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1. Inledning
1
 

För 30 år sedan, i slutet av januari 1985, publicerade SNS årets konjunkturrådsrapport. 

Titeln var Vägen till ett stabilare Sverige (Söderström m fl 1985). Ansvaret för rapporten 

låg på Hans Tson Söderström, nybliven ordförande för Konjunkturrådet. Den blev den 

första i en triologi som lanserade den s k normpolitiken som grund för svensk ekonomisk 

politik, i första hand för stabiliseringspolitiken. De övriga hade titlarna Nya spelregler för 

tillväxt (Söderström m fl 1986) och Hur ska välfärden fördelas? (Söderström m fl 1988). 

I 1985 års konjunkturråd ingick Ingemar Hansson, Johan Myhrman och jag själv och i 

arbetet med de två sistnämnda rapporterna också Lars Calmfors.  

Konjunkturrådets budskap var i korthet detta: Det var ”dags för en ny ekonomisk-politisk 

regim” där ”en låg och konstant inflation är en central förutsättning för en balanserad 

ekonomisk utveckling med hög sysselsättning och snabb tillväxt” (s 123). Det 

normpolitiska tänkande som utvecklades här och i de följande rapporterna fick ett 

betydande genomslag i debatten och med tiden i den ekonomiska politiken.  

Hur gick det sedan? Har Sverige blivit stabilare genom normpolitik? Hur står sig 

konjunkturråden från 1985 idag? Mitt syfte här är att försöka lämna ett svar på dessa 

frågor.  

Det är dags för två brasklappar. För det första var normtänkandet ingen nyhet inom 

svensk stabiliseringspolitiskt tänkande. Rådets användning av begreppet ”norm” byggde 

på meningsutbytet mellan ekonomer som Knut Wicksell, David Davidson, Erik Lindahl 

och Gunnar Myrdal. För dem beskrev normen det önskvärda beteendet för prisnivån. De 

diskuterade även åtgärder för att förstärka trovärdigheten för en normbaserad 

penningpolitik på ett sätt som påminner om den moderna teorin för regelbaserad 

penningpolitik. Dessutom fanns förslag på normpolitik i den internationella och svenska 

debatten innan Rådets normrapporter publicerades. Rådet gjorde en syntes av gamla och 

nya tankegångar anpassad för svenska förhållanden.
2
 

För det andra påverkades den svenska ekonomiska politiken under de senaste 30 åren från 

många håll, inte minst av debatten, forskningen och politiken i utlandet om regelbaserad 

stabiliseringspolitik. Konjunkturrådet 1985 var således en av flera idégivare bakom 

normpolitiken.  

 

                                                           
1
 Många diskussioner med Fredrik N G Andersson har inspirerat mig. Empirin i uppsatsen bygger 

på vårt arbete kring den finansiella cykeln i Sverige, se Andersson och Jonung (2015). Dag 

Rydorff har bistått med data för tabellen. Oskar Grevesmühl, Johan Lönnroth och Anders Vredin 

liksom deltagare i seminariet har gett mig värdefulla synpunkter. Som vanligt tackar jag Christina 

Jonung för konstruktiv granskning.  
2 Knut Wicksells förslag från 1898 om prisstabilisering som norm för penningpolitiken 

inspirerade mig till att tidigt föreslå ett inflationsmål inom ett intervall mellan 0 och 2 procent per 

år, se Jonung (1978). Denna norm skulle kombineras med rörlig växelkurs för kronan, finansiell 

avreglering, självständig Riksbank samt avtalsförhandlingar och finanspolitik som var anpassat 

till inflationsmålet. Detta tänkande tog jag med mig in i Rådets arbete 1985. 
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2. Budskapet i Vägen till ett stabilare Sverige  

Det inledande kapitlet i rapporten 1985 har rubriken ”En principdeklaration”. Svensk 

ekonomisk politik står inför ett vägval mellan två synsätt: den interventionistiska och den 

icke-interventionistiska synen. Den förstnämnda, förknippad med keynesianismen, ser de 

stabiliseringspolitiska problemen som ett utslag av instabilitet inom den privata sektorn. 

Den offentliga sektorns uppgift är att genom väl avvägda åtgärder korrigera de obalanser 

som skapas där. Utifrån den icke-interventionistiska ståndpunkten gäller det istället att 

styra den offentliga sektorn så att opportunistiska, röstmaximerande och kortsiktiga 

politiker inte bidrar till inflation och arbetslöshet.  

Under sina första tio år sedan starten 1974 hade Konjunkturrådets rapporter haft inslag av 

bägge synsätten. Det nya Rådet ville föra in internationella forskningserfarenheter ”för att 

kritiskt granska den ekonomiska politiken i ett konsekvent genomfört långsiktigt och 

principiellt helhetsperspektiv” (s 11). Vi menade att ”tiden är mogen för en 

stabiliseringspolitisk regim där prisstabiliseringsmålet mer entydigt än nu läggs till 

grunden för den ekonomiska politiken” (s 12).  

