
 
 
Inbjudan till ESO-seminarium 19 september 2022 om stabiliseringspolitiken: 
 

Balansen mellan Riksbanken och Finansen 
 
På relativt kort tid har det ekonomiska läget i Sverige förändrats dramatiskt. Infla-
tionen stiger och den säkerhetspolitiska situationen i omvärlden medför ökad ekono-
misk osäkerhet och en förväntad konjunkturnedgång. Detta innebär nya utmaningar 
för stabiliseringspolitiken, där den låga räntan tills nyligen begränsade utrymmet för 
traditionell penningpolitik. Frågan är vilken roll finans- respektive penningpolitiken bör 
spela för att stabilisera konjunkturen i olika ekonomiska lägen.  
 
I en ny rapport till ESO, Samspel för stabilitet, visar Lars Calmfors, John Hassler och 
Anna Seim hur samspelet mellan finans- och penningpolitik sett ut i perioder med 
olika konjunkturlägen och diskuterar vilken balans som kan vara lämplig framöver. 
Författarna analyserar också om det finns institutionella hinder för att åstadkomma ett 
effektivt samspel och ger förslag på hur de stabiliseringspolitiska riktlinjerna kan 
utformas. 
 
Vid seminariet presenterar författarna sin rapport och sedan följer kommentarer och 
diskussion. Frågor som kommer att diskuteras är bland annat: 

 
• Vilka möjligheter och risker innebär det att öka finanspolitikens roll i 

stabiliseringspolitiken? 
• Bör inflationsmålet ändras och i så fall när? 
• Vilket ansvar har politikerna för att skapa en långsiktig ekonomisk politik 

och en sammanhållen budgetprocess?  
 
Vid seminariet medverkar: 
Lars Calmfors rapportförfattare 
Mats Dillén tidigare gd Konjunkturinstitutet och ordf. i Riksbankskommittén 
John Hassler rapportförfattare 
Lars Heikensten ordförande i Finanspolitiska rådet 
Anna Seim rapportförfattare 
Lars E.O. Svensson affilierad professor vid Handelshögskolan i Stockholm 
 
 
Seminariet leds av Karolina Ekholm, ordförande i ESO:s styrelse. 

 
 

Tid:  Måndag 19 september kl. 10.00---11.45 (ca) 
Kaffe från 09.45, efter seminariet serveras en lättare lunch. 

Plats: Lunden i kv. Lejonet, Drottninggatan 4, Stockholm 

  
Seminariet spelas in och kommer i efterhand kunna ses via ESO:s hemsida.  
 

Välkomna! 



 

 

 

Program den 19 september 2022 
 

9.45 Kaffe 
 
 
10.00 Inledning 

Karolina Ekholm 
 
 
10.05 Presentation av rapporten Samspel för stabilitet 
Lars Calmfors, John Hassler och Anna Seim 
 
 
10.35 Kommentarer 

Mats Dillén, Lars Heikensten och Lars E.O. Svensson 

 
 
11.20 Paneldiskussion och frågor från publiken 

 
 
Ca 11.45 Seminariet slut  

(i anslutning till seminarielokalen serveras en lättare lunch) 
 

 

Anmälan 
 

Sista anmälningsdag är den 15 september. 

 

Anmälan till fi.eso-seminarium@regeringskansliet.se 
 
 
 
 
Våra evenemang spelas in och fotograferas. Det innebär att du kan förekomma i ljud- och 
bildinspelningar eller på fotografier som vi publicerar. 
 
 
Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) 
 
ESO breddar och fördjupar underlaget för samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. Genom oberoende 
studier bidrar ESO till samhällsdebatten och blir en brygga mellan forskning och politik. ESO är en kommitté under 
Finansdepartementet. 
 
Expertgruppen består av ordförande Karolina Ekholm, vice ordförande Jonas Eliasson, samt ledamöterna Fredrik 
Carlsson, Ann-Zofie Duvander, Ingrid Petersson, Mikael Sandström, Anna Seim och Peter Skogman Thoursie. 
 
Läs mer på www.eso.expertgrupp.se 


