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Abstract 
Since 1993 Sweden has, de facto, had an independent central bank, which was verified, 

de jure, in 1999. The independence of the central bank has during the 2010s been 

accompanied by drastic drops in the repo rate for the country and the introduction of new 

monetary policies for Sweden to continue pushing their expansive monetary policy. This 

essay will be about the overall effect on the inflation levels and the economic stability 

that Sweden have experienced and to compare it to the levels before the introduction of 

the independent central bank and try to evaluate the possible positive and negative 

effects of either keeping the central bank independent or if they should transition back to 

how the monetary policy was run before 1993.  
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Inledning 
 
År 1668 grundade Sverige Riksens Ständers Bank som la grunden till det som vid 1867 kom att 

kallas Riksbanken, Sverige och en av världens första centralbanker (Riksbanken. 2021a). 

Riksbanken, som den kallas, var den nyckel som Riksdagen använde för att stimulera marknaden 

med ett flöde av pengar och har sedan dess spelat en signifikant roll i hur likvid Sverige ska vara 

(Riksbanken. 2021b). I Sverige har vi haft en självständig Riksbank i snart 25 år, men under 

dessa åren; har det ekonomiska läget blivit bättre i Sverige? Har Sverige sedan Riksbankens 

oberoende fått en låg och önskvärd inflation samtidigt som en stabil ekonomi? Syftet med denna 

uppsats är att studera just detta; har Riksbankens självständighet blivit fördelaktigt för Sverige 

eller var det system som vi såg för mer än 25 år sedan ett bättre alternativ. Där finns klara 

fördelar med en självständig Riksbank och där finns klara nackdelar med det. Angående 

Riksbankens oberoende betyder det att den är fri från politisk, lagstiftande eller någon form av 

verkställande kontroll av regeringen (eller riksdagen), trots detta har Riksdagen vissa 

bestämmelser kring vem som styr Riksbanken, där de utser en fullmäktige som därefter även 

utser direktionen till Riksbanken (Riksbanken. 2020a). Allt detta betyder att en oberoende 

centralbank är generellt fri från intressegrupper, både statliga som privata, i syfte att förändringar 

som Riksbanken genomför ska inte nyttja individuella intressen utan snarare landet i sin helhet 

(Riksbanken. 2021c). Centralbanken, och därav Riksbanken, ska kunna utöva sin makt utan 

externaliteter som på sådant vis kan hindra ekonomisk utveckling och just de essentiella 

uppgifter som Riksbanken innehar (Alesina & Summers. 1993). Det förmodade problemet med 

hur Riksbanken styrdes innan den blev oberoende var egentligen hur politikerna valde att 

implementera landets penningpolitik. Drevs politikerna av politisk vilja eller för att driva en 

penningpolitik som åsyftade att uppfylla de mål penningpolitiken hade - låg inflation och 

ekonomisk stabilitet. Politiker kan vara lockade innan val att driva en expansiv penningpolitik i 

syfte att sänka arbetslösheten för att även kunna vinna väljare utan någon försiktighet kring 

konsekvenserna, detta är något som kallas inflationary bias (Barro & Gordon. 1983). 

Inflationary bias är i sin grund konsekvenserna av diskretionära åtgärder inom penningpolitiken - 

den politikern bedriver en expansiv penningpolitik för att minska arbetslösheten; han kanske inte 
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visste (eller hade i beaktning) att det samtidigt kan leda till högre än optimala nivåer av inflation 

vilket kan drabba landet i längden. Politikens kontroll över Riksbanken kan även innefatta 

missbruk av pengar där “giriga” politiker tenderar att utnyttja Riksbankens kassavalv för att lyfta 

landets likviditet, vilket i sig själv även kan orsaka problem med inflationen (ibid).  

 

Politikerna behöver nödvändigtvis inte vara de enda som kan orsaka inflation; efter 1993 blev 

Riksbanken de facto självständigt och Sverige såg snabbt nya beslut förverkligas. Under 1993 

införde Sverige sitt första inflationsmål för att ha en utgångspunkt för var diskretionära åtgärder 

ska sikta på - är inflationen under inflationsmålet kan penningpolitiska beslut tas för att lyfta 

inflationen (Riksbanken. 2018a). Riksbanken efter 1993 började att experimentera mer och mer 

med nya okonventionella penningpolitiska verktyg i Sverige och 2015 såg Sverige sin första 

negativa reporänta (NR) och även implementeringen av så kallade kvantitativa lättnader (QE) 

(Riksbanken. 2021d). Kortfattat handlar dessa nya metoder om när Riksbanken bedriver en 

expansiv penningpolitik (sänker sin reporänta); når de till slut en punkt (ZLB, reporäntan är 

nästan noll) där de inte kan sänka reporäntan längre för det har ingen relativ effekt på ekonomin 

(Arias & Wen. 2014). När detta skedde beslutade Riksbanken 2015 att sänka räntan till en 

negativ nivå; att banker får mer pengar än de lånar av Riksbanken (Riksbanken. 2021d). 

Riksbanken började också med kvantitativa lättnader som betyder att de köper obligationer av 

den privata sektorn med sin egen likviditet, vilket betyder att de tillför mer pengar till ekonomin, 

detta kan tvinga inflationen att öka, just för att mer likvida medel ökar i ekonomin (Riksbanken. 

2021e). Denna implementering av QE har skiftat Riksbankens (såväl som andra centralbanker i 

världen) målsättning för vad de försöker uppnå med sina beslut kring prisstabilitet när även 

finansiell stabilitet blev aktuellt. Problematiken med uppköpen av finansiella tillgångar är att 

Riksbanken försöker sträva efter en stimulerad ekonomi som går utöver prisstabiliteten där QE 

kan ha direkt effekt på produktionsnivån (BNP) och därav även andra makroekonomiska 

variabler som tidigare var reserverat för regeringen och dess finanspolitik (Riksbanken. 2021d). 

Men detta skifte i styrningsformer för Riksbanken; är den nödvändigtvis bättre eller 

sämre? Har Sverige nyttjats av en självständig penningpolitik eller vore det bättre om Sverige 

återgick till en penningpolitik där Riksbanken inte längre är oberoende gentemot Riksdagen, vad 

säger empirin och historien? Detta arbete kommer att undersöka hur Sveriges inflation och dess 

ekonomiska läge har utvecklats under åren. Empirin kommer grunda sig i åtta primära variabler 
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som kommer att undersökas under tre perioder; Bretton Woods (BW) 1952-1973, Full 

sysselsättning 1974-1992 och till sist perioden när Riksbanken blev de facto oberoende, 

1993-2019.  

 

Syftet med denna uppsats ska vara att undersöka om där finns konkreta bevis för om vem som 

styr penningpolitiken kan spela en signifikant roll i hur den styrs och därefter hur landet nyttjas 

(eller påverkas negativt) av detta. För att kunna undersöka detta ska flertalet ekonomiska 

faktorer, såsom BNP-tillväxt, inflation och mycket mer undersökas, och därefter ska ett försök 

till en konkret slutsats visa hur situationen har utvecklats i Sverige med en självständig Riksbank 

och Sveriges ekonomiska välstånd. Den relevanta frågeställningen blir därmed: 

 

“Har penningpolitiken och det arbete som Riksbanken implementerar blivit positivt påverkat av 

att den styrs oberoende eller ska penningpolitiken styras av Riksdagen (eller Regeringen)?” 

 

Jag ska besvara denna fråga genom att testa två hypoteser; den första hypotesen visar på att ett 

skifte till att Riksbanken har blivit oberoende har haft en positiv inverkan på penningpolitiken 

och därav landets ekonomiska välstånd. Den andra hypotesen visar istället på att 

penningpolitiken inte har varit mer effektiv efter 1993 fram tills idag i samband med att 

inflationens nivå har stabiliserats och samtidigt upprättat en högre nivå av ekonomisk stabilitet, 

därav har behovet av Riksbankens oberoende minskat. För att undersöka och försöka besvara 

denna frågeställning utifrån dessa två hypoteser är det relevant att analysera det utifrån vad 

historisk data, vilket är baserat på tidigare nämnda variabler, som kan reflektera hur välmående 

en ekonomi, och därav landet, är i sin helhet.  

 

Resultatet av denna uppsats skapade en viss tvetydighet för påverkan på inflation mellan en 

oberoende Riksbank och en Riksbank som styrts av politiker samt dess allmänna påverkan på 

Sveriges ekonomiska stabilitet. Resultatet visar att innan 1993, när inflationsmålet hade 

introducerats och Riksbanken hade blivit oberoende, var inflationen en mer osäker variabel och 

hade en högre genomsnittlig siffra under 1952-1992 i jämförelse med den sista perioden. Med 

åren har reporäntan minskat relativt till innan 1993 och efter 2015 har räntesatsen legat vid, eller 

under noll procent. Efter 1993 sjönk reporäntan samtidigt och detta är även tydligt från resultatet; 
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vi vet att marknadsräntor (räntor för att låna hos en vanlig bank) är direkt korrelerade med 

reporäntan.  

 

Under BW hade Sverige i genomsnitt 4,1 procent inflation och 8,4 procent 1974-1992 emedan 

efter Riksbankens oberoende introducerades hade Sverige en genomsnittlig nivå på 1,4 procent. 

Samtidigt hade Sverige en sämre krona (relativt till amerikanska dollar) under perioden av en 

självständig Riksbank i jämförelse med tidigare perioder. Vissa variabler har därmed blivit bättre 

och vissa har blivit sämre, detta skapar en viss tvetydighet och en konkret slutsats kan inte dras, 

utan det beror på. Sverige med en Riksbank som inte är självständig kan i vissa fall triumfera 

mot en självständig Riksbank men samtidigt kan den vara sämre.  