Efter denna inledande deklaration följer en granskning av den stabiliseringspolitik som 

bedrivits under åren 1973-84. Politiken var anpassad till de utbudsstörningar som träffade 

svensk ekonomi genom de bägge oljeprishöjningarna, OPEC I och II. OPEC I inspirerade 

till den s k överbryggningspolitiken 1974-76 där Sverige skulle hoppa över den 

förväntade internationella lågkonjunkturen med hjälp av expansiv finanspolitik. Utfallet 

blev höjda priser och löner och därmed djup kostnadskris vid den rådande fasta 

kronkursen. Samtidigt växte budgetunderskottet och statsskulden raskt. Krisen hävdes 

först genom två devalveringar under 1977.  

Den andra oljeprishöjningen 1979 (OPEC II) lade grunden för nästa kris. Fortfarande 

fanns stor optimism om den ekonomiska politikens möjligheter att möta lågkonjunktur. 

Denna gång gavs huvudrollen åt växelkurspolitiken eftersom finanspolitiken just prövats 

och förkastats. Två devalveringar gjordes. Den första på 11 procent genomfördes 1981 av 

den borgerliga regeringen. Den andra, superdevalveringen på 16 procent, var den nya s-

regeringens första åtgärd i oktober 1982. Sedan skulle devalveringsvägen vara stängd 

enligt den nya regeringens retorik. 

Rådet vände sig mot den s k ackommodationspolitiken med en rad argument. Genom att 

på kort sikt värna om full sysselsättning hade den bidragit till hög inflation och flera 

devalveringar utan några positiva långsiktiga effekter. Rådet rekommenderade en annan 

strategi, nämligen en normbaserad politik med låg och konstant inflation som det främsta 

målet. Medlet för att nå låg inflation var på kort sikt en s k fastkurspolitik för kronan. 

Kronan skulle på ett trovärdigt sätt bindas till den tyska valutan och därmed följa den 

lägre tyska inflationen. På längre sikt, när trovärdigheten för låginflationspolitiken 

uppnåtts, kunde ett mer självständigt mål för inflationen sättas, underförstått ett inhemskt 

prisstabiliseringsmål. Ett sådan inhemskt mål förutsatte rörlig kronkurs. 
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Övergången till prisstabiliseringsregimen skulle kombineras med reformer av 

lönebildningen, skattesystemet, kreditmarknaden, bostadsmarknaden och finanspolitiken. 

Syftet var att förbättra utbudssidan i svensk ekonomi. Reformerna skulle öka 

trovärdigheten för den nya regimen och markera ett brott mot den tidigare politiken 

grundad på ”interventionistiska och reglerande ambitioner” (s 123). 

Rapporten 1986 utvecklar det normbaserade budskapet från 1985 genom att kombinera 

det med en plädering för avreglering av den svenska ekonomin i syfte att förbättra 

förutsättningarna för ekonomisk tillväxt. Prisstabilitet och jämvikt i budgeten utmålas 

som nödvändiga förutsättningar för ”en ekonomisk-politisk miljö där långsiktiga 

satsningar uppmuntras och tillväxten frodas” (Söderström m fl, 1986, s 15). Tillväxt kan 

inte skapas genom finanspolitisk eller penningpolitisk expansion. Här behövs istället en 

politik med Nya spelregler för tillväxt.  

Rådet argumenterar för en bred ansats med avreglering, främst på kapitalmarknaden och 

arbetsmarknaden. Valutaregleringen bör avskaffas liksom de rådande prisregleringarna, 

jordbruksregleringen och hyresregleringen. Den offentliga sektorns produktionsmonopol 

inom sjukvård, åldringsvård, utbildning och barnomsorg bör slopas. Näringsfriheten bör 

lagfästas på samma sätt som i 1846 års lagstiftning – en generalklausul för att försvåra 

konkurrenshämmande regleringar (s 45).  

Det ”komplicerade, ineffektiva och orättvisa” skattesystemet bör reformeras så att 

incitamenten för tillväxt förstärks och den fördelningspolitiska träffsäkerheten förbättras. 

Marginalskatten bör begränsas till 50 procent. Skattebaserna bör breddas och 

bolagsskatten slopas. Rörligheten på arbetsmarknaden bör ökas genom 

marknadsanpassade lönerelationer. Medlen är bl a vinstandels- och bonussystem, 

minskade statliga bidrag till arbetslöshetskassorna och höjda egenavgifter samt ett slut på 

AMS monopol på arbetsförmedling. Förhandlingssystemet bör luckras upp. 

Konjunkturrådsrapporten från 1988 Hur ska välfärden fördelas? har fokus på fördelning 

men kopplingen till normpolitiken och trovärdigheten för normer är ett tema som drivs 

parallellt. Rådet varnar för den snabba försämringen i svensk konkurrenskraft. Rådet vill 

se långsiktiga bindningar av handlingsfriheten för den ekonomiska politiken för att 

motverka kortsiktiga lösningar. Rådet anser att det inte finns någon ”uppenbar konflikt 

mellan målen för stabilitet, tillväxt och rättvisa” (s 144). Tillväxt behövs för att underlätta 

lösningar på fördelningsproblemen.  

