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Abstract 
This thesis has been conducted through a qualitative research method in order to explain the 

concept of helicopter money and how to implement it in Sweden in line with present law. Milton 

Frideman was the first to coin the concept of helicopter money. His theory was that a permanent 

increase of the monetary base via money transferring to households would increase the aggregate 

demand and consequently result in an increase of the inflation level. Further Ben Bernanke has 

developed this theory to not only include transferring money to households but to the 

government in order to enable an increase in public spending and increase of inflation.   

Helicopter money is a form of direct monetary financing, which is illegal in Sweden today. There 

are ways to implement it though by doing an implicit transfer to the government through 

purchases of treasury bonds that are held in infinity. Helicopter money therefore requires 

cooperation between the government and the Riksbank. 

In order for helicopter money to be a sufficient tool the money that are being transferred needs 

to be consumed. Helicopter money has the unique quality that it’s irredeemable. Which result in 

an asymmetric treatment of the money, which mean that households never have to repay these 

money and therefore the consumption propensity rises. Helicopter money also weakens the 

currency, which results in an increase of inflation.  

Transferring money to the households would probably increase the inflation level but it also 

entails risks. If we on the other hand transfer the money to the government we can be absolutely 

certain that inflation will rise. The best way to implement helicopter money in order to achieve a 

higher inflation and at the same time taking present law into account is therefore to make an 

implicit transfer to the government. A good communication and explanation of the intentions are 

of great importance in order to retain the trust of the government and institutions. 
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Sammanfattning 

Denna uppsats har genom en kvalitativ undersökning redogjort för begreppet helikopterpengar 

samt vilka förutsättningar som krävs för att implementera det i Sverige med hänsyn till rådande 

lagstiftning. Helikopterpengar bygger på en teori av Milton Friedman och innebär en permanent 

ökning av penningmängden via en transferering till hushållen vilket resulterar i en ökad 

aggregerad efterfråga och stigande inflation. Begreppet har utvecklats av bland annat Ben 

Bernanke som menar på att en transferering av helikopterpengarna likväl kan ske till staten för att 

öka offentliga utgifter och på det sättet driva upp inflationen.   

Helikopterpengar är en typ av direkt monetär finansiering som är förbjuden i Sverige med dagens 

lagstiftning. Det går dock att praktiskt tillämpa helikopterpengar genom att göra en indirekt 

transferering till staten genom köp av statsobligationer som hålls för evigt. Helikopterpengar 

kräver alltså ett samarbete mellan staten och Riksbanken. 

För att helikopterpengar ska få önskad effekt bygger det på att pengarna konsumeras. 

Helikopterpengar innebär en asymmetrisk behandling av pengarna vilket gör att hushållen inte 

behöver betala tillbaka pengarna i framtiden och konsumtionsbenägenheten ökar. 

Helikopterpengar urholkar kronans värde vilket leder till en svagare valuta som i sin tur också 

bidrar till en ökad inflation. 

En transferering till hushållen skulle med stor sannolikhet ge effekt på inflationsnivån men 

medför även risker. Genomförs däremot en transferering till staten kommer inflationen med 

säkerhet att öka då staten kan se till att varje krona spenderas. Bästa sättet att implementera 

helikopterpengar för att få störst effekt med hänsyn till rådande lagstiftning är alltså att göra en 

indirekt transferering till staten. Det är även viktigt att kommunicera intentionerna på ett 

pedagogiskt sätt för att marknaden ska behålla förtroendet för pengar och institutionerna. 
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1 INTRODUKTION	  

Fortsatt låg inflationsnivå i Sverige trots en expansiv penningpolitik har lett till att nya mer 

okonventionella åtgärder har diskuterats bland ekonomer. Helikopterpengar är en av dessa 

åtgärder som har diskuterats som ett förslag för att bota det utdragna låginflationsläge som har 

uppstått i Sverige samt i stora delar i resten av världen. 

1.1 PROBLEMFORMULERING	  	  

Sverige är ett litet land med en öppen och transparent ekonomi vilket gör oss väldigt beroende 

utav den ekonomiska utvecklingen i omvärlden och framförallt i Europa. Finanskrisen som 

startade i USA år 2008 och eurokrisen som inträffade i början av 2010 har lett till en skakad 

omvärld och även om Sverige har fortsatt goda finanser och en stabil ekonomi är landet som 

sagt beroende av en fungerande omvärld. Denna djupa lågkonjunktur i stora delar av världen har 

lett till en minskad efterfrågan på varor bland hushållen. Svenska företag har haft en svag 

prisutveckling och framtidsförväntningarna på inflationsnivån är låga vilket leder till att hushållen 

är fortsatt sparsamma. (Sveriges Riksbank, 2014) 

Svenska exportföretag är de som har drabbats hårdast då efterfrågan på svenska varor och 

tjänster har minskat från utländska företag och framförallt efterfrågan från Europa som är 

Sveriges viktigaste exportmarknad. Resultatet har blivit att nettoexporten i Sverige som andel av 

BNP under det senaste decenniet kontinuerligt har sjunkit och nådde 2014 historiskt låga nivåer. 