 

Där finns underliggande faktorer till varför variablerna har varierat som de gör - där det handlar 

om allt från avregleringar på kreditmarknaden till implementering av nya okonventionella 

verktyg. Det är därför lämpligt att dra slutsatsen; det beror på. Det handlar nödvändigtvis inte om 

Riksbanken är självständig eller inte, utan hur ansvarsfulla beslut de personer som bestämmer 

tar; därmed styrelseformen spelar (inom arbetets ramar) ingen roll utan handlar mer om 

individuella beslut som tas. Det finns nödvändigtvis inga bevis som pekar på att politiker eller 

om ekonomer ska styra penningpolitiken, utan handlar till större del om vem det är som sitter i 

sitsen som bestämmer penningpolitiken. Det är viktigt att inse att penningpolitiken kontrollerar 

inte hela ekonomiska situationen i Sverige utan kan påverka vissa faktorer eller underbygga 

andra ekonomiska beslut - resultatet ger därmed inte hela sanningen och detta är enbart en 

förenkling av situation och för att kunna dra en mer konkret slutsats som ger en objektiv bild 

kräver mer forskning för att veta effekten av att en centralbank blir oberoende. 

 

I senare avsnitt kommer en klargörelse för vad hypoteserna påstår att göras och sedan därefter 

kommer uppsatsen att gå djupare för vilken empiri som är relevant och hur detta ska utnyttjas för 

att dra en konkret slutsats för frågeställningen. Sista delen kommer att avgränsa vad uppsatsen 

egentligen berör och vad det egentliga resultatet pekar på och om det verkligen är möjligt att dra 

en slutsats för vilket styrningsform som penningpolitiken bör sträva efter. 
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Bakgrund 
 
Riksbanken 
 
Sveriges centralbank i sin ursprungliga form grundades 1668 och kallades; Riksens Ständers 

Bank men blev år 1867 döpt till Riksbanken, Sveriges första centralbank (Riksbanken. 2021a). 

Ett av de centrala syftena som Riksbanken har är att förse Sverige med likvida medel för att 

kunna cirkulera pengar i ekonomin och därav kunna få den att flyta på (Riksbanken. 2021b). 

Riksbanken blev de facto oberoende 1993 och samtidigt övergick Sverige från en fast- till en 

rörlig växelkurs; vilket gav Riksbanken en större del frihet i hur de väljer att implementera sin 

penningpolitik (Riksbanken. 2021c).  

 

Hur arbetet utförs av Riksbanken ändrades efter dess oberoende implementerades; 1999 blev 

oberoendet lagstadgat samt Riksbankens målsättning om prisstabilitet och framöver var 

Riksbanken mer självständiga i förhållande till Riksdagen (Riksbanken 2021c). Innan oberoendet 

blev de jure infört, var det Sveriges riksbanksfullmäktige som tog emot beslut av Regeringen och 

Riksdagen för att ta det vidare till Riksbankschefen för att implementera besluten kring 

räntenivån (Hallsten & Tägtström. 2009). Efter Riksbanken blev oberoende har penningpolitiken 

istället styrts av en direktion med sex stycken ledamöter som har en mandatperiod på cirka 6 år 

(Riksbanken. 2020a). Direktionen väljs av Riksbanksfullmäktige, som består av 11 ledamöter 

och 11 suppleanter som har blivit valda av Sveriges Riksdag; vars primära syfte är att utse 

direktionen och, efter oberoende, inte längre leverera penningpolitiska beslut från politikerna 

(Riksbanken. 2020b). Direktionen har med tiden fått en självständig roll och kan därmed besluta 

över penningpolitiska frågor själva; sättet som Direktionen beslutar om frågor är genom 

individuella röster (Hallsten & Tägtström. 2009). När Direktionen ska rösta om 

ränteförändringar beslutas det genom röster av ledamöterna där de ska komma med ett beslut 

men att majoriteten vinner i beslutet; varje ledamot har individuellt ansvar för vad de vill 

genomföra men när röstningen genomförs kommer majoritetens beslut att införas (ibid). 

Ledamöterna kan efteråt förklara sina ställningstagande för allmänheten och varför de röstade 

som de gjorde, vilket gör det lättare att utvärdera effektiviteten av den penningpolitik som 

bedrivs. 
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Innan 1985 var kreditmarknaden i Sverige reglerad genom så kallade kapitalregleringar - dessa 

begränsade hur mycket banker kunde låna ut genom att kräva ett minimum på hur likvida 

bankerna ska vara (Riksbanken n.y. (A)). Under 1970- och 1980-talet började avregleringar att 

ske i samband med Margaret Thatchers och Ronald Reagans kampanjer om att avreglera 

marknaden; Sverige var inte lika effektiva med att bedriva dessa avregleringar (ibid). Allt detta 

ändrades 1985 (eller vad som kallades Novemberevolutionen) när Riksbanken beslutade att 

avreglera kreditmarknaden och öppna upp för mer utlåning från kommersiella banker utan att 

Riksbanken skulle kunna hindra det (ibid). I maj 1985 avreglerades den tidigare ränteregleringen 

och några månader senare togs även hindret på utlåning bort; allt detta ledde till att kommersiella 

banker kunde sälja finansiella tillgångar för att kunna finansiera fler lån (ibid). I efterhand insåg 

Sverige att när bankernas fria försäljning av kapital ökade ledde detta även till kreditexpansion 

vilket både ökade den utlåning i Sverige samt priserna på aktiemarknaden samt fastighetsköp 

(ibid). I samband med bankernas kreditexpansion blev det tydligt att svenskar finansierade en 

större del av konsumtionen med lån - vilket, som sagt, ökade den aggregerade krediten och 

priserna på marknaden. När det sedan blev billigare att låna gjorde detta även att den reella 

räntan minskade, vilket fortsatte att skapa incitament för utlåning. Realräntan ökar just för att den 

mäter den nominella räntan där inflationen har försummats; realräntan mäter den nivå av 

kompensation som en långivare innehar vid potentiella förluster när långivande ökar och när 

lånen ökar kommer den reella räntan att öka för att kompensera en större chans till att låntagaren 

kanske inte kan betala tillbaka (Riksgälden. 2006). Dessa avregleringar och dess påverkan på den 

reella räntan blev introduktionen för Sverige till vad som kom att bli finanskrisen 1990-1994 och 

Sverige har sedans finanskrisen inte återinfört de regleringar som försvann under 1980-talet med 

kreditmarknaden (Riksbanken n.y. (A)). 

 

Det ekonomiska syfte som penningpolitiken har i ett land är att kontrollera inflationsnivån i 

ekonomin, vilket idag även kallas inflationsmål, som åsyftar att arbeta för prisstabilitet i ett land 

(Riksbank 2018a). Detta årliga inflationsmål ligger på två procent och blev bestämt år 1993 och 

infördes 1995 (ibid). För att kunna arbeta för att uppnå detta mål applicerar Sveriges Riksbank 

olika ekonomiska verktyg för att kunna ha effekt på det aggregerade priset som existerar inom 

ekonomin. Ett av de vanligaste verktygen som Riksbanken använder är att påverka något som 

heter reporäntan, eller i andra ord, styrräntan (Riksbanken 2019a). Riksbanken utnyttjar 
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reporäntan genom att antingen höja den eller sänka den och det kommer därav att leda till att 

andra räntor i Sverige kommer att påverkas. Förändringar i ekonomins räntenivåer kommer 

därav att stimulera ekonomin genom att förändra den aggregerade efterfrågan samt förändringar i 

prisnivåerna (ibid). Denna styrränta har en direkt påverkan på andra räntenivåer som 

förekommer på mer kommersiella banker då styrräntan är den kostnad som existerar för belåning 

som existerar mellan Riksbanken och andra mindre banker i landet (Riksbanken 2018b). När 

ekonomin har nått en viss punkt, där reporäntan hamnar på (eller nära) noll procent kan inte den 

traditionella penningpolitiken hjälpa Riksbanken och de behöver nya verktyg för att fortsätta 

penningpolitiken mer än vad en naturlig nivå hade förespråkat. Historiskt har Sveriges Riksbank 

haft en positiv nivå på styrräntan, men allt detta ändrades 2015, när Riksbanken bestämde sig för 

att Sveriges styrränta skulle sänkas till en negativ nivå, -0,10 procent (Riksbank 2021d). 

 

Den oberoende centralbanken 

 

En oberoende centralbank är per definition att ett land differentierar finanspolitiken och 

penningpolitiken. Traditionellt berör finanspolitiken att staten bestämmer sig att öka eller minska 

offentliga utgifter emedan penningpolitiken berör kontrollen av penningmängden i samhället 

genom att förändra styrräntan (Riksbanken 2021c). Förr i tiden kontrollerade staten både finans- 

och penningpolitiken i ett land och de använde endast sin centralbank för att genomföra 

penningpolitiska beslut (Hallsten & Tägtström. 2009). Under åren har detta istället skiftat; där 

flera länder har valt att göra sin centralbank oberoende, således att de har fullständig 

självständighet att utnyttja penningpolitiken hur de vill. Sverige introducerade denna princip de 

facto 1993 och den blev juridiskt bindande 1999 och därefter har Sverige haft en oberoende 

Riksbank (Riksbanken. 2021c). Anledningen till varför Riksbanken, såväl som många andra 

centralbanker, med åren har blivit mer självständiga är just problematiken runt kortsiktiga 

incitament - inflationary bias (Barro & Gordon 1983). Kortfattat innebär det att politiker frestas 

av göra kortsiktiga politiska vinster men som helt avfärdar de långsiktiga konsekvenserna . Ett 

exempel är att politiker (innan oberoende) väljer att förskjuta mer likvida medel till allmänheten, 

detta kan öka konsumtionen och därav BNP, vilket kan öka den aggregerade efterfrågan och 

därav minska arbetslöshet - men i längden kan detta leda till att penningmängden i samhället 

ökar alltför drastiskt; vilket leder till ökad inflation (ibid). En oberoende centralbank blir därav 
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ämnat att fokusera på långsiktiga vinster - att öka styrräntan när ekonomin är överhettad 

(högkonjunktur, vilket följs av hög inflation), i syfte av att sänka inflationen i längden. En 

politiker hade inte haft samma incitament att göra det - utan istället fortsätta att hålla räntan låg, 

vilket leder till relativt värre konsekvenser i framtiden. Riksbanken menar att en oberoende 

Riksbank ska därav kunna förena inflationen med ekonomisk utveckling (Riksbanken 2021b).  