Rådet föreslår ett större inslag av marknadsmässiga lösningar i fördelningspolitiken 

genom avreglering på arbetsmarknaden, finansmarknaden, fastighets- och 

hyresmarknaden. Omfördelningen över livscykeln för den enskilde individen kan i större 

utsträckning hanteras genom privata och offentliga försäkringssystem. Detta ger 

möjlighet till lägre skattetryck och lägre marginalskatter – vilket bidrar till högre tillväxt.  

Denna trilogi av rapporter ger ett sammanhållet budskap för att reformera Sverige. 

Tonvikten ligger på prisstabilisering och marknadsorienterade utbudsreformer. Det gäller 

att bryta sig ur den tvångströja av icke-marknadskonforma regleringar som band i stort 
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sett alla marknader i den svenska ekonomin och få slut på den privilegiejakt som 

dominerat de tidigare årtiondena. Det var en revelj för uppbrott från den gamla svenska 

modellen med tydliga socialdemokratiska förtecken och en uppmaning att välja en mer 

marknadsliberal väg.
3
  

 

3. Vad hände på vägen till 2015?  

Färden till idag har på ett avgörande sätt påverkats av beslutet i november 1985, samma 

år som Vägen till ett stabilare Sverige publicerades, att slopa den interna regleringen av 

kreditmarknaden, dvs den kvantitativa regleringen av affärsbankernas utlåning. Detta 

beslut, den s k novemberrevolutionen, lade grunden för den stora omsvängningen i 

svensk ekonomisk politik under efterkrigstiden. Nu öppnades de finansiella slussportarna 

och de har förblivit öppna fram till idag.  

Företag och hushåll fick starka incitament att låna. Bankutlåningen till hushållen mätt i 

relation till deras disponibla inkomst ökade kraftigt (Figur 1). Resultatet blev en boom, 

med stigande tillgångsvärden, stigande inflation och inflationsförväntningar, krympande 

export och förlust av marknadsandelar. Den sittande s-regeringen sökte motverka 

kreditexpansionen med bl a tvångssparande, frysning av löner, priser och utdelningar 

samt skärpt lagstiftning mot strejker. År 1990 beslöt den att ansöka om medlemskap i EU 

i samband med en räntekris.  

I finansplanen i januari 1991 fanns ett klart stöd för låginflationspolitik där låg inflation 

gavs högre prioritet än full sysselsättning. Detta steg tolkades som att regeringen 

inspirerats av Konjunkturrådets argumentation för prisstabilisering och fastkurspolitik. I 

maj 1991 knöts kronan till ecun.  

Spekulationen mot den fasta kronkursen fortsatte trots åtstramning. Riksbanken tvingades 

höja räntan för att försvara den allt mindre trovärdiga kronkursen. Uppgången i realräntan 

utlöste fallande tillgångspriser. Nedgången blev självförstärkande. Det finansiella 

systemet kom i gungning samtidigt som arbetslöshet och budgetunderskott växte.  

Hänsyn till den fasta kronkursen krävde högre räntor samtidigt som hänsyn till det 

inhemska produktionsbortfallet, den stigande arbetslösheten och det växande 

budgetunderskottet krävde lägre räntor. Dilemmat löstes slutligen på hösten 1992 när 

Riksbanken tvingades överge den fasta kronkursen i samband med massiva 

spekulationsattacker.  

Det envisa försvaret av den fasta kronkursen under hösten 1992 vilade på en politisk 

uppslutning över blockgränserna. Den fasta växelkursen var tänkt att fungera som ett 

ankare för penningpolitiken – i linje med de rekommendationer vi gett i SNS-rapporter 

sedan 1985. Normtänkande hade också sugits upp av de borgerliga partier som kom till 

                                                           
3
 Se Bergström (2015) för den ideologiska aspekten av Rådets budskap. 
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makten i valet 1991. Tillsammans – men förgäves – sökte det politiska etablissemanget 

försvara kronan.
4
  

Många drog slutsatsen att normpolitiken hade tappat sin trovärdighet genom det 

misslyckade kronförsvaret. I själva verket fick normpolitiken sitt stora genomslag genom 

1990-talskrisen. Riksbanksfullmäktige annonserade på eget initiativ i januari 1993 att 

målet för penningpolitiken skulle vara en inflation på 2 procent om året inom ett intervall 

på plus/minus 1 procent från och med 1995. Prisstabilitet blev sedan lagstadgat mål för 

Riksbanken genom den nya riksbankslagen 1999, vilken också gav Riksbanken förstärkt 

självständighet.  