(Svenskt Näringsliv, 2015) Trots att arbetslösheten i Sverige har sjunkit de senaste åren efter 

finanskrisen ligger den kvar på höga nivåer ur ett historiskt perspektiv och har inte minskat i 

samma takt som i övriga OECD-länder (OECD, 2016). 

Europeiska centralbanken (ECB) har fört en väldigt aggressiv penningpolitik efter krisen vilket 

har lett till en svagare euro och ökad konkurrenskraft. För att motverka att inte kronan stärks i 

förhållande till euron har Riksbanken också tvingats föra en expansiv penningpolitik för att 

pressa ner kronkursen. En starkare krona i förhållande till euron skulle leda till fortsatt låg 

inflation i Sverige och kan till och med leda till att det blir deflation i framtiden. Därför är det 

viktigt för Sverige att pressa ner värdet på kronan i förhållande till euron i väntan på att 

omvärlden återhämtar sig ekonomiskt. (Swedbank, 2015) 

Grunderna till att riksbanken är orolig över den låga inflationsnivån beror på att en låg inflation 

kan försämra lönebildningen i landet och vidare försämra arbetsmarknadens funktionssätt. 

Riksbanken är även orolig över att förtroendet för penningpolitiken ska minska vilket skulle leda 
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till att penningpolitikens effektivitet skulle bli sämre i framtiden. En minskad tro på att 

riksbanken har möjlighet att påverka inflationen och möjliggöra att Sverige når inflationsmålet på 

två procent gör att den framtida prisutvecklingen och lönebildningen blir osäker vilket försvårar 

för företagen. Den ultimata rädslan ligger i att Sverige drabbas av deflation med negativ 

prisutveckling. Denna oro är dock inte särskilt stor i dagsläget. (Flodén, 2014) 

Riksbanken har fört en väldigt expansiv penningpolitik med negativ reporänta samt köp av 

statsobligationer, så kallade kvantitativa lättnader, sedan februari 2015 för att stimulera ekonomin 

och få igång investeringar och konsumtionen. Trots aggressiva åtgärder fortsätter Riksbanken att 

underskjuta målet och nu frågar sig allt fler vilka åtgärder som kan tas till för att Sverige ska nå 

inflationsmålet. Helikopterpengar som en lösning på problemet är ett verktyg som blivit alltmer 

omdebatterat.  

Begreppet helikopterpengar myntades redan år 1969 av Milton Friedman i hans bok Optimum 

Quantity of Money. (Friedman, 1969) Flera andra ansedda ekonomer däribland Ben Bernanke, 

USA:s tidigare centralbankschef, och Aider Turner, tidigare chef för Financial Service Authority 

(brittiska finansinspektionen), har sedan dess också talat om begreppet helikopterpengar som ett 

användbart penningpolitisk verktyg och utvecklat alternativen att implementera det på. Under 

ECBs presskonferens den 21 april fick även Europeiska centralbankschefen Mario Draghi 

kommentera begreppet där han beskrev det som:  

”Ett intressant koncept som ekonomer diskuterar just nu, men som vi 

inte har tittat närmare på  ...” (Draghi, 2016) 

Under de senaste månaderna har debatten tagit allt större plats i svensk media och den 19 maj 

2016 öppnade Cecilia Skingsley, vice riksbankschef, upp för helikopterpengar som ett alternativ 

för framtida penningpolitiska åtgärder i sitt anförande där hon sade:  

”Det finns skäl att fundera vidare på om det här är något som skulle 

kunna utvecklas och kanske finna nya former.” (Skingsley, 2016) 

Skingsleys uttalande har gjort att debatten har vuxit ännu mer i svensk media och 

helikopterpengar som länge varit tabubelagt verkar väcka intresse hos allt fler som en lösning på 

det låginflationsläge världen har hamnat i. Det återstår att se om det kan bli verklighet.  
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1.2 SYFTE	  OCH	  FRÅGESTÄLLNING	  

Syftet med uppsatsen är att redogöra för begreppet helikopterpengar samt vilka förutsättningar 

som krävs för dess påverkan på inflationsnivån i Sverige idag. Vi kommer att diskutera de olika 

alternativ som finns för att implementera helikopterpengar och analysera förutsättningarna med 

hänsyn till lagar och regler. Arbetet bidrar även till att kartlägga eventuella risker med denna 

okonventionella stimulansåtgärd och utreda hur dessa kan motverkas. 