 

 

Inflation och inflationsmålet 

 

Inflation definieras generellt som ökningar av ett lands prisnivå, vilket betyder att om priset ökar 

och invånare har en konstant nivå av pengar så kommer deras pengar att samtidigt förlora sitt 

värde (Riksbanken 2018c). Det huvudsakliga syftet som centralbankerna har är prisstabilitet, det 

vill säga en inflation som är tämjd, där priset ökar i takt med invånares köpkraft (ibid). Prisnivåer 

kan öka eller minska i värde utan att det skulle kunna definieras som inflation, eller deflation 

(när den aggregerade prisnivån sjunker). Små relativa förändringar i priset på diverse varor (eller 

tjänster) kan därav ses som en förändring i efterfrågan eller utbud för den varan och därav inte en 

generell prisförändring för alla varor (ibid). Tidigare argument gäller även om kortsiktiga 

förändringar sker, där till exempel utökade punktskatter hade ökat priset på en vara. Om 

samhället istället hade sett att den aggregerade prisnivån hade ökat, hade det istället varit 

inflation (ibid).  

 

Vidare kan en fråga ställas; finns där ett ideal kring vad den årliga inflationen bör ligga på? 

Denna fråga handlar om vad en passande prisökning från år till år hade varit; Riksbanken (samt 

andra centralbanker) har räknat på detta och de uppskattade detta till två procent (Riksbanken 

2018a). Centralbanker strävar därmed efter att den aggregerade prisnivån ska öka med två 

procent varje år; det kallas även Inflationsmålet (ibid). År 1993 la Riksbanken fram sitt första 

inflationsmål och den var tänkt att gälla från och med 1995 (ibid). Motiveringen kring 

inflationsmålet grundar sig i att Riksbanken strävar efter att ha en fixeringspunkt när det gäller 

kommande inflationsnivåer samt att det är tänkt att främja hushållens ställningstagande kring 

framtida beslut angående till exempel löner. Riksbanken kallar själv inflationsmålet: 
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“..ekonomins nominella ankare”; en utgångspunkt (ibid). Historien bakom inflationsmålet börjar 

med nivåerna av inflation som Sverige upplevde under 70- och 80-talet (ibid).  
 

Syftet med att inflationen ska vara låg och vid just två procent motiveras av centralbanker att 

prisnivån hålls på en stabil nivå vilket skapar en utgångspunkt där det är fördelaktigt för landet 

att uppnå en hälsosam nivå av ekonomisk tillväxt (Riksbanken 2018a). I kontrast med detta, hade 

1970- och 1980-talet skapat en högre nivå av instabilitet och gör konsumenter osäkra kring vad 

kostnader egentligen ska vara. Två procent är inte ursprungligen en svensk idé, utan den 

förekommer för de flesta centralbankerna i världen. Den angivna procentsatsen är även tänkt att 

ge Riksbanken en viss frihet kring hur de implementerar sin penningpolitik, där de kan antingen 

höja eller sänka räntan vid hög- respektive lågkonjunkturer för att kunna stabilisera inflationen 

om den sjunker (desinflation, vid lågkonjunktur) eller om den ökar (vid högkonjunktur) (ibid). 

En alltför stor inflation kan vara bekymmersam för landet just för inflationens tendens att variera 

mer desto högre den blir, vilket framhäver en högre nivå av osäkerhet. En alltför låg inflation gör 

istället att om inflationen närmar sig noll procent kan risken för att det övergår till deflation öka; 

att den aggregerade prisnivån minskar, vilket kan leda till ännu större problem för ekonomin 

(ibid). Den målsättning på två procent är således en bra balans för att uppnå prisstabilitet, där en 

variation mellan en procent är önskvärt och om den förflyttar sig mer åt för mycket (eller för lite) 

inflation, kommer Riksbanken därmed att ta beslut om att korrigera reporäntan för att kunna 

återställa inflationen (ibid). 

 

Centralbanker och dess oberoende har ett direkt samband med inflationsnivån och har blivit ett 

av de centrala målen som centralbanker försöker upprätthålla. Det handlar oftast om 

inkonsekvens när det gäller de optimala beslut och inflationsförväntningar, där förväntningarna 

spelar en större roll angående ekonomisk tillväxt samt stabilisering i ekonomin, som vidare har 

förklarats av Kydland och Prescott (1977) samt Barro och Gordon (1983). Principen med 

inflationary bias (som förklarades i förra avsnittet) tenderar att hämmas vid CBI; när en 

oberoende centralbank sätter upp tydliga mål med hur deras verksamhet ska arbeta (med 

inflationsmål och långsiktig planering) kan detta även hämma politiska incitament att göra 

suboptimala beslut. Rogoff (1985) förklarade även att när landet hanterar denna inflationary bias 

görs det genom att strikt ändra prioritering för oberoende centralbanker, till inflation istället för 
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andra finanspolitiska ting som tidigare var anknutet till penningpolitiken och kan därav hämma 

långsiktiga konsekvenser av ansvarslöst beslutsfattande.  

 

Teori 
 
En central fråga är att varför centralbanker utnyttjar penningpolitik och i vad de ekonomiska 

målen som de jobbar för att uppnå. Enligt Goodhart (2010) pratar författaren om tre centrala mål 

som centralbanker har och vad det försöker uppnå:  

- Att bibehålla prisstabilitet genom till exempel; med guld, en fast växelkurs eller 

inflationsmål. 

- Att bibehålla finansiell stabilitet samt främja ekonomisk utveckling.  

- Att underbygga de behov som staten må inneha vid ekonomiska kriser - samt vid 

resterande tid begränsa missbruket av statens ekonomiska makt.  

Syftet som den penningpolitik som centralbanken försöker genomföra har, utifrån Goodhart, 

specifika mål, men hur ska dessa mål egentligen uppnås; hur ska banken jobba och hur, eller 

vem, influerar hur arbetet genomförs. Detta leder till det som tidigare diskuterades kring 

effektiviteten kring penningpolitik och därav vem som styr och vem som är mest lämpad att styra 

den, politikerna i Riksdagen och Regeringen, eller ekonomerna på Riksbanken. Detta avvägande 

mellan dessa två stora aktörer ger upphov till två hypoteser kring vem som är mest lämpad för 

uppdraget. 

 

 

Hypotes 1 (H1) 
 
Utgångspunkten för denna hypotes är att penningpolitiken har blivit bättre för landet i samband 

med att Riksbanken har blivit oberoende efter reformen som skedde 1997-1999.  

 

H1 - Riksbankens oberoende har varit fördelaktigt för att stabilisera inflationsnivån och den 

ekonomiska stabiliteten i Sverige 

 
Syftet med H1 är att försöka framföra bevis på hur den oberoende Riksbanken är det bästa valet 

för ekonomiskt välstånd i Sverige och hur en penningpolitik som inte blir politiskt motiverad har 
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störst tendens att vara fördelaktig. Vad hypotesen försöker ställa sig mot är hur reformen har 

tänkts påverka den ekonomiska stabiliteten i Sverige och hur ekonomiska faktorer kan ha 

påverkat lagändringen 1999.  

 

Redan år 1977 (Kydland & Prescott) och 1983 (Barro & Gordon) kom forskarna med teoretiska 

förklaringar som underströk vinsten av att ha en oberoende centralbank med hjälp av att förklara 

problemet kring vad som kallas; Inflationary bias, och hur den diskretionära politiken leder till 

en högre än önskad nivå av inflation när staten kontrollerar penningpolitiken (Barro & Gordon. 

1983). Staten åsyftar, när de implementerar sina åtgärder, där till exempel en expansiv 

penningpolitik försöker reducera arbetslösheten till en lägre nivå än vad den naturligt hade lagt 

på (ibid). Dessa diskretionära åtgärder leder till att samtidigt som arbetslösheten sjunker, 

förskjuts inflationen över den ursprungligen eftertraktade nivån vilket leder till att de nominella 

faktorer, såsom löner, inte hinner anpassa sig i samma takt som inflationen och därav sker ingen 

likvärdig förändring för nominella variabler som för inflationstakten (ibid).  

 

Problemet med just detta med inflationary bias handlar om vad staten (mer specifikt Riksdagen 

och Regeringen) har för målsättningar. Det är just därför en oberoende Riksbank hade varit 

fördelaktig för Sverige; ledamöterna på Riksbanken har en viss målsättning; att kontrollera 

inflationen och upprätthålla ekonomisk stabilitet i Sverige (Riksbanken. 2021b). Den 

huvudsakliga punkten de ämnar att sikta på är därmed centraliserad kring specifika mål, såsom 

inflationsmålet. Denna målsättning har inte samma slagkraft för en icke-oberoende Riksbank; 

politiker åsyftar att ändra fler variabler i samhället och om det kan komma att bekosta inflationen 

i vissa situationer så är det en avvägning som de är beredda på att göra (ibid). En oberoende 

Riksbank kan därav istället upprätthålla pris- och ekonomisk stabilitet inom rimliga gränser där 

de har mindre fokus på; till exempel arbetslöshet eller produktion och istället baserar sina beslut 

på långsiktig målsättning med en neutral inflationsnivå (relativt till inflationsmålet) (ibid). Staten 

är därav lockad att göra en avvägning mellan inflation och andra ekonomiska aspekter i 

ekonomin vilket kan leda till oväntade nivåer när prioriteringar varierar, såsom att satsa på 

sysselsättning och produktion. Det är dock logiskt att rationella aktörer tenderar att rätta sig till 

de förväntade nivåerna av inflation i syfte om att förebygga en högre nivå än vad den optimala 

är. Milton Friedman förklarar detta i sin artikel; The Role of Monetary Policy (1968), där 
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Friedman talar om händelseförloppet för hur en högre nivå av monetär tillväxt kan leda till höjda 

priser. Sedan om allmänheten förväntar sig att priserna kommer att fortsätta öka (inflationen), 

kommer det därefter göra att låntagare blir villiga att betala vilket därav också gör att långivare 

förväntar sig att kunna kräva högre ränta (Friedman 1968). När inflationsförväntningar börjar 

ändras finns där inga direkta anpassningar som sker, Friedman talar om Irving Fishers1 syn på 

situationen där den allmänna anpassningen till nya inflationsförväntningar inte ändras dag för 

dag - utan handlar istället om en process som kan pågå i flera år innan allmänheten har anpassat 

sitt beteende efter förskjutningar i inflationsförväntningar.  