De stora budgetunderskott som uppkommit under 1990-talskrisen bidrog till den stegvisa 

uppbyggnaden av ett finanspolitiskt ramverk. Det omfattar idag bl a ett överskottsmål, ett 

flerårigt utgiftstak, balanskrav på kommunerna och ett oberoende finanspolitiskt råd med 

uppgift att granska att regeringens finanspolitik följer ramverket. Syftet är att reducera det 

finanspolitiska handlingsutrymmet – att lägga band på regeringen - och därmed minimera 

den tendens till skulduppbyggnad som anses utmärka många demokratier.  

När den globala finanskrisen träffade svensk ekonomi 2008, var svensk 

stabiliseringspolitik normbaserad eller regelbaserad. Den finanspolitiska responsen var av 

ringa omfattning. Krisen medförde inga svårhanterliga budgetunderskott. 

Statsskuldskvoten låg i stort oförändrad. Riksbanken följde den internationella trenden 

med sänkt styrränta. Arbetsmarknadens parter träffade krisavtal.  

Idag vilar det stabiliseringspolitiska tänkandet i Sverige på en normfilosofi. Visst finns 

kritik mot finans- och penningpolitiken men den ifrågasätter inte den regelbaserade 

grunden. Detta framgår av alla bidrag i denna volym som berör stabiliseringspolitiken. Se 

Bergström (2015), Lindbeck (2015) och Persson (2015). 

 

4. Blev Sverige stabilare? 

Det är frestande att dra slutsatsen att normtänkandet har varit framgångsrikt inom 

stabiliseringspolitiken. Men hur ligger det faktiskt till? Låt oss söka svaret i statistiken.  

Vad menade Rådet med ett stabilare Sverige? Vårt fokus låg på prisstabilitet, dvs på 

penningpolitisk stabilitet. Föreställningen fanns hos oss, i varje fall hos mig, att hamnade 

inflationstakten på någon procentenhet med små svängningar kring denna nivå, så skulle 

också fluktuationerna i den reala ekonomin bli begränsade. Realekonomisk stabilitet 

skulle alltså följa av monetär stabilitet. Även den finanspolitiska stabiliteten, dvs 

                                                           
4
 Svenska politiker hade lärt sig av bl a SNS Konjunkturråd att devalveringsvägen skulle vara 

stängd och att den fasta kronkursen skulle fungera som ett ankare. Denna lärdom från 

devalveringsåren visade sig missvisande eftersom 1990-talskrisen drevs av andra krafter än de 

som skapade kostnadskriserna under OPEC I och II. Denna tillbakablickande läroprocess rörande 

stabiliseringspolitiken under åren 1970-2000 diskuterar jag närmare i Jonung (1999).   
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svängningarna i budgetunderskottet, skulle bli mindre. Det makroekonomiska utfallet 

under guldmyntfoten fanns i åtanke. 

För att få svaret på frågan om normpolitiken gjorde Sverige stabilare granskar jag fyra 

former av makroekonomisk stabilitet: penningpolitisk, finanspolitisk, finansiell och 

realekonomisk stabilitet. Finansiell stabilitet är ett nytt begrepp. Det nämndes inte i 

Rådets tre normrapporter. Det har blivit högst aktuellt i spåren av finanskrisen 2008. 

Realekonomisk stabilitet motsvarar vad vi i dagligt tal kallar konjunkturell stabilitet. Vi 

mäter dessa fyra begrepp på traditionellt sätt, dels med nivån, dels med volatiliteten under 

relevanta perioder.  

Tabell 1 siffersätter de fyra stabilitetsbegreppen under tre stabiliseringspolitiska regimer i 

Sverige: Bretton Woods-perioden 1953-72, då världen var på en modifierad form av 

guldmyntfoten, ackommodationsregimen 1973-92 och prisstabiliseringsregimen 1995-

2013.
5
  

Penningpolitisk stabilitet mäts med inflationstakten, finanspolitisk stabilitet med 

budgetunderskottet i relation till nominell BNP, finansiell stabilitet med tillväxten i 

kreditvolymen, huspriserna och aktiepriserna, nominellt såväl som realt, och 

realekonomisk stabilitet med tillväxten i real BNP per capita och i real BNP per arbetade 

timme.  

Tabell 1 inbjuder till följande slutsatser. Bretton Woods-åren var en period med god 

makroekonomisk stabilitet på alla fronter, i synnerhet för tillväxten. Tabell 1 återspeglar 

de regler som gällde: fast växelkurs för kronan till dollarn, ingen statlig utlandsupplåning 

och en hårt reglerad kreditmarknad.  

När Bretton Woods-systemet föll sönder i början av 1970-talet gavs förutsättningar för en 

rad ekonomisk-politiska experiment. Tabell 1 illustrerar effekterna av den 

stabiliseringspolitiska responsen till kriserna i svensk ekonomi under 1970- och 1980-

talet: hög genomsnittlig inflation och växande budgetunderskott. Tillväxten blev låg och 

volatil. Ackommodationspolitiken bidrog till instabilitet på alla fronter. Detta ”normlösa” 

tillstånd utmynnade in 1992 års finansiella kris vilken gav en rörlig växelkurs för kronan, 

dvs den centrala förutsättningen för nästföljande regim byggd på inflationsmål.  

