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Förord

per nill a mey ersson :
Fröet till den här boken såddes i slutet på oktober 2008. Jag 

besökte centralbankskollegor i Kenya och Uganda med över 100 
overhead-bilder i bagaget. Bilderna skulle förmedla varför transpa-
rens är så viktigt för att bygga förtroende för en centralbank. Men 
att det samtidigt inte bara handlar om att öppna dörren på vid gavel 
och offentliggöra allt, folk måste också förstå vad vi säger. Jag fick 
många tankar med mig hem, varför kommunicerar vi på det sätt vi 
gör? Hur når vi bättre de grupper i samhället som vi vill nå? Och 
hur kommer det säg att en viss grupp kan applådera det Riksbanken 
gör medan en annan tycker att Riksbanken borde skaffa sig nya 
informationsrådgivare? 

Krishösten 2008 var enormt intensiv på Riksbankens informa-
tionssekretariat, även om vi inte hade en aning om vad som skulle 
komma insåg vi att det var viktigt att upprepa budskap, och för-
medla fakta. 

Erfarenheterna av den finansiella krisen och återkommande 
diskussioner med kollegor på andra centralbanker fick mig att 
våren 2010 skriva ner Riksbankens resa. Det blev början till den 
här boken – en berättelse och lite av en handbok. Samma vår läste 
jag en kurs på Handelshögskolan där jag skrev ett forskningspap-
per om hur det kommer sig att förtroende kan vara högt och lågt 
samtidigt. Vid seminariet sade professorn: »Det här kommer inte 
bli ett forskningspapper, du ska nog skriva en bok istället.« Och sen 
föreslog min handledare att jag skulle träffa en forskare på Han-
delshögskolan… 
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per nill a pet r el ius k a rlberg : 
Eftersom jag intresserar mig för hur förtroende och anseende för 

organisationer skapas på offentlighetens arena var Pernillas förfrå-
gan om ett samarbete ett självklart spännande projekt. Riksbanken 
är en institution vars verksamhet förutsätter förtroende, och ett 
viktigt verktyg för att bygga det utgörs av kommunikation. Under 
bokprojektets gång har jag överraskats av hur mycket arbete som 
ligger bakom varje stavelse i alla medarbetares del av kommunika-
tionen. Som jag ser det utgör kommunikationen en påtaglig del av 
Riksbankens kärnverksamhet. 

* * *

Vi vill rikta ett särskilt tack till Anders Vredin, Lars Nyberg, Claes 
Berg och Irma Rosenberg som läst boken i olika skeden och som 
varit med under den här perioden i Riksbankens historia och 
bidragit både i sak och struktur. Tack också till Joanna Gerwin, 
Tomas Lundberg, Åsa Söder och Marianne Sterner,  medarbetare 
på Riksbankens informationssekretariat, och Ilinca Benson på sns, 
som läst manus i olika versioner och lämnat värdefulla synpunkter. 
Som författare är vi ensamma är ansvariga för innehållet.

per nill a mey ersson  
per nill a pet r el ius k a rlberg
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 1
Inledning

den här boken handlar om en resa i kommunikation. Syftet 
med resan har varit att skapa förtroende. Utan förtroende hade Sve-
riges riksbank haft mycket svårt att leverera prisstabilitet i form 
av ungefär 2 procent inflation per år. Utan ett starkt förtroende 
hade det varit betydligt svårare för Riksbanken att klara av att 
hantera den finansiella krisen, som med full kraft drabbade den 
svenska ekonomin hösten 2008. Riksbanken är idag en av världens 
mest öppna centralbanker. Under två årtionden har banken grad-
vis möjliggjort för utomstående att följa, granska och utvärdera 
dess verksamhet. Under resan mot förändrad kommunikation med 
omvärlden har Riksbanken stött på problem. Den har fått kritik för 
otydlighet och brister, och den har tvingats tänka om och ändra sitt 
sätt att arbeta. 

Att en organisation är transparent eller öppen är inte samma 
sak som att den är tydlig och förutsägbar. Att enbart lämna fri insyn 
räcker inte. Att synliggöra allt eller informera om allt kan tvärtom 
ge motstridig och otydlig information för utomstående och därmed 
skapa osäkerhet. Att vara en transparent organisation i syfte att 
bygga förtroende, ställer fler krav än att bara vara öppen med infor-
mation. Vi vill med Riksbanken som exempel visa att det är kom-
munikation i ordets latinska mening, ’göra tillsammans’, som utgör 
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länken till förtroende. Resonemanget om förtroende och kommu-
nikation är dubbelriktat. En grundförutsättning för god kommu-
nikation, är att det finns ett visst mått av förtroende. Motparten 
måste uppfattas som pålitlig, finns det inget förtroende alls är allt 
samarbete omöjligt.1

Åren 2007−2009 upplevde Sveriges riksbank en berg- och dal-
bana när det gällde förtroende hos vissa målgrupper. Från utskälld i 
början av perioden till hyllad i slutet. Kritiken handlade i mångt och 
mycket om Riksbankens kommunikation. Det kommunicerades 
för lite, för otydligt och Riksbanken gjorde dåliga eller svårbegrip-
liga prognoser. »Kan man lita på Riksbankschefen?«, »Hökbanken 
slår till« och »Ur fas med tiden, Riksbanken borde byta ut sina 
kommunikationsrådgivare« var några av rubrikerna i medierna i 
början av denna period. 