 

Statens tendens till partiskhet kan, enligt Rogoff (1985), bekämpas med en oberoende 

centralbank, som aktivt arbetar för att minska dessa förskjutningar i inflationstakten. En stat har 

multipla preferenser i jämförelse med vad en oberoende centralbank hade haft - där 

centralbanker tenderar att eftersträva stabila priser (inflationsnivåer) och därav nästintill inget 

fokus på sysselsättning och produktionsnivåer som staten istället har fokus på (ibid).  

 

Centralbankens roll med att producera och kontrollera landets penningmängd betonar ju det 

faktum att centralbanken bör vara oberoende just för att den arbetar för landet och inte politiska 

eller individuella intressegrupper (Mitlid & Vesterlund. 2001). Med just detta kan kortsiktig 

politisk manipulation av penningpolitik nekas. Ansvar kring verksamheten för prisstabilitet kan 

därav uppnås utan externa intressen. Enligt Alesina och Summers (1993) tenderar 

sammanslagningen av makten att skapa pengar och makten att spendera pengar att skapa 

missbruk av pengar. Detta kan vara tydligt om staten kontrollerar centralbanken där de väljer att 

trycka upp mer pengar för att kunna öka sysselsättning och utgifter på kort sikt emedan det 

långsiktigt medföljer hög inflation (ibid). När man separerar makten att skapa och makten att 

spendera kan detta undvikas, vilket leder till att inga politiska eller själviska intressen kommer 

först. När centralbanken därefter har blivit oberoende baseras dess åtgärder mer åt det långsiktiga 

och detta blir därav fördelaktigt för att uppnå framtida tillväxtsnivåer eftersom penningpolitiken 

slipper äventyras av kortsiktiga (politiska) intressen. Ekonomerna på centralbanken kommer 

därav att besluta om penningfrågor och beslut kring räntenivåer på ett sådant vis att det gynnar 

samhället i sin helhet (Eijffinger & de Haan 1996). 

1 Real ränta ≈ Nominell ränta - Inflation 
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Forskning visar att en oberoende centralbank (även kallat CBI) medför en lägre nivå av inflation 

(Alesina & Summers. 1993). Det finns sätt att förklara detta på; ekonomerna Eijffinger och de 

Haan talar om tre förklaringar till varför en oberoende centralbank leder till lägre nivåer av 

inflation. Dessa tre problem är centrala, för varför en beroende centralbank tenderar att skapa 

mer inflation än vad den hade gjort om den var oberoende istället (Eijffinger & de Haan 1996). 

Det första problemet som de kallar, public choice argument, menar de har att handla om att de 

myndigheter som hanterar landets penningpolitik tenderar att påfrestas av politiska aktörer till att 

uppfylla statens ekonomiska mål. Eijffinger och de Haan talar om att monetär åtstramning 

försvårar den position som en stat innehar kring sin budget (ibid). Där det sker en minskning i 

skatteintäkter när vissa temporära minskningar i ekonomisk tillväxt samtidigt har skett, där 

författarna pekar på “seigniorage” och därefter kortsiktiga ökningar i räntebörda för allmänheten 

vilket i sin helhet förvärrar situationen för budgetunderskott (ibid). De fortsätter därefter att tala 

om statens tendens att därav föredra “easy money” (enkla pengar), vilket tekniskt sätt betyder 

finansiering genom centralbanken (Eijffinger & de Haan. 1996). De avslutar den punkten med att 

säga att så är inte fallet om centralbanken blir oberoende och att den då inte tenderar att påverkas 

av politiska intressen.  

 

Det andra problemet handlar om ett argument som kom fram 15 år tidigare där Sargent och 

Wallace (1981) talade om finansiella myndigheter och monetära myndigheter. Om 

finanspolitiken blir för stor (eller för avgörande), vilket händer om penningpolitiken inte besitter 

makten att kunna påverka statens statsskuld, detta leder till att penningmängden blir endogen. 

Det blir därav att när allmänheten inte längre kan/vill hantera mer statsskulder så kommer statens 

budgetrestriktion tvinga dem att utnyttja de monetära myndigheterna och därav kommer 

centralbanken att tvingas att trycka mer (skapa mer) pengar för att kunna underhålla det 

budgetunderskott som staten bygger på. Detta gäller enbart om staten har kontroll över 

penningpolitiken och andra monetära åtgärder, istället för att centralbanken skulle vara 

oberoende, vilket hade, enligt författarna (Eijffinger & de Haan. 1996), hindrat denna spontana 

finansiering av statsskulderna (eller kortsiktiga budgetunderskott). Det sista problemet handlar 

om: time-inconsistency-problem och kan kortfattat beskrivas som att framtida planer som 

planeras idag inte längre är optimala när den perioden äntligen har kommit. Staten och 

18 



allmänheten måste kunna täcka den förlorade tiden så att regeringen tillämpar incitament och för 

att därmed kunna förbli i ett underskott (Lacker & Weinberg. 2007). 

 
När det talas om fördelar med att ha en oberoende centralbank handlar det till största del om vad 

staten gör när den har kontroll och vad en oberoende centralbank kan undvika att göra. Rent 

teoretiskt tenderar staten att genomföra penningpolitiska beslut i fler syften än att bara ha 

prisstabilitet; där sysselsättning och produktion spelar en signifikant roll över vad de vill uppnå 

med sina diskretionära åtgärder (Rogoff. 1985). När flera saker prioriteras samtidigt blir det svårt 

att få exakta resultat i alla fallen, och det är just detta som nämndes tidigare med; Inflationary 

bias, staten vill uppnå flera saker samtidigt vilket istället leder till kortsiktiga fördelar men att 

inflationen långsiktigt är högre än vad en optimal nivå är. När de delar upp de ekonomiska 

verktyg mellan vad staten kan göra (finanspolitik) och vad centralbanken kan göra 

(penningpolitik) så kan varje del fokusera på sina egna delar och därav skapa en mer långsiktig 

balans med en neutral nivå av inflation men ändå politiska åtgärder som försöker maximera det 

ekonomiska välståndet för landet. Allt detta är baserat på vad teorin förespråkar och inte helt 

garanterat att reflektera den verkliga situationen och hur reformen har urholkats i Sverige sedans 

1997. Hypotesen kommer därav att undersökas djupare i den empiriska delen där slutsatser om 

en oberoende penningpolitik är bäst kommer att analyseras.  
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Hypotes 2 (H2) 
 
Den andra hypotesen handlar istället om den reformen som skedde under åren 1993-1999 och om 

de verkligen haft en positiv påverkan för Sverige och dess ekonomi. Bör Sverige vända på 

reformen och återgå till en penningpolitik där Riksbanken istället är Riksdagen/regeringens 

verktyg för penningpolitiken. Vidare efter finanskrisen 2008 har diskussionen fortsatt om 

Riksbankens penningpolitik och dess centrala roll med prisstabilitet. Med all denna framgång 

med arbetet för prisstabilitet; är Sverige i ett behov av att fortsätta ha en oberoende centralbank 

eller kommer Sverige att fortsätta att tjäna på det? 

 

H2 - Riksbankens oberoende har efter sitt, de facto, införande 1993, inte varit fördelaktigt och 

har därav inte för den totala ekonomiska stabiliteten i Sverige. 

 

Den oberoende centralbanken och dess generella påverkan på den ekonomiska stabiliteten i ett 

land har blivit mer aktivt under åren; men hur kan detta vara fallet? Den ursprungliga 

motiveringen bakom CBI grundar sig, i vad ekonomer som Kydland, Prescott, Rogoff och många 

mer, ansåg vara bekämpningen av den inflationary bias och att en oberoende centralbank kan 

vara den mest effektiva förändringen för att bekämpa mindre än gynnsamma inflationsnivåer. 

Med tiden har centralbanker världen runt tagit på sig mer och mer ansvar med sin 

implementerade penningpolitik; där finansiell stabilitet och realekonomisk stabilitet har blivit en 

alltmer viktig del för deras målsättning (Riksbanken. N.y. (B)). Tidigare när centralbanker 

implementerade sin penningpolitik var det inte oväntat att förändringar inom landets styrränta 

skulle kunna påverka landets kortsiktiga realekonomisk- och finansiella stabilitet där vissa 

förändringar i tillgängliga medel tillfälligt kan förskjuta variabler såsom BNP-tillväxt eller 

kortsiktiga räntor vid utlåning (Riksbanken. 2018b). Det har blivit mer aktuellt under senare år 

med nya målsättningar och att den okonventionella penningpolitiken som kom till verkan under 

2000-talet har en allt större påverkan, inte bara på det kortsiktiga men även det långsiktiga 

(Krishnamurthy & Vissing-Jorgensen. 2011). Centralbanker har satt upp inflationsmål samt mål 

kring finansiell stabilitet tillsammans med att främja den generella sysselsättningen i landet 

(realekonomisk stabilitet) (Riksbanken. 2018b). Detta är inte mer tydligt än centralbankers 

öppenhet till att implementera negativa styrräntor och dess beslut att göra uppköp av 
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statsobligationer (QE); i samband med detta har penningpolitiken visat sig kunna påverka den 

finansiella, såväl som realekonomiska, stabiliteten på längre sikt, vilket är en förändring som gör 

att den oberoende centralbanken har förflyttat sig mot det politiska - vilket inte är lämpligt för en 

oberoende centralbank utifrån deras ursprungliga målsättning om prisstabilitet (Riksbanken n.y. 

(B)).  

 

Angående implementering av okonventionella penningpolitiska verktyg har länder sett en 

förskjutning från centralbankens traditionella målsättning med prisstabilitet till målsättning som 

går in i det område som tidigare hanterades av staten och dess finanspolitik (Riksbanken. 2018b). 