Effekterna av inflationsmålet och det finanspolitiska ramverket återspeglas i Tabell 1 i 

låg inflation och lågt budgetunderskott. Den penningpolitiska och finanspolitiska 

volatiliteten är som lägst under prisstabiliseringsregimen. Markant är skillnaden mellan 

den finanspolitiska responsen under ackommodationsårens kriser och under 2008 års 

finanskris. Under de förstnämnda kriserna steg budgetunderskottet och statsskulden 

kraftigt. Finanskrisen 2008 påverkade knappast budgetunderskottet och statsskulden – 

trots det starka fallet i BNP. Finanspolitiken användes således inte för att möta den 

                                                           
5
 Gränserna mellan de olika regimerna är inte fullt så skarpa som denna periodisering antyder. De 

ansvariga för stabiliseringspolitiken byter sitt beteende och allmänheten byter sina förväntningar 

om regeringens och Riksbankens politik långsammare än vad perioduppdelningen i Tabell 1 

anger.   
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internationella recessionen – den djupaste under efterkrigstiden. Detta nya 

reaktionsmönster kan tolkas som slutet för den keynesianska eran i Sverige. 

Prisstabiliseringsåren utmärks däremot av hög tillväxt i de finansiella variablerna, klart 

högre än i den reala ekonomin. Kreditvolymen och aktiepriserna steg i genomsnitt med 

mellan 6 och 10 procent i reala termer per år att jämföras med en ökning i real BNP per 

capita på enbart 2 procent för hela prisstabiliseringsperioden 1995-2013. Denna differens 

signalerar växande finansiella obalanser. Det är lätt att tänka sig att den bäddar för 

kommande kris.  

Samtidigt som kreditvolymen och därmed tillgångspriserna har varit stigande sedan 

mitten av 1990-talet, med kortare avbrott för IT-kraschen i början av seklet och krisen 

2008, har konsumentprisinflationen hållits nere kring eller under inflationsmålet på 2 

procent. Normpolitiken har således lyckats skapa hög stabilitet i konsumentpriserna – 

men misslyckats med att nå stabilitet i tillgångspriserna. 

Den reala tillväxten har varit något högre under prisstabiliseringen än under 

ackommodationspolitiken, främst under åren som föregick finanskrisen 2008 (Tabell 1). 

Tillväxten har inte kommit tillbaka på samma nivå som före 2008. Detta återspeglas i 

dagens debatt om sekulär stagnation, dvs uppfattningen att den ekonomiska tillväxten 

kommer att bli låg under förutsägbar framtid.
6
 

 

5. Den finansiella revolutionen och kreditcykeln  

Den växande finansiella instabiliteten i Tabell 1 har sin grund i den dramatiska 

omstöpning av det finansiella systemet, den finansiella revolution, som började under 

1980-talet när systemet med direkta regleringar av räntor och kreditflöden avskaffades. 

Den svenska finansmarknaden – handeln med aktier, valutor, obligationer och andra 

finansiella instrument - är idag internationellt integrerad. Transaktionsvolymer och 

vinster inom det finansiella systemet har vuxit dramatiskt, bl a genom framstegen inom 

IT-teknologin. 

Hushållens banklån i relation till deras disponibla inkomst ökade starkt från en nivå kring 

90 procent år 1995 till en nivå kring 160 procent år 2013 (Figur 1). Detta är ett unikt 

förlopp i svensk ekonomisk historia. Fastighetspriser och aktiepriser har följt denna 

uppgång, drivna av ökat kreditutbud. 

I en finansiellt avreglerad och internationellt integrerad ekonomi kan svängningarna i 

tillgångspriserna, avvika från den traditionella konjunkturen. Detta framgår av Figur 2 

som beskriver den svenska kreditcykeln för perioden 1964-2013. Fram till avregleringen 

under 1980-talet är kreditcykeln förhållandevis dämpad. Sedan förändras bilden hastigt 

när avregleringen tillåter snabb kredittillväxt. Den följs av nedgången i samband med 

                                                           
6
 Sverige följer i stora drag den internationella utvecklingen. Se Andersson och Jonung (2015) 

rörande det internationella mönstret. 
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finanskrisen i början av 1990-talet. Sedan börjar en kredituppgång som fortfarande pågår. 

Figur 2 visar också att kreditcykeln har längre varaktighet än den sedvanliga 

konjunkturvågen, se Andersson och Jonung (2015). 

När tillväxten i kreditvolym var reglerad, som fallet var under Bretton Woods-åren, följde 

kreditcykeln och därmed tillgångspriserna den reala konjunkturen. I denna regim var den 

finansiella cykeln inte något problem för stabiliseringspolitiken. Idag är situationen 

annorlunda. Den finansiella cykeln är en källa till finansiella obalanser. Här kolliderar två 

tidsperspektiv. Horisonten för konsumentprismålet bestäms av den traditionella 

konjunkturen på 4-6 år. Horisonten för tillgångsprisinflationen förefaller vara minst den 

dubbla.  