Syftet har utmynnat i följande frågeställningar: 

• Har Sverige de förutsättningar som krävs för att helikopterpengar ska öka 

inflationsnivån? 

• Vilka risker medför det? 

• Hur implementeras det på bästa sätt med hänsyn till rådande lagar? 

1.3 AVGRÄNSNINGAR	  

Uppsatsen har avgränsats till att studera vilka effekter helikopterpengar skulle ha på 

inflationsnivån i Sverige år 2016 med den rådande ekonomiska situationen. Studien har även 

undersökt vilka risker det kan medföra i Sverige. 

Fokus har varit på de förutsättningar som ligger till grund för inflation i landets ekonomi. Det 

finns många olika parametrar som påverkar inflationsutvecklingen och en fördjupad 

undersökning har inte kunnat göras av samtliga parametrar utan vissa har endast berörts ytligt. 

Uppsatsen har fokuserat på det psykologiska bakomliggande faktorerna och matematiska 

kalibreringar av effekterna har utelämnats.    

Helikopterpengar är en form av monetär finansiering. Begreppet helikopterpengar innebär 

traditionellt sett en direkt transferering till hushållen men har under åren vidgats till att innefatta 

flera okonventionella ekonomiska stimulanser genom en ökning av penningmängden. Vi har valt 

att begränsa vår rapport till att studera permanenta transfereringar till staten och hushållen.  

I denna uppsats har vi utgått ifrån att riksbankens inflationsmål på två procent är att anses som 

det mest gynnsamma för Sveriges ekonomi.  
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1.4 DISPOSITION	  

Uppsatsen inleder med att beskriva ett antal utvalda teorier som är relevanta för ämnet som 

avhandlas samt innebörden av begreppet helikopterpengar och dess historia. Därefter redogörs 

för andra penningpolitiska instrument som tillämpas i Sverige idag och effekterna av jämförbara 

stimulanser i andra länder. Med det i beaktan har olika implementeringsalternativ presenterats 

samt redogörelse för dess effekter på svensk ekonomi och eventuella risker. 

Kapitel 1 beskriver bakgrunden till problemet som uppsatsen syftar till att analysera, syftet med 

uppsatsen och avgränsningar som har gjorts i arbetet. 

Kapitel 2 består av teorier som ämnar till att förklara problemet och är relevanta för empiriska 

studier av ämnet. En utförligare beskrivning av begreppet helikopterpengar och redogörelse för 

rådande lagar som påverkar möjligheterna till ett helikoptersläpp. 

Kapitel 3 redogör för den metod som har använts för att undersöka vår frågeställning. Det 

beskriver också vilka vi har valt att intervjua och hur vi har valt att utforma intervjuerna. Därefter 

förklaras mer ingående hur vi har gått tillväga under arbetets gång.  

Kapitel 4 förklarar andra inflationspåverkande instrument som används idag och hur dessa skiljer 

sig från helikopterpengar. I kapitlet redogörs även för liknande stimulansåtgärder som har 

genomförts i andra delar av världen. 

Kapitel 5 beskriver olika alternativ för implementering av helikopterpengar i Sverige och hur 

dessa påverkar underliggande faktorer till inflation samt vilka risker det medför. 

Kapitel 6 analyserar de resultat vi har tagit fram utifrån vår metod med utgångspunkt i de teorier 

vi har utgått ifrån. 

Kapitel 7 redogör för våra slutsatser utifrån vårt syfte med arbetet. 



 

 

 

 

 

5 

2 TEORI	  OCH	  TIDIGARE	  STUDIER	  

2.1 VAD	  ÄR	  INFLATION?	  

Inflation innebär att det har skett en ökning av den allmänna prisnivån och inte av enskilda 

varor. Inflationen mäts oftast som förändringen i konsumentprisindex, KPI.1 I Sverige har 

inflationsutvecklingen varit svag under de senaste åren och som nämnt tidigare har 

inflationsmålet på två procent underskjutits under flera år trots en aggressiv penningpolitik från 

Riksbankens sida. Figur 1 nedan visar utvecklingen av inflationstakten i Sverige enligt KPI.  