Kritik har förekommit att den alltför låga styrräntan i ett land har tillfört en alltför hög utlåning 

till de kommersiella bankerna samt de uppköp av obligationer (QE) i syfte att stimulera 

marknaden, kan komma att negativt påverka balansräkningen för centralbanken och har därav 

blivit kritiserad för att ha utfört beslut som istället borde ha styrts av andra statliga myndigheter 

(finanspolitiken) (Balls et al. 2018). Det faktum att Riksbanken har en målsättning kring 

finansiell stabilitet har tenderat att förskjuta fokuset på prisstabilitet; ett banksystem som drivs av 

alltför låga styrräntor öppnar upp för mer än optimala nivåer av inflation (ibid). Det har även 

påvisats att länder med CBI som även driver mikroekonomiska uppdrag tenderar att ha 

genomsnittligt högre inflation än länder med CBI vars primära syfte är prisstabilitet (Bayoumi et 

al. 2014). I samband med implementering av QE kan det komma att krävas effektivt samarbete 

mellan centralbanken och de statliga myndigheter som hanterar skuldförvaltning för att kunna 

garantera QE:s effektivitet (Riksbanken. 2021e). Uppfattningen att centralbanken kan ge löfte 

om att köpa obligationer kan därav även komma att öka risken för finanspolitisk dominans. I 

efterdyningarna av finanskrisen 2008 började ett antal oberoende centralbanker runt om i världen 

att utnyttja den makt som de besitter och därav deras tillvägagångssätt för att effektivisera 

ekonomin. Styrräntan i dessa länder var redan på nedgång från tidigare styrningsformer redan 

innan finanskrisen (se figur 1) men omfattningen av finanskrisen påvisade höjda behov av andra 

medel som inte bara innefattade en sänkning av styrräntan tills den nådde ZLB (CFI. n.y.). När 

möjligheten att utnyttja traditionell penningpolitik med konventionella medel (styrräntan) är 

försvunnen måste beslutsfattande istället vända sig till okonventionella medel, det är här världen 

började med kvantitativa lättnader (QE). QE genomförs genom en växande balansräkning för 

centralbanken genom uppköp av finansiella tillgångar - bland annat statsobligationer (Flodén. 

21 



2018). Denna utökade användning av okonventionella verktyg var nödvändigt för att bemöta 

hoten med deflation. Den negativa reporäntan har, som QE, en tendens att öka inflationen i ett 

land till högre än optimala nivåer (Smith. 2011). Det är än en gång ett bevis på hur en 

centralbank kan förskjuta sin målsättning från den primära prisstabiliteten till andra områden.  

 

En negativ reporänta är en fortsättning förbi ZLB; att reporänta övergår till negativa nivåer. När 

reporäntan är negativ är det en aggressiv expansiv penningpolitik, just för att Riksbanken syftar 

att sänka reporäntan för att stimulera ekonomin och detta är en fortsättning förbi denna punkt av 

sänkning. Principen kring en negativ reporänta är att Riksbanken, istället för att få betalt för sina 

lån, betalar istället för lånen, vilket utökar likviditeten för kommersiella banker (och därmed 

konsumenter) mer (Boel & Waller 2015). Utgångspunkten är att ett land har en expansiv 

penningpolitik som tar stopp vid noll procent, sen kommer en aggressivare penningpolitik som 

kommer därefter, det är därav logiskt att utgå från att inflationen kommer öka i samband med att 

Riksbanken arbetar runt ZLB (ibid). Nästa verktyg som centralbanker utnyttjar vid en situation 

med ZLB är något som kallas kvantitativ lättnad (ibid). Allting är ett långt händelseförlopp; när 

Riksbanken börjar att sänka räntan till negativa nivåer påbörjas en kedja av förändringar som 

sker när en förändring sker hos reporäntan. Om reporäntan sänks  kommer det att leda till en 

högre likviditet på grund av mer utlåning, vilket kommer nyttja samhället i sin helhet, där det 

influerar agerandet av bankerna (de sänker sin räntor) och dess kunder (de kan låna mer) (ibid). 

Reporäntan spelar en signifikant roll i hur Riksbanken kan kontrollera Sveriges inflation samt 

den ekonomiska tillväxten (Riksbanken. 2018b). Om reporäntan sänks (expansiv penningpolitik), 

har invånare en större mängd disponibla pengar, det leder i längden till att inflationen ökar när 

konsumtionen tillåts öka genom utökad utlåning (ibid). Om reporäntan istället höjs (kontraktiv 

penningpolitik) sker det motsatta; det leder till att kommersiella banker inte kan låna lika mycket 

från Riksbanken, vilket leder till ökad ränta på banklån, vilket relativt sänker kundens likviditet; 

alltså lägre konsumtion (ibid). När den höjs, sjunker istället inflationen. Det är därav tydligt att 

det existerar ett motsatt förhållande mellan reporäntan och inflationen; om reporäntan höjs, sänks 

inflationen och vice versa (ibid). Riksbanken utnyttjar detta förhållande för att motverka 

konjunkturcykler och sänker eller höjer räntan utifrån detta syfte att kontrollera att inflationen är 

på en acceptabel nivå (ibid). 
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Styrräntan behöver nödvändigtvis inte öka inflationen; huvudsyftet som den spelar för 

Riksbanken är för att motarbeta konjunkturen. Är ett land i en högkonjunktur är den överhettad, 

konsumtionen har ökat och investeringar har ökat; detta leder i längden till att inflationen ökar 

(Holmström 2021). Om inflationen har ökat utöver sin naturliga nivå bemöter Riksbanken det 

med att höja reporäntan, vilket leder till att utlåningen till de kommersiella bankerna blir dyrare, 

vilket sänker likviditeten i samhället och därav sänker det konjunkturcykeln till en normal nivå 

(ibid). Det motsatta gäller om ett land är i en lågkonjunktur. När ett land har nästintill noll 

procent i reporänta, vad kan Riksbanken göra för att kunna motverka inflationens påverkan på 

samhället om den hålls där långsiktigt? Detta fenomen kallas Zero-Lower-Bound (ZLB) och 

grundar sig i antagandet att Riksbankens traditionella penningpolitiska verktyg har tappat sin 

verkningskraft (Jansson. 2018). Om Riksbanken ska kunna fortsätta bedriva en expansiv 

penningpolitik finns det två huvudsakliga verktyg; negativ reporänta och kvantitativ lättnad 

(Riksbanken 2021d).  

 

Kvantitativa lättnader definieras som ett monetärt verktyg som centralbanker använder för att 

vidare stimulera ekonomin genom att förskjuta mer pengar in i den (Meier. 2009). Tidigare 

ekonomiska verktyg har varit att centralbankerna sänker räntor för att uppmuntra individer att 

spendera, men när räntenivån inte kan sänkas lägre behövs andra verktyg (ibid). Det är här QE 

utnyttjas. För att en centralbank ska kunna applicera metoden kring QE satsar de på att öka 

tillgången av pengar (ibid). Centralbanken brukar normalt förse landet med extra kapital för att 

lätta trycket som existerar på den kommersiella bankerna genom att köpa obligationer (eller 

andra värdepapper) från antingen bankerna själva eller från den privata sektorn. När de sedan har 

ökat tillgången på pengar sjunker kostnaden för pengar, utifrån principen kring utbud och 

efterfrågan. QE kan erbjuda vissa fördelar; såsom att bankernas förmåga att låna ut ökar på grund 

av en ökad likviditet som bankerna innehar vid försäljning av värdepapper till centralbanken. En 

annan fördel är att QE sänker tillgången på obligationer vilket gör att priset på dem samtidigt 

kommer att höjas. Följaktligen kommer obligationernas avkastning att minska och därefter 

kommer även den räntan att minska (ibid). När räntorna har sjunkit leder det till att bankerna kan 

låna ut med enklare villkor (ibid) - vilket kommer slutligen leda till en högre nivå av utlåning till 

konsumenter.  
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Syftet kring QE, vad är egentligen problemet med det? Det finns olika bemötanden kring om QE 

tenderar att vara negativt eller positivt, där flertalet positiva aspekter har nämns i punkterna i 

avsnittet kring QE. I artikeln What Is Quantitative Easing – Definition, Risks & Effects on the 

Economy nämner författaren även fem punkter kring riskerna med att utnyttja QE, men en primär 

risk nämns i punkt 1: “It drives inflation much higher” (Smith 2011). Smith grundar detta 

antagande utifrån det faktum att när centralbanken utnyttjar QE leder det successivt till att 

utbudet av pengar ökar i ekonomin och därav bör priserna öka. Även om utbudet av pengar ökar 

kommer utbudet av varor istället vara konstant. Detta kommer, enligt Smith, att leda till ökad 

konkurrens för varor, vilket kommer öka priserna och därmed inflationen. QE kommer därför att 

leda till förvrängning av priser och löner vilket leder till att ekonomin är ineffektiv. James 

Bullard, president för Federal Reserve i St. Louis, skrev i en artikel från 2010 att QE kan, om 

omsättningshastigheten för pengar inte kontrolleras, leda till höga nivåer av inflation (Bullard 

2010). Ett annat centralt problem kring QE är dess tendens att öka priset på andra tillgångar, inte 

bara pengar.  

 

Med vidare implementeringar av okonventionell penningpolitik finns där påverkan som det kan 

ha för den ekonomiska stabiliteten i landet - där den kommersiella räntan spelar en central roll i 

hur landets aktörer reagerar på penningpolitiken (Botezatu & Diaconescu. 2014). Där finns flera 

faktorer som kan tänkas påverka den finansiella stabiliteten i ett land. Fastighetspriser brukar 

vara ett centralt mått för hur den finansiella marknaden utvecklas och de faktorer som spelar en 

väsentlig roll i hur stabilt det är. Om räntan sänks i ett land kommer det leda till att kostnaden för 

belåning minskar; efterfrågan på fastighetsköp ökar - vilket kommer både utöka den aggregerade 

kreditnivån (skuldsättning) i samhället samt öka priserna för fastigheter (Rosenberg. 2019). När 

fastighetspriserna ökar kommer detta att öka den totala rikedomen för de som redan äger 

fastigheter och samtidigt göra det avsevärt svårare för låginkomsttagare att köpa fastigheter som 

hus och lägenheter (Lenza & Slacalek. 2018). Samma argument gäller för aktiemarknaden - QE 

trycker ner räntan på marknaden, detta kommer leda till att företag tenderar att finansiera en 

större del av sin verksamhet med lån i syfte om att expandera, vilket kan komma att förstärka 

utvecklingen på aktiemarknaden (Bedikanli. 2019). När centralbanker påvisar incitament att 

bedriva ytterligare uppköp av finansiella tillgångar signalerar detta till marknaden att 

centralbanken lär bedriva en expansiv penningpolitik vilket även kommer signalera för 
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marknaden att det är påväg uppåt (bull-marknad) (Sonenshine. 2020). QE och negativa räntor 