Målkonflikten för Riksbanken blir uppenbar. Om den lägger fokus enbart på 

penningpolitisk stabilitet, dvs på låg konsumentprisinflation, kan den finansiella 

stabiliteten undergrävas om det ränteläge som behövs för att nå inflationsmålet bidrar till 

en trendmässigt växande kreditvolym. Någon övertygande lösning på denna målkonflikt 

har ännu inte lagts fram. Ett sätt att fly målkonflikten är att hävda att ansvaret för 

finansiell stabilitet bör ligga någon annanstans än hos centralbanken. Denna ståndpunkt 

lider av en fundamental svaghet: det är centralbanken som har monopol på produktionen 

av centralbankspengar och som därmed ytterst har kontrollen över kreditvolymen.  

 

6. Varför missade Rådet den finansiella revolutionen? 

Konjunkturrådet 1985 trodde att Sverige skulle bli stabilare genom en politik som gav 

större penning- och finanspolitisk stabilitet i kombination med utbudsreformer och 

avreglering av bl a kreditmarknaden. Vi insåg inte riskerna med ett avreglerat och 

internationellt integrerat finansiellt system. Finansiell instabilitet som källa till kris och 

som hot mot samhällsekonomisk stabilitet fanns inte på vår karta över svensk ekonomi 

för 30 år sedan. Varför var det så? 

Svaret är enkelt. Vi som skrev 1985 hade levt under ett regleringssystem som lade 

effektiva band på kreditvolymen och kapitalflödena över gränserna. Vi hade ingen 

erfarenhet av hur ett finansiellt avreglerat system skulle fungera. Därför var vi inte 

medvetna om riskerna med en ”fri” finansmarknad. 

Vi såg främst allokeringsförlusterna med regleringarna. Vi hade personliga erfarenheter 

av bisarra snedvridningseffekter. Vi ville få bort valutaregleringen, den mur som 

isolerade den svenska kapitalmarknaden från internationella impulser. Bakom denna 

kunde Riksbanken kontrollera räntan och styra kreditströmmarna till politiskt prioriterade 

sektorer samt bestämma den inhemska kredittillväxten. Vi såg att detta system 

förhindrade framväxten av nya företag och gynnade etablerade maktcentra i politik och 

näringsliv.  

Ett annat skäl till att vi underskattade finansmarknadernas roll var den makroteori som vi 

fått lära oss. Den vilade på keynesianska flödesmodeller vilka saknade storheter som 
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hushållens förmögenhet. De förmögenhetseffekter som utmärker finanskriser fanns därför 

inte i vår teoretiska värld. I grunden studerade vi jämviktsmodeller – vackert 

vädermodeller. Ämnet finansiell ekonomi hade inte gjort sitt intåg på svenska universitet 

och högskolor av det enkla skälet att det inte fanns någon finansmarknad som satte värde 

på finansiell kunskap. 

Teorin för prisstabilisering vilade på Knut Wicksells kumulativa process. I hans 

modellram fanns ingen tillgångsmarknad och ingen arbetslöshet. Kreditgivningen från 

bankerna gick direkt till produktiv verksamhet i näringslivet. När centralbankspolitiken 

var expansiv drev den därmed direkt upp varuinflationen. Någon inflation eller deflation i 

tillgångspriser fanns inte i den teoriram som var grunden för normpolitiken.  

Inte i vår vildaste fantasi kunde vi föreställa oss 1985 att finansiell avreglering skulle 

öppna för den starka expansion av det finansiella systemet som följde. Vi väntade oss att 

en godhjärtad Snövit skulle vakna ur sin törnrosasömn, inte att en svårhanterlig 

Frankenstein till finansiellt system skulle väckas till liv. Lavinen av finansiella 

innovationer och tekniker, tillväxten i banksystemet och dess vinster, IT-revolutionen, 

den långa uppgången på börsen och fastighetsmarknaden och frammarschen av 

finansiella ekonomer syntes inte i korten när vi spådde framtiden. Vi missade hela den 

finansifiering (financialization) av svensk ekonomi som vi upplevt under de senaste 30 

åren och som ser ut att fortsätta under överskådlig tid. 

Jag vill hävda till vårt försvar att det för 30 år sedan var omöjligt att förutspå den 

dramatiska omvandlingen av finansmarknaden och dess konsekvenser för penning- och 

finanspolitiken. Den fråga som vi bör ställa oss idag är denna: Varför har inte alla 

nationalekonomer som sysslar med stabiliseringspolitik omvärderat sin analys mot 

bakgrund av detta förlopp? 