Omsvängningen skedde snabbt, på mindre än ett år. Hösten 
2008, när den finansiella krisen drabbade Sverige och omvärlden 
med full kraft, skrev tidningarna om »Hjältarna på Brunkebergs-
torg«. Riksbanken klarade krisen väl och förtroendet för banken 
stärktes. En viktig förklaring till detta var de snabba åtgärder som 
vidtogs, inte bara av Riksbanken, utan också av andra myndighe-
ter och av regeringen. Men vi menar att förtroendet också stärk-
tes genom Riksbankens öppna och tydliga kommunikation. Sam-
mantaget handlade kommunikationen om de problem som drab-
bade Sverige, de nödvändiga åtgärderna för att klara krisen samt 
leveransen av dessa och, givetvis, det slutliga resultatet att bygga 
ett förtroendekapital. Ett viktigt verktyg i kommunikationen var 
transparens, tydlighet och förutsägbarhet.

Vi vill berätta om varför transparens, tydlighet och förutsägbar-
het är så viktigt i allmänhet och så viktigt i synnerhet för en cen-
tralbank. Vi vill förklara och åskådliggöra vikten av öppenhet, men 
också peka på fällor och motsättningar. Uppfattningen att transpa-
rens är viktigt, till och med en förutsättning för att myndigheter, före-
tag och organisationer ska få förtroende, är stark i samhället. Vi vill 
dock problematisera värdet och effekterna av denna transparens. 
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Förtroendeskapande kommunikation  
– fallet Riksbanken
Förtroende är helt avgörande i alla verksamheter och relationer. 
Detta gäller inte minst för centralbanker. Ekonomiska transaktio-
ner i allmänhet och finansiella tjänster i synnerhet handlar i stor 
utsträckning om löften om framtida förpliktelser. När ett hushåll 
lämnar sina besparingar till en bank, mot löfte om att kunna ta ut 
dem vid en viss tidpunkt, bygger transaktionen på förtroende, även 
om det givetvis också finns lagar och regler som skyddar exempel-
vis insättarnas pengar. När ett hushåll lånar och lovar banken att 
betala tillbaka det lånade beloppet bygger det också på förtroende. 
Ju högre förtroende desto lägre transaktionskostnader. Förtroende 
i ett samhälle fungerar som smörjmedel, som underlättar för alla. 

Det finns en rik litteratur kring begrepp som trovärdighet, förtro-
ende och tillit från en rad forskningsdiscipliner som statsvetenskap, 
ekonomi, psykologi och sociologi. Den gemensamma ståndpunk-
ten är att förtroende är komplext och svårfångat och det saknas en 
enhetlig definition. Vi är här specifikt intresserade av kommunika-
tionens roll i förtroendebyggandet. När förtroendet för Riksbanken 
har ifrågasatts har det ofta handlat om just kommunikation. Om att 
den har brustit i tydlighet, kompetens och förutsägbarhet. Därför 
menar vi att Riksbankens resa i förtroendeskapande kommunika-
tion utgör en särskilt intressant fallstudie. Därtill är Riksbanken 
en institution som inte bara arbetar för att uppnå förtroende för 
den egna organisationen (likt många andra) utan också producerar 
förtroende som en del i att säkra stabilitet i det finansiella systemet 
och se till att det råder prisstabilitet.

När människor ska ta ställning till om de ska ha förtroende eller 
inte för exempelvis Riksbanken, baserar de sina uppfattningar på 
sina konkreta erfarenheter och på annan information som de bedö-
mer som trovärdig. Inte i huvudsak på formella regler och beslut. 
Bara för att Riksbankens mål och uppgifter regleras i lag, och att 
direktionens ledamöter enligt lag inte får ta emot instruktioner 
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från någon minister eller politiker, eller på annat sätt låta sig styras 
av särintressen eller egenintresse, betyder det inte att Riksbanken 
eller dess direktionsledamöter per automatik kommer att upplevas 
som förtroendeingivande. Riksbanken och dess företrädare måste i 
praktiken visa att de är omutbara. 

Riksbanken utgör dessutom ett intressant fall utifrån perspek-
tivet att den måste förhålla sig till många olika målgrupper med 
sinsemellan varierande kunskaper och relationer till banken. De 
viktigaste målgrupperna är aktörer på de finansiella marknaderna, 
riksdagens ledamöter, ekonomijournalister, hushåll och företag 
samt andra myndigheter. Riksbanken har en samhällsfunktion som 
innebär att den måste förhålla sig till alla dessa målgrupper. Det är 
utifrån dessa olika gruppers perspektiv eller logik som en organisa-
tion uppfattas som förtroendeingivande, det är ur deras perspektiv 
och logik som organisationens kommunikation ska utgöra bryggan 
till förtroende. 

Förtroendet för Riksbanken skapas i kommunikationen mellan 
Riksbanken och dess omvärld. Men uppfattningar om Riksbanken 
byggs också i relationer mellan olika målgrupper. I dessa samman-
hang spelar medierna en viktig roll, både som arena och aktör. I ett 
medialiserat samhälle skapas en betydande del av människors för-
ståelse och medvetenhet genom information via medierna. Medi-
erna, å sin sida, verkar under villkor som på olika sätt styr nyhets-
dramaturgin. Det påverkar i sin tur hur exempelvis Riksbanken 
framställs och uppfattas. 

Förutom att berätta historien om Riksbankens förtroendeska-
pande kommunikation under två årtionden vill vi också belysa de 
förändringar som skett i Riksbankens omvärld, och vilka framtida 
utmaningar som institutioner och organisationer, likt Riksbanken, 
står inför i en medialiserad samtid. 