åstadkommer samma resultat här - låg ränta som stimulerar marknaden för att åstadkomma 

konsumtion vilket kommer påverka aktiepriserna (ibid). I sin helhet har QE och negativa räntor 

en förmåga att bedriva en expansiv penningpolitik (utöver det traditionella sättet) som kommer 

signalera för låga kostnader för lån, vilket kommer att öka skuldsättning men även stimulera 

marknaden med ökade priser (ibid). När räntorna i samhället fortsätter falla kommer även detta 

påverka den externa stabiliteten; räntor är kostnaden för låntagare att låna av diverse aktörer, om 

räntan faller så kommer samtidigt denna kostnad att falla. Följaktligen kommer detta signalera 

för investerare/långivare - både inrikes och utrikes, att avkastningen (räntan) de får av lån har 

minskat (Loonstra. 2017). När avkastningen minskar kommer detta leda till att aktörer förflyttar 

sina tillgångar utomlands (export), vilket kommer ha en positiv inverkan på bytesbalansen i ett 

land men samtidigt har efterfrågan på landets valuta minskat, vilket kommer leda till (i en 

flytande växelkurs) att valutan deprecierar och tappar därav sitt värde (ibid). Slutligen betyder en 

alltför expansiv penningpolitik att bytesbalansen kan nyttjas men samtidigt kommer valutan att 

straffas med ett sämre värde relativt till hur det var innan penningpolitiken implementerades.  

 

Sammanfattningsvis har Riksbanken (och andra centralbanker) börjat efter sitt oberoende att 

förskjuta sin målsättning ifrån prisstabilitet till andra ändamål; detta kommer samtidigt att 

förskjuta centralbanken ifrån den traditionella penningpolitiken och in mot finanspolitiken. 

Inflation spelar en mindre roll i syfte att stimulera marknaden där andra variabler som produktion 

(BNP), arbetslöshet eller till och med växelkurs. Den låga styrräntan framhävde en expansiv 

penningpolitik (vilket i sig inte är dåligt) men när Riksbanken nådde ZLB krävdes nya metoder, 

vilket öppnade upp för negativ reporänta och kvantitativa lättnader. Dessa nya metoder har med 

åren förflyttar avståndet mellan penning- och finanspolitik närmare varandra, till just en punkt 

där inflation inte är den principiella målsättningen utan att Riksbanken har fokuserat på 

ekonomisk stabilitet också, vilket innan var reserverat till finanspolitiken. Med tiden pekar teorin 

på att slagkraften för dessa okonventionella metoder trycker inflationen, hårdare än vad som är 

optimalt utifrån målsättning som inte bör vara relevant för en oberoende centralbank.  

 

Nu kommer frågan; är situationen verkligen som det har beskrivits fram tills nu; har den 

oberoende Riksbanken var relativt dåligt för Sverige eller har övergången varit fördelaktigt för 
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Sverige? I vidare avsnitt kommer detta att undersökas vidare under tre primära perioder där 

inflation och ekonomisk stabilitet kommer att undersökas för att försöka komma med en slutsats 

på effektiviteten bakom den oberoende Riksbanken. 
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Empirisk analys  
 
Metod  
 
För att kunna jämföra hur de olika styrelsesätten har presterat gentemot varandra blir det aktivt 

att avgränsa till vad låg och stabil inflation betyder. I inledningen och teorin nämns syftet om att 

centralbanker arbetar efter prisstabilitet, vilket med andra ord betyder en konstant inflationsnivå. 

Centralbanker har historiskt sätt strävat efter att kontrollera ett lands inflation och använder 

penningpolitik i syfte att landets pengar ska bibehålla värdet över en längre period. De ramarna 

som centralbanker, såsom Riksbanken, arbetar för är att kunna påverka inflödet av pengar i 

samhället och därav direkt påverka den åtkomst som allmänheten har till pengar. Genom att 

implementera en penningpolitik strävar Riksbanken således efter att gynna samt att förebygga en 

osäker inflation som därmed även gynnar den ekonomiska tillväxten. Det primära arbete som en 

centralbank strävar efter; prisstabilitet samt ekonomisk stabilitet kommer vara grunden för denna 

uppsats. Hypoteserna kommer att testas genom att undersöka flera variabler under tre 

huvudsakliga tidsperioder; Bretton-Woods, eller BW (1952-1972), full sysselsättning, eller FS 

(1973-1992) och därefter perioden som Riksbanken blev, de facto och de jure, självständiga 

(1993-2019). Anledningen till att tiden innan Riksbankens oberoende blir representerad av två 

större perioder istället för en kontinuerlig period; är för att kunna särskilja världsförändringar 

(såsom Bretton Woods). Det är även ämnat att representera årtionden utan att skapa volatilitet 

som kan missleda empirin. Just för att där finns en tvetydighet kring vilket system som är bäst är 

det lämpligt att inkludera så många makroekonomiska variabler som möjligt. Variablerna 

kommer att räknas ut med genomsnitt och standardavvikelse för varje period för att sedan få en 

klar bild kring vilken period som triumferar.  

 

I den empiriska datan kommer tabellen att formas med genomsnittliga tal för hur variablerna har 

varierat under åren, där även standardavvikelsen kommer inkluderas (för att symbolisera hur 

volatila/spridda variablernas värde är). Dessa tabeller kommer därav konkretisera hur variablerna 

har förändrats; samtidigt kommer även linjediagram med räntenivån och implementeringen av 

QE att inkluderas (för att kunna se hur situationen har utvecklats för den oberoende Riksbanken). 

Det är dock viktigt att inse att Riksbanken och penningpolitiken inte påverkar hela ekonomiska 
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situationen, utan det kan även påverkas av politiska beslut och andra påverkningsfaktorer som 

inte direkt är påverkat av penningpolitiska beslut. Penningpolitiken kan underbygga andra beslut 

på hur ekonomin utvecklas men kommer sällan förklara hela situationen och uppsatsen är därav 

begränsad till vad Riksbanken kan ha för påverkan när oberoendet granskas med tidigare 

perioder.  

 

De valda variablerna grundar sig i fyra olika former av stabilitet; pris-, realekonomisk-, extern- 

och finansiell stabilitet. Dessa kommer att utnyttjas för att få en heltäckande syn på hur 

ekonomin har presterat under dessa tre perioder och hur Riksbanken kan ha spelat en roll i hur 

situationen ser ut. Prisstabiliteten grundar sig i det primära målet som en centralbank har; 

kontrollerad inflation, och är därför nödvändigt för att se om Riksbanken följer sin ursprungliga 

målsättning. Den realekonomiska stabiliteten visar hur frisk ekonomin är utifrån konventionella 

mått - BNP och arbetslöshet, vilka oftast utnyttjas för att se det konjunkturella läget i ett land. 

Den externa stabiliteten grundar sig i hur Sverige presterar på en global skala; hur stark vår 

valuta är gentemot andra valutor samt den generella produktionsnivån i Sverige (bytesbalansen, 

även kallat Current Account). Bytesbalansen visar den mängd varor och tjänster som produceras 

i Sverige, i jämförelse med vad Sverige faktiskt förbrukar, vilket oftast förklaras med hjälp av 

nettovärdet mellan landets export och dess import. Den finansiella stabiliteten handlar om den 

finansiella marknaden i landet; hur starkt landets företagande är (aktieprisindex), även hur 

landets fastigheter utvecklas; har Sverige hög efterfrågan på hushåll och hur de finansieras. Det 

innefattar även hur skuldsatta svenskar är och hur skuldsättningen har utvecklats (kredit) för att 

skapa en överblick om svenskar blir mer och mer skuldsatta eller om konsumtion finansieras av 

invånarnas egna kapital. Två tabeller om implementering av QE (och inflation) kommer även att 

utnyttjas för att på detalj se hur Riksbanken har valt att ta beslut kring räntenivåer och uppköp av 

statsobligationer. Detta i syfte om att på detalj se när och under vilka omständigheter Riksbanken 

har beslutat att fortsätta köp av finansiella tillgångar samt deras beslut om räntenivån vid 

månadsvisa inflationsnivåer. 

 

I vidare avsnitt kommer den empiriska datan att analyseras för att undersöka hur de två 

perioderna innan Riksbankens oberoende presterade i jämförelse med efter Riksbankens 
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oberoende. Den empiriska datan kommer att utnyttjas för att se där den oberoende Riksbanken är 

relativt bättre samt där det är relativt sämre.  
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Empirisk data 
 

 
Figur 1 - Nominell ränta per år (1952-2019) 
 

 
Figur 2 - Realränta per år (1952-2019) 
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Månad (År) Uppköp av statsobligationer (Mdkr) Reporäntan (%)  

 
Figur 3 - Händelseförlopp kvantitativa lättnader och negativ reporänta 
 

År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

 
Figur 4 - Inflation per månad (%) 
 

Genomsnittlig inflation (%) för Figur 4: 
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Februari (2015 +10    0,10 → -0,10 

Mars (2015) +30   -0,10 → -0,25 

April (2015) +(40 - 50)    Ingen förändring 

Juli (2015) +45   -0,25 → -0,35 

Oktober (2015) +65   Ingen förändring 

Februari (2016) Ingen förändring  -0,35 → -0,50 

April (2016) +45   Ingen förändring 

December (2016) +30   Ingen förändring 

April (2017) +7,5   Ingen förändring 

Januari (2019 Ingen förändring  -0,50 → -0,25 

April (2019) +45   Ingen förändring 

2019 1,9 1,9 1,9 2,1 2,2 1,8 1,7 1,4 1,5 1,6 1,8 1,8 

2018 1,6 1,6 1,9 1,7 1,9 2,1 2,1 2 2,3 2,3 2 2 

2017 1,4 1,8 1,3 1,9 1,7 1,7 2,2 2,1 2,1 1,7 1,9 1,7 

2016 0,8 0,4 0,8 0,8 0,6 1 1,1 1,1 0,9 1,2 1,4 1,7 

2015 -0,2 0,1 0,2 -0,2 0,1 -0,4 -0,1 -0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

