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Räntehöjning banar väg för en bättre 
balans i den svenska ekonomin
Den långa perioden med minusränta verkar nu gå 
mot sitt slut. Riksbanken väntas höja räntan före 
årsskiftet, trots att konjunkturen håller på att däm-
pas. Det är en ovanlig åtgärd i syfte att uppnå en 
normalisering, skriver ATL:s marknadskrönikör Johan 
Schück.

Alldeles före jul håller Riksbanken sitt nästa penningpolitiska möte. Det besked som se
dan kommer därifrån blir, med stor sannolikhet, att reporäntan höjs från nuvarande –0,25 
procent till 0,00 procent.

Därefter väntas reporäntan, som är Riksbankens viktigaste styrränta, ligga kvar på 
nollstrecket under åtminstone de två närmaste åren.

Detta är vad som sägs från Riksbanken, både i dess senaste räntebesked från slutet av 
oktober och i det mötesprotokoll som senare har publicerats. Men alldeles säker kan man 
ändå inte vara, särskilt när det gäller vad som ska hända i en senare framtid.

Beträffande räntehöjningen i december tycks det ändå ganska klart. Riksbankschefen 
Stefan Ingves har gjort tydliga markeringar att han vill ha en sådant beslut och en majori
tet i Riksbankens direktion verkar vara på samma linje.

Viss oenighet råder
Alla är dock inte överens. Vice riksbankschefen Per Jansson kommer nog att rösta emot en 
höjd reporänta, kanske även hans kollega Martin Flodén. Men direktionen består av sex 
ledamöter och de fyra andra röstar troligtvis för en räntehöjning.

Johan Schück är expert på makroekonomi.
Hans marknadskrönikor publiceras exklusivt för ATLs prenumeranter på ATL.nu en gång i månaden.
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Förutom Stefan Ingves gäller det vice riksbankscheferna Henry Ohlsson och Cecilia 
Skingsley som alla var med om räntebeslutet i oktober. Alldeles ny i direktionen är dess
utom Anna Breman, tidigare chefsekonom vid Swedbank, som tillträder den 1 december. 
Men hennes tidigare uttalanden tyder på att även hon är inställd på att reporäntan ska 
 höjas.

Varför ska då räntan höjas när konjunkturen redan är på nedgång? 
Skälet som Riksbanken framhåller är att inflationen sedan en längre tid ligger nära målet 

på 2,0 procent och att den väntas stiga framöver. Man hävdar också att det 
inte väntar någon lågkonjunktur, utan endast rör sig om en anpass

ning till något lägre nivåer.
Det är en diskutabel bedömning, särskilt som den svenska 

konjunkturen har pekat nedåt under hösten och utvecklingen 
i omvärlden är ganska negativ. Internationella valuta fonden, 
IMF, justerade för en tid sedan ned sin prognos för den globala 

BNPtillväxten från 3,3 procent till 3,0 procent under 2019 och 
från 3,6 procent till 3,4 procent under 2020.
Här i Sverige pekar flera indikatorer nedåt. Senast gäller det Kon

junkturinstitutets  barometer, liksom inköpschefsindex för både industrin 
och tjänstesektorn. Inflations förväntningarna, som mäts av undersökningsföretaget Pro
spera, ligger dessutom en bra bit under Riksbankens inflationsmål – såväl på ett års som 
två och fem års sikt.

Tolkningen kan därför lätt bli att Riksbanken har andra motiv för en räntehöjning som 
man inte talar så högt om. Det framgår av protokollet från det senaste penningpolitiska 
mötet att flera direktionsledamöter vill komma bort från minusräntan, som man har hållit 
under de senaste fem åren.

Negativt pris på pengar oroar 
En anledning är allmänhetens brist på stöd. Bortsett från Riksbanken och vissa akademis
ka ekonomer finns det mycket få som vill ha en minusränta. Många kan acceptera den som 
en tillfällig nödåtgärd, men är oroliga för långsiktiga problem som kan uppstå vid ett nega
tivt pris på pengar.

Följden av det extremt låga ränteläget har blivit att skuldsättningen ökat kraftigt, efter
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» Under nästa år 
kan konjunktur-
nedgången ha 
hunnit så pass 
långt att det 
nästan omöjliggör 
en räntehöjning. «

som man i åtskilliga fall kan låna mer eller mindre gratis. Sparande lönar sig däremot inte 
alls om pengarna sätts in på bankkonto eller på andra ställen där det brukar ges ränta.