 

7. Dags för ett nytt normpolitiskt program 

Låt mig göra tankeexperimentet att vi fyra från det normpolitiska rådet på 1980-talet 

sätter oss ner och skriver en ny rapport, 30 år senare, under Hans ledning. Vilket budskap 

skulle vi ha nu? När vi då arbetade med Rådets rapporter, brukade Hans börja med att 

säga: Vi står inför ett vägval.  

Detta anslag fungerar väl idag. Vi står åter inför ett nytt vägval: den finansiella 

revolutionen har ändrat förutsättningarna för svensk ekonomisk politik på ett 

fundamentalt sätt. Den kräver en tankeram där finansiell stabilitet ingår som ett nytt mål 

vid sidan av de traditionella målen för stabiliseringspolitiken. Tidigare såg vi penning- 

och finanspolitik som de två pelarna på vilken stabiliseringspolitiken vilade. Nu är det 

dags för en tredje pelare. Om vi inte väljer denna väg, är vi dömda att vandra mot nya och 

djupa finansiella kriser i framtiden – och vid vägs ände mot en upplösning av den 

regelbaserade stabiliseringspolitiken.  
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Det finns därför tunga skäl att se över det normpolitiska budskapet så att det omfattar 

finansiell stabilitet. Dagens forskning kommer att ge oss hjälp att staka ut den nya vägen. 

Detta är principdeklarationen i vårt nya kapitel 1 – samma anslag som i det gamla kapitel 

1 från 1985. 

Jag ska inte här visa hur tillgångspriserna, kreditvolymen och den finansiella cykeln kan 

integreras med traditionell makroteori. Det får bli en uppgift som vi tillsammans löser i 

övriga kapitel.
7
 Samtidigt tror jag att vi kan hålla kvar vid det ursprungliga 

normbudskapet när det gäller penningpolitisk och finanspolitisk stabilitet. Här kan finnas 

utrymme för justeringar. Jag skulle gärna se att toleransintervallet återkommer, att 

Riksbanken använder ett prisindex som omfattar alla priser, rensat från effekter av 

styrräntan, och att det finns en explicit undantagsklausul för större avsteg från 

inflationsmålet vid utbudsstörningar. Vidare kan vi diskutera nivån på överskottsmålet. 

Detta är detaljer som ligger inom det normpolitiska ramverket.
8
  

Jag tror också att vi kan enas om att vårt budskap från 1980-talet rörande utbudspolitiken 

bör upprepas. Förvisso har den allmänna prisregleringen avskaffats, det offentliga 

monopolet inom vård och skola tagits bort och en rad marknader öppnats för konkurrens. 

Men bostadsmarknaden och arbetsmarknaden väntar ännu på att reformeras. 

Integrationen av de nya svenskarna skulle underlättas av en bättre fungerande 

bostadsmarknad och en öppnare arbetsmarknad.  

Slutligen har vi frågan om inkomstfördelningen. Här ställs det nygamla Konjunkturrådet 

inför en svår utmaning.
9
 Den finansiella revolutionen är en viktig kraft bakom ökade 

skillnader i inkomster och förmögenheter i vårt land och i omvärlden. Vi bör värna om 

fördelarna med den samtidigt som vi motverkar dess negativa följder. Kanske skulle vi 

lägga fokus på att skapa bättre förutsättningar för dem som befinner sig längst ned på 

inkomstskalan?  

 

8. Slutsatser 

Konjunkturrådsrapporten från 1985 presenterade ett normbaserat budskap för 

stabiliseringspolitiken. Detta budskap har hittills tjänat oss väl. Det har bidragit till 

penning- och finanspolitisk stabilitet. Det har vunnit acceptans inom ekonomkåren, bland 

politiker och väljare.  

Rådet rekommenderade 1985 finansiell öppenhet och avreglering. Den finansiella 

avreglering som påbörjades i mitten av 1980-talet förändrade på ett fundamentalt sätt 

                                                           
7
 Nyberg (2015) och Viotti (2015) tar upp problemet att stabilisera ett instabilt kreditsystem med 

nya regelverk. 
8
 Lindbeck (2015) diskuterar behovet att revidera stabiliseringspolitiken. Han har dock inte den 

starka betoning på finansiell stabilitet som genomsyrar min uppsats. Samma gäller för Söderström 

(2014) som också är på jakt efter ett nytt regelverk för stabiliseringspolitiken.  
9
 Se Henrekson (2015) om växande förmögenhetsskillnader i Sverige.  
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spelreglerna för den ekonomiska politiken. Den bidrog först till ett boom-bust-förlopp 

med snabb kreditexpansion och överhettning som utmynnade i finansiell kris 1992. 

Krisen knäckte den fasta kronkursen och banade därför väg för ett inhemskt inflationsmål 

baserat på rörlig växelkurs.  

Riksbanken har sedan 1995 haft ett inflationsmål på 2 procent där inflationen mäts med 

ett konsumentprisindex. Genom fokus på konsumentprisinflationen har Riksbanken 

tenderat att bortse från tillgångspriserna. I den finansiellt öppna svenska ekonomin har 

detta bidragit till ett nytt mönster för kreditcykeln skiljt från den traditionella 

konjunkturcykeln. Riksbanken har förvisso lyckats nå prisstabilitet mätt med traditionell 

måttstock men har samtidigt bidragit till växande finansiella obalanser.  