2019 1,8 

2018 2,0 

2017 1,8 

2016 1,0 

2015 0,1 



 

Inflation (%) BNP-tillväxt (%)  Arbetslöshet (%) 
 

Bretton Woods  4,1  3,8  1,6 
(1952-1973)            (2,1) (1,6) (0,4) 

 
Full sysselsättning  8,4  1,7  2,1 
(1974-1992) (2,9) (1,7) (1,0)   

 
Självständig Riksbank  1,4  2,4  7,9 
(1993-2019) (1,2) (2,2) (1,5)  

 
Tabell 1 - Pris- och realekonomisk stabilitet (procentuell utveckling) 
Siffrorna visar medeltalet under hela perioden och det som är inom parentes är standardavvikelsen  
 

 
 

Bytesbalans (% av BNP) Växelkurs (SEK/USD) 
 

Bretton Woods  0,0  5,1 
(1952-1973)  (0,9) (0,2) 

 
Full sysselsättning -1,6  5,8 
(1974-1992) (1,3) (1,4) 

 
Självständig Riksbank  4,1  7,8  
(1993-2019) (2,5) (1,0) 

 
Tabell 2 - Extern stabilitet (procentuell utveckling) 
Siffrorna visar medeltalet under hela perioden och det som är inom parentes är standardavvikelsen  
 

 
 

Aktiepriser (%) Fastighetspriser (%) Kredit (%) 
 

Bretton Woods  3,0  6,6  5,6 
(1952-1973)            (18,0) (10,2) (3,7) 

 
Full sysselsättning 7,9 8,7  4,7 
(1974-1992) (25,8) (8,6) (4,5) 

 
Självständig Riksbank 10,8  5,6  1,5 
(1993-2019) (25,1) (5,9) (2,3) 

 
Tabell 3 - Finansiell stabilitet (procentuell utveckling) 
Siffrorna visar medeltalet under hela perioden och det som är inom parentes är standardavvikelsen  
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Resultatsdiskussion 
 

Prisstabilitet 

 

Under de tre perioderna är det tydligt att prisstabiliteten har varierat markant; under perioden 

1952-1992 hade Sverige i genomsnitt en inflationsnivå på 4,1 respektive 8,4 procent under de två 

perioderna. Efter Riksbanken blev de facto oberoende såg Sverige en kraftig minskning i den 

generella inflationsnivån, 1,4 procent. Sverige såg även en mindre spridning av inflationsnivån, 

vilket symboliseras av standardavvikelsen i tabell 1; där volatiliteten för inflationen var nästan 

dubbelt så stor under 1952-1992 än vad den var under perioden för den självständiga 

Riksbanken. Detta kan förklaras av det inflationsmålet som Sverige införde i samband med 

Riksbankens oberoende och därav målsättningen att Sveriges inflation ska ligga på två procent. 

Sverige har därför genomsnittligt inte uppnått en inflationsnivå som är förväntad av 

målsättningen. Teorin pekar på att den oberoende Riksbanken kan både sänka inflationen genom 

att bemöta den tidigare inflationary bias, vilket delvis kan förklara nedgången i den generella 

inflationsnivån. Det måste dock nämnas att teorin säger även att de nya okonventionella 

penningpolitiska verktygen kan stimulera marknaden på ett sådant sätt att inflationen ökar. Det är 

en balans mellan målsättningen som Riksbanken har och vad den utnyttjar för att uppnå det. En 

generell inflationsnivå på 1,4 procent kan rättfärdiga de sjunkande räntorna som Sverige sett (se 

figur 1) och när inflationen inte var önskvärd för direktionen tillsattes nya penningpolitiska 

medel och 2015 såg Sverige därav implementeringen av QE och den negativa räntan. Dessa 

medel var förväntade att öka inflationen och under 2015 hade Sverige en genomsnittlig 

inflationsnivå på 0,1 procent (se figur 3) och året därefter (när QE och negativ ränta hade införts) 

såg Sverige en genomsnittlig inflation på 1 procent och året därefter 1,8 sedan 2,0. Riksbankens 

beslutsfattande att köpa obligationer och bedriva en alltmer expansiv penningpolitik pausades 

under 2018 (se figur 2) - om de hade varit ansvarslösa med sin målsättning om prisstabilitet hade 

obligationsköpen fortsatt, men målet på 2 procent var (genomsnittligt) uppnått och de hade ingen 

nytta att bedriva fler uppköp. 2019 sjönk inflationen igen dock vilket ledde till nya beslut. För att 

kunna dra en konkret slutsats över “vem” som presterat bäst utifrån prisstabiliteten är det viktigt 

att tänka att målsättningen för en inflationsnivå på 2 procent var inte aktivt under 1952-1992 och 
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det blev därför svårt att jämföra utifrån periodens primära målsättning. Men om målet generellt 

är låg inflation är det tydligt att den oberoende Riksbanken överträffade tidigare perioder.  

 

Realekonomisk stabilitet  

 

I samband med Riksbankens nya målsättning att främja både finansiell stabilitet och 

sysselsättningen i samhället är det viktigt att ha undersökt hur dessa former av variabler har 

utvecklats under de tre perioderna. I detta avsnitt kommer dock det primärt att handla om 

sysselsättning (realekonomiska stabiliteten), vilket kommer utgå från tabell 1 - BNP-tillväxt och 

arbetslöshet. Den oberoende Riksbanken har med tiden sänkt den tidigare höga styrräntan (se 

figur 1) i syfte om att stimulera marknaden - både i en hög- och lågkonjunktur. Sverige såg en 

skarp minskning när Riksbanken blev de facto oberoende. Utifrån tabell 2 kan vi se att 

BNP-tillväxten i Sverige var som högst under BW, med en genomsnittlig tillväxt på 3,8 procent 

där den under FS sjönk avsevärt. Det är dock tydligt att den genomsnittliga nivån av tillväxt som 

Sverige har upplevt har ökat med 0,7 procentenheter mellan 1974-1992 och 1993-2019 och detta 

kan förklaras av den allt mer expansiva penningpolitiken som Riksbanken har genomfört. 

Tillväxten i landet behöver nödvändigtvis inte enbart förklaras av beslut som tagits av 

Riksbanken utan kan även grundas i finanspolitiska beslut (som att sänka skatter eller öka 

offentliga utgifter). Det är dock tydligt att tillväxten Sverige upplevt under CBI kan återkopplas 

till den penningpolitiken som kom till verkan. Den stimulering (QE och negativ ränta) som 

Riksbanken försökte bedriva i syfte om att främja sysselsättning kan ha funkat på tillväxten i 

landet men att andra variabler istället visar på en negativ effekt. Under dessa tre perioder är det 

tydligt, enligt tabellen, att perioden 1993-2019 hade högst arbetslöshet och även högst volatilitet 

på arbetslösheten. För en ekonom bör logiken säga att när en centralbank bedriver en expansiv 

penningpolitik (i den skala Sverige såg under perioden) i syfte om att stimulera sysselsättning, 

bör detta främja allmänheten i sin helhet, men Sverige har sett nivåer av arbetslöshet som är 

betydligt större än det var under tidigare perioder. 
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Extern stabilitet  
 

När det gäller förhållandet med andra länders ekonomier påvisar den externa stabiliteten hur 

Sverige förhåller sig till andra länder. När ett land upplever att räntenivån är hög kommer detta 

att ge långivare en högre avkastning (just för att lån blir dyrare för låntagare om räntan är hög); 

denna avkastning speglas i förhållande med andra länder. Om räntenivån inrikes är relativt hög i 

jämförelse med övriga länder kommer detta locka utländskt kapital (investeringar), vilket 

kommer positivt påverka växelkursen när importerna ökar. Det motsatta förhållandet gäller om 

räntan är relativt låg - det vill säga att låga räntor gör avkastningen lägre för långivare och därav 

kommer investeringar att fokuseras i andra länder, exporten kommer öka. En ökad export 

kommer driva ner växelkursen just för att efterfrågan på landets valuta minskar. Detta är tydligt i 

resultatet mellan de olika perioderna; det är dock viktigt att veta att bytesbalansen för BW är noll 

för att kunna bibehålla ett fast penningvärde (på grund av fast växelkurs med guldmyntfot). 

Argumentet för perioden mellan 1993-2019 kan återspeglas i hur bytesbalans och växelkursen 

reagerar på förändringar i räntan. Sverige såg en effektiv minskning efter 1992 i räntenivån, 

vilket har lockat inrikes-investerare att investera i utlandet (exporten har ökat och därav 

bytesbalansen) och när efterfrågan på Sveriges valuta har fallit i samband med lägre avkastning 

så har växelkursen deprecierat (tappat värde), vilket också återspeglas för växelkursen mellan 

SEK och USD, i tabell 2 (Extern stabilitet). Trots att Sverige fick ett överskott i bytesbalansen 

har detta blivit ersatt med en svagare krona än vad den var tidigare  

 

Finansiell Stabilitet 
 

När det gäller den finansiella stabiliteten är det tydligt att denna har den mest logiska kopplingen 

till räntenivån i landet. Hela syftet som en expansiv penningpolitik spelar i ett samhälle är dess 

avsikt att stimulera marknaden och under åren har Riksbanken tagit på sig mer ansvar till att 

förse landet med ökad sysselsättning och annan form av stabilitet. Som vi vet från tidigare har 

räntenivån en direkt koppling till kostnaden/avkastningen som uppstår mellan låntagare och 

långivare - har landet låg ränta nyttjas låntagare men om räntan är hög nyttjas långivare. Det är 

dock här teorin inte återspeglas i empirin - Sverige har sedans Riksbankens oberoende infördes 

haft en relativt lägre tillväxt av fastighetspriser än tidigare perioder, detsamma gäller för hur 
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mycket krediten har växt i samhället. Kredittillväxten kan dock förklaras av att låntagare har 

samma efterfrågan för lån som förr men att den sjunkande räntan har minskat kostnaden för 

dessa. Realräntan såg en snabb utveckling nedåt efter 1985 (se figur 2 - realränta per år), sen en 

skarp ökning, när Sverige avreglera kreditmarknaden; realräntan under BW, tidiga FS 

(1974-1985) och perioden för den oberoende Riksbanken hade en hyfsat liknande nivå på 

realräntan. Det var inte förrän efter kreditmarknaden blev avreglerad som Sverige såg en relativt 

hög ökning av realräntan - det är dock tydligt att den generella kreditnivån i Sverige minskade 

relativt till BW; men detta kan förklaras av att avregleringen skedde 1985, i mitten av FS. Den 

liknande nivån av realräntan mellan BW och oberoende Riksbank kan förklaras av att den 

målsättning som Riksbanken har idag med inflationsmålet kan ha bedrivits i en annan (men 

liknande) form mellan 1952-1973 då det endast är FS som avviker sig markant, på grund av 

avregleringar, mellan perioderna.  