I längden kan detta leda till en osund situation där priserna på tillgångar som bostäder 
och mark stiger kraftigt, samtidigt kapitalet söker sig till allt mer riskfyllda investeringar. 
Ett överflöd på billiga pengar kan ge upphov till spekulation och finansbubblor, som i sin 
tur orsakar en finansiell kris.

Än så länge är faran för en sådan utveckling inte akut, men den behöver förebyggas. Om 
Riksbanken inte skulle höja reporäntan i december, kan det dock bli svårt att göra det där
efter. Under nästa år kan konjunkturnedgången ha hunnit så pass långt att det nästan 
omöjliggör en räntehöjning.

Hur stor är då skillnaden mellan minusränta och nollränta?
En räntehöjning med 0,25 procentenheter, från –0,25 procent till 0,0 procent, innebär 
ingen jättelik förändring. Det är osäkert om bankerna kommer ändra sina räntor så 
mycket att företag slipper dagens negativa ränta på sina insättningar av likvida medel. 
När det gäller sparandet så kan man inte räkna med någon förändring från nuvarande 
nollräntor.

Dessutom påverkar förstås inflationen alla sådana kalkyler. Resonemanget här har hit
tills gällt nominella räntor, alltså utan hänsyn till penningvärdets försämring. Men även 
en låg inflation på mellan 1,5 och 2,0 procent betyder att en nollränta i verkligheten blir 
negativ, alltså att sparade pengar tappar i värde. Å andra sidan förblir det mycket billigt att 
låna.

Symboliskt har det ändå sin betydelse att lämna perioden med minusränta bakom sig. 
Sverige har stuckit ut, jämfört med de flesta andra länder, med sin extremt låga ränta. 
USA:s centralbank Federal Reserve tillhör däremot dem som aldrig har gått under noll
strecket, vilket nog påverkat förtroendet på ett gynnsamt sätt.

Centralbanker kan behöva använda sig av minusränta i extremfall, när de inte på annat 
sätt klarar att hålla önskad inflation och därför riskerar att tappa sin trovärdighet. Riks
banken var i ett sådant läge för ungefär fem år sedan, när man gick under nollnivån för att 
göra en kraftfull penningpolitisk markering. Men knappast någon anade då att det sedan 
skulle bli varaktigt – och mycket svårt att ta sig ur.
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Fler av Johan Schücks marknadskrönikor finns på ATL.nu.

Kronan kan bli starkare efter en räntehöjning
Men nollränta, jämfört med minusränta, har också en mer konkret betydelse. Om Riks
banken höjer till en lite högre reporänta skulle det också minska gapet mellan svenska och 
utländska räntor, på ett sätt som kan stärka den svenska kronan. Hittills har ränteskillna
den betytt att internationella kapitalplacerare undvikit svenska tillgångar, med påföljd att 
kronkursen mot andra valutor har tryckts ned.

Efter räntehöjningen kan det däremot bli en kronförstärkning, vilket skulle be
tyda en åtgång i riktning mot mer normalt värde på kronan jämfört med ut
ländska valutor. Det skulle visserligen bidra till bättre balans i den svenska 
ekonomin, där importerade varor och tjänster på senare år har blivit allt dy
rare. Exporten har däremot gynnats, men på ett sätt som kan upphov till en 
konstlad konkurrenskraft som inte beror på företagens egna ansträngning
ar.

På så vis skulle den väntade räntehöjningen kunna bidra till en normalise
ring. En starkare – eller mindre svag – krona är viktig, också genom att den 
minskar risken för att svenska tillgångar ska kunna köpas billigt av utländska in
tressen. I dagsläget rear Sverige ut sina företag, på ett sätt som i längden kan visa sig förö
dande.

Ingenting är dock helt gratis: litet högre ränta kan få en viss åtstramande effekt. Men det 
är i så fall ett rimligt pris för att få bättre balans i den svenska ekonomin.

Kronans växelkurs mot andra valutor
Kronindex, viktat efter olika utländska valutors betydelse för Sverige
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