Det normbaserade budskapet står sig än i dag men kräver en central uppdatering. Det bör 

omfatta en analys av kreditcykeln och då ange medel för hur finansiella obalanser och 

störningar kan dämpas. I annat fall väntar oss en framtid med kris. Vi får inte glömma att 

de djupaste kriserna i den ekonomiska historien är knutna till förlopp i den finansiella 

sektorn.  

Här har vi den största utmaningen för dagens stabiliseringspolitik. Vad jag vet har vi idag 

ingen makromodell som täcker samspelet mellan den traditionella konjunkturcykeln och 

den finansiella cykeln. Det är här vi behöver tänka nytt.  

En annan utmaning är att förbättra förutsättningarna för ekonomisk tillväxt och för full 

sysselsättning. Här bör Konjunkturrådets analys från 1980-talet fortfarande vara 

vägledande: ny reform av skattesystemet samt utbudsreformer på bostads- och 

arbetsmarknaden är viktiga steg mot en bättre fungerande ekonomi, högre tillväxt och 

lägre arbetslöshet.  

Konjunkturrådets uppgift sedan dess tillkomst 1974 har varit att kritiskt granska den 

ekonomiska politiken, dess mål, medel och institutioner. Hans har verkat i denna positiva 

anda. Normbudskapet som utvecklades under Hans ordförandeskap fick stort genomslag i 

debatten och med tiden i politiken. Jag hoppas att Hans gärning kommer att inspirera de 

framtida konjunkturråd som ska staka ut vägen mot ett stabilare Sverige - för just nu 

behövs en ny väg.  
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Tabell 1. Makroekonomisk stabilitet (nivå och volatilitet) i Sverige under tre regimer, 1953-2013. Procentenheter. 

Stabilitet Variabel 
Bretton-Woods 

 1953-1972 

Ackommodations-politiken 

 1973-1992 

Prisstabiliseringen 

 1995-2013 

Prisstabiliseringen  

1995-2008 

Penningpolitisk KPI-inflation 
3.8 

(2,0) 

8,3 

(2,8) 

1,2 

(1,0) 

1,4 

(1,1) 

Finanspolitisk Budgetbalans 
-1,2 

(1,0) 

-5,3 

(3,9) 

-0,1 

(3,0) 

-0,4 

(3,0) 

Finansiell 

 

Krediter 

nominellt/real 

9,5 

(2,8) 

4,6 

(4,4) 

12,2 

(4,2) 

3,8 

(5,5) 

7,6 

(6,0) 

6,2 

(5,8) 

8,6 

(6,3) 

7,2 

(6,2) 

Huspriser 

nominellt/real 

5,2 

(2,7) 

-2,1 

(3,6) 

8,2 

(7.7) 

0,4 

(8,4) 

6,3 

(4,2) 

4,2 

(4,4) 

7,4 

(4,2) 

4,9 

(4,6) 

Aktiepriser 

nominellt/real 

8.4 

(17,0) 

4,6 

(19,2) 

15,8 

(26,0) 

7,4 

(26,9) 

11,7 

(27,8) 

10,4 

(29,4) 

10,4 

(30,0) 

9,0 

(30,7) 

Realekonomisk 

BNP/capita 
3,3 

(1,6) 

1,5 

(1,7) 

2,0 

(2,6) 

2,7 

(1,6) 

BNP/timme 
4,4 

(1,5) 

1,5 

(1,4) 

1,9 

(1,8) 

2,2 

(1,7) 

Kommentar: Penningpolitisk stabilitet: årlig inflationstakt, finanspolitisk stabilitet: budgetunderskottet i relation till nominell BNP, finansiell stabilitet: tillväxten i 

kreditvolymen, huspriser (från 1957) och aktiepriser och realekonomisk stabilitet: årlig real BNP-tillväxt per capita och i BNP per arbetade timme. Volatiliteten är 

standardavvikelsen i nivåsiffrorna. Inflationstakten är mätt med ett index som inkluderar räntekostnaden. Åren med prisstabilisering är uppdelad i två perioder: 

hela perioden 1995-2013 samt åren 1995-2008, dvs fram till den globala finanskrisen. 
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Figur 1. Hushållens bankkrediter som andel av disponibel inkomst, 1980-2013. Procent 
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Figur 2. Kreditcykeln och konjunkturcykeln i Sverige, 1964-2013. Procent 

 

 

Kommentar: Kreditcykeln beräknas som tillväxten i reala krediter minus real tillväxt. Trend 

skattad med en teknik som tar fram långsiktiga fluktuationer i tidsserier – i det här fallet ser vi 

cykler längre än 8 år. Konjunkturcykeln beräknad som BNP-gapet från trend. Se Andersson och 

Jonung (2015). 
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