 

Men där finns en viss tvetydighet när det gäller fastighetspriserna - om priserna utvecklas 

snabbare än vad kreditnivån gör, bör det betyda att finansiering sker från annat håll än genom 

skuldsättning. Under BW var spridningen större för hur priset utvecklades under perioden men 

generellt sätt utvecklades fastighetspriset samtidigt som kreditnivån ökade, med 1 procentenhet 

som skillnad. En viktig sak att inse är att fastighetspriser såväl som kredit följer den tillväxten 

som ett land ser - om invånarna blir rikare (BNP har ökat) kommer detta samtidigt leda till högre 

efterfrågan på både lån och fastigheter, vilket kan komma att betyda att om en variabel som 

BNP-tillväxt växer med 5 procent samtidigt som fastighetspriser ökar med 5 procent så finns där 

ett tydligt samband mellan dem. När det gäller den empiriska datan kan det återkopplas till det vi 

pratade om i förra stycket att efter 1985 ökade (först minskning) realräntorna i Sverige vilket 

medförde sig i att tillgängligheten till lån hade ökat i landet på grund av en högre nivå av 

långivande. Ökad mängd lån medför en högre nivå av kredit i Sverige; detta påvisas ännu mer 

när man undersöker kreditutveckling med BNP-tillväxten. Under BW hade Sverige en tillväxt på 

3,8 procent samtidigt som kreditutvecklingen var på 5,6 procent (se tabell 1 och tabell 3); men 

under FS hade Sverige en tillväxt på 1,7 procent och en kreditutveckling på 4,7 procent. Detta 

påvisar därmed att den avreglering som Riksbanken genomförde 1985 har medfört ökad kredit 

som inte följer den tillväxt som landet har. Sen när Riksbanken blev oberoende minskade den 

genomsnittliga kreditutvecklingen samtidigt som BNP-tillväxt snabbt ökade; tillväxten var alltså 
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snabbare än kreditutvecklingen, vilket i sig är positivt. Det är dock viktigt att veta att 

avregleringarna som skedde under 1985 korrigerades inte efter finanskrisen och Sverige har 

fortfarande kvar det som Novemberevolutionen genomförde - att realräntan därmed minskade 

1993-2019 är fortfarande en debatt i den ekonomiska världen och ingen vet med just varför den 

minskade. När det istället handlar om aktiemarknaden och dess priser är det lite tydligare varför 

Sverige sett en ökning som de gjort under de tre perioderna. En expansiv penningpolitik såsom 

QE och att göra räntan negativ tenderar att signalera för marknaden att lån blir billigare och 

därav kommer företag finansiera en större del av sin verksamhet med lån; vilket kommer 

utveckla företaget samtidigt som aktiepriset ökar. Samtidigt gäller samma argument för 

aktiemarknaden som för tidigare om kredit - FS och avregleringar tenderar att utveckla 

marknaden genom att mer företag finansieras av de lånen som blir tillgängliga med 

avregleringen 1985. Sammanfattningsvis för den finansiella stabiliteten visas det att 

aktiemarknaden har presterat bättre (utifrån dess index) än tidigare perioder samt att 

skuldsättningen och fastighetspris har inte utvecklats i samma takt som under BW och FS.  

 
Avslutning 
 
Vad säger empirin då; är den oberoende Riksbanken ett bättre alternativ än tidigare system? 

Syftet med uppsatsen har varit att granska under tre perioder om den oberoende Riksbanken har 

presterat bättre än innan oberoende infördes. Resultatet påvisar en viss nivå av tvetydighet; där är 

onekligen bevis på att det avviker mellan de tre perioderna; Sverige har upplevt mer 

kontrollerade nivåer av inflation efter avskaffandet av den fasta växelkursen, införandet av 

inflationsmålet och den oberoende Riksbanken. Där finns även perioder där den oberoende 

Riksbanken har presterat bättre, med till exempel bytesbalans eller aktiemarknaden. I de andra 

fallen pekar empirin på att oberoendet inte har varit fördelaktigt relativt till tidigare perioder. Det 

är klart att den styrränta som Sverige har sett sedan 1993 har förvisso varit avvikande från vad 

både Sverige och resterande länder någonsin sett; men den aggregerade effekten av Riksbankens 

okonventionella beslut påvisar både vinster och förluster med dess implementering. Sverige har 

sedan 2015 sett en stor mängd uppköp av finansiella tillgångar (322,5 miljarder2 mellan 

2015-2019) och därav injicering av likvida medel till ekonomin, detta har tillsammans med den 

2 10 miljarder + 30 + 45 + 45 + 65 + 45 + 30 + 7,5 + 45 = 322,5 miljarder kronor (se figur 3) 
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beslutade reporäntan genomfört en penningpolitik som har långsiktigt påverkat de variabler som 

vi såg i den empiriska datan. Empirin visar ingen övervägande fördel med oberoende kontra 

beroende just för att vissa variabler speglar fördelar med oberoende och andra variabler speglar 

fördelar med icke-oberoende. Implementeringen av QE har påvisat en större möjlighet till 

signalering till marknaden och hur den reagerar på förväntningar kring inflation men även hur 

aktiemarknaden tillsammans med finansiella variabler tenderar att påvisa en viss koppling 

mellan hur expansiv penningpolitiken är och hur marknaden reagerar på dessa förändringar. Det 

är dock viktigt att inse att kopplingen mellan vad Riksbanken beslutar och vad som egentligen 

händer i ekonomin; det är därför naivt att tro att effekterna på dessa variabler är endogent 

påverkade av penningpolitiken. Vad man istället bör inse är att efter Riksbankens oberoende har 

dess målsättning haft en avsevärd effekt på det som tidigare varit politiska frågor - där 

finanspolitiken istället hade dominerat. Penningpolitiken kan därför vara en bidragande faktor till 

hur den ekonomiska stabiliteten kan förändras under åren när Riksbanken lagt mer fokus på 

sysselsättning än tidigare. Empirin pekar dock på att Riksbanken fortfarande har en målsättning 

som grundar sig i ansvar för prisstabiliteten - vilket är tydligt i figur 2 och figur 3; när Sverige 

nådde sitt inflationsmål mellan 2017-2018 pausades vidare beslut att förändra reporäntan eller att 

köpa fler obligationer. Vidare beslut kom 2019 när den generella inflationen gick under 2 

procent igen. Den icke-oberoende Riksbanken presterade generellt bättre (utifrån valda variabler) 

under de två undersökta perioderna men samtidigt har den oberoende Riksbanken en bättre 

prisstabilitet och mindre volatil; men har fortfarande en förmåga att kunna stimulera marknaden i 

sin helhet. En rimlig slutsats hade därav kunnat grunda sig i det faktum att även om den 

oberoende Riksbanken inte presterade bättre än tidigare kring växelkurs och finansiell stabilitet 

uppfyller de ändå sitt ändamål - även om det inte uppnår samma resultat som tidigare perioder. 

Sen är det viktigt att inse att Riksbanken och dess penningpolitik inte kontrollerar hela ekonomin 

utan kan i vissa fall påverka eller underbygga beslut; men alla skillnader handlar inte om 

Riksbanken bör vara oberoende eller inte. Situationen handlar då inte om en oberoende Riksbank 

är bättre eller sämre - utan istället om hur de som styr penningpolitiken väljer att göra beslut 

kring Sveriges specifika situationer; är de ansvarsfulla och ändamålsenliga eller drivs de av 

andra incitament som i längden kan påverka ekonomin sämre på alla fronter än istället att 

uppfylla grundläggande målsättning men fortfarande ha förmågan att stödja ekonomin i sin 

helhet. 
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Framtida forskning 

 
Detta arbete har fokuserat på aktiva beslut från Riksbanken och därmed endast vad 

penningpolitiken kan ha orsakat. Problemet med det är att ett land är mycket mer än bara beslut 

från ledamöter; inflation kan ha orsakats av finanspolitiska beslut eller ekonomiska kriser. 

Uppsatsen har utnyttjat generaliserad information under en längre period  och kan därav inte gå 

djupare på detaljer vid varje år, kvartal, månad eller dag. Inför framtiden blir det därför relevant 

att istället undersöka speciella händelser - att till exempel undersöka åtgärder kring finanskrisen 

2008 och se hur Riksbanken, tillsammans med Sveriges Regering (som styr finanspolitiken) har 

vidtagit penningpolitiska såväl som finanspolitiska åtgärder för att kunna hämma en alltför hög 

inflation eller till och med relativt dålig stabilitet kring ekonomiska variabler. Vidare forskning 

kan även grunda sig i en ekonometrisk studie om vilken effekt en lägre ränta i samhället kan 

tänkas ha på specifika variabler som vi har undersökt i uppsatsen.  
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https://www.riksbank.se/sv/statistik/sok-rantor--valutakurser/
https://www.riksbank.se/sv/statistik/sok-rantor--valutakurser/
https://www.riksbank.se/sv/penningpolitik/penningpolitisk-rapport/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/tabell-och-diagram/konsumentprisindex-kpi/kpi-12-manadersforandring-inflationstakten/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/tabell-och-diagram/konsumentprisindex-kpi/kpi-12-manadersforandring-inflationstakten/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/tabell-och-diagram/konsumentprisindex-kpi/kpi-12-manadersforandring-inflationstakten/


Appendix A 
 

 
 
 
Elektroniska källor: 
 
BIS - https://www.bis.org/ 
 
Ekonomifakta - https://www.ekonomifakta.se/ 
 
Nasdaq - http://www.nasdaqomxnordic.com/  
 
Riksbanken - https://www.riksbank.se/  
 
SCB - https://www.scb.se/ 
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