 

FIGUR 1: INFLATIONSUTVECKLINGEN 

 

Det finns även andra mått på inflation liknande KPI som exempelvis HIKP som är ett 

harmoniserat index vilken går att jämföra mellan olika länder inom EU-området. Det finns även 

KPIX och KPIF som beräknar den underliggande inflationen. (Sveriges Riksbank, 2011) 

Riksbanken har ett mål att hålla inflationen på två procent för att uppnå prisstabilitet. Det finns 

ingen exakt vetenskap om vad den rätta inflationsnivån är men Riksbanken har valt ett mål på 

två procent för att de vill ha en något positiv prisutveckling samt ha en buffert mot deflation 

vilket ej är bra för ett lands ekonomi. (Sveriges Riksbank, 2015) Denna riskpremie gör att det blir 

högre räntor och det kan hämma aktiviteten på marknaden och den ekonomiska utvecklingen. 

(Sveriges Riksbank, 2011)  

1 KPI består av en korg med specifika varor och tjänster vilken Statistiska centralbyrån (SCB) ”köper” 

varje månad för att jämföra priserna och kan därmed studera prisutvecklingen i landet och på så sätt 

kartlägga inflationsutvecklingen. (Sveriges Riksbank, 2015)  
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Det är även viktigt att förhindra att det uppstår deflation i landet. Deflation innebär en 

minskning i den allmänna prisnivån. Detta kan till stor del bero på förväntningar. Förväntar sig 

hushållen att det ska bli billigare att köpa en vara imorgon väntar de istället för att konsumera 

idag. Det leder till en minskad konsumtion och produktion och högre arbetslöshet. Ytterligare en 

farhåga är att deflation ökar den reala skuldbördan. (Svensson, 2014) 

Inflation kan uppstå genom att Riksbanken trycker nya stora mängder pengar vilket resulterar i 

att pengarnas värde urholkas och priserna stiger. Är efterfrågan på varor och tjänster högre än 

utbudet kan även detta leda till att priserna stiger och det uppstår inflation. Prisökningen kan 

också bero på att det blir dyrare för företagen att producera sina varor. Detta kan exempelvis 

bero på att importpriserna för komponentdelar som behövs i produktionen ökar. Det kan även 

bero på hushåll och företags framtidsförväntningar. Tror de att allt kommer bli dyrare i 

framtiden vill företagen öka prisnivån samt hushållen vill ha löneökning för att kunna köpa lika 

mycket.  Det blir en självuppfyllande inflationsökning. (Sveriges Riksbank, 2015) Är inflationen 

nära noll ökar risken att folk är indifferenta mellan att investera pengarna och att spara dem, 

eftersom de inte får någon avkastning. (Buiter, 2014)  

2.2 EKONOMISKA	  TEORIER	  

För att förstå vilka effekter helikopterpengar skulle medföra är det viktigt att reda ut några 
centrala ekonomiska begrepp som påverkar inflationsnivån.  

2.2.1 PROSPEKTTEORIN 

Länge var teorin om förväntad nytta som bygger på att människan är rationell och 

nyttomaximerande dominerande. Prospektteorin kritiserar teorin om förväntad nytta som en 

beskrivande modell för beslutsfattande under risk. Prospektteorin utvecklades av psykologerna 

Daniel Kahneman och Amos Tversky och publicerades i tidsskriften Econometrica år 1979 

under rubriken ”Prospect theory: An analysis of decision under risk”. Enligt Kahneman och 

Tversky värderar individen vinster och förluster olika utifrån dess individuella referenspunkt. 

Individen beaktar alltså inte endast det reala beloppet utan sätter det i relation till nuvarande 

förmögenhet. Teorin bygger fortfarande på att människan strävar efter att maximera, men skiljer 

sig i frågan om vad människan vill maximera samt hur de olika sannolikheterna vägs mot 

varandra. Prospektteorin menar att en förlust väger tyngre i negativt värde än vad en vinst av 

samma värde upplevs som positiv. Folk har alltså en tendens att övervärdera de små 

sannolikheterna samtidigt som de undervärderar de måttligt höga sannolikheterna och 

preferenserna blir inkonsekventa när samma val presenteras i olika former. En vanligtvis 
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riskavert person kan bli risksökande för att kompensera för eventuell förlust. (Kahneman & 

Tversky, 1979)  

2.2.2 PERMANENT INKOMSTHYPOTES 

Denna teori beskriver förhållandet mellan hushållens inkomst och konsumtion. Teorin 

grundades av Milton Friedman och syftar till att hushållens konsumtion inte bara baseras på 

dagens inkomst utan att hushåll även tar hänsyn till de långsiktiga inkomstförväntningarna. Har 

hushållen höga förväntningar på ökad inkomst i framtiden betyder det att den aggregerade 

inkomsten under hushållens livstid ökar, vilket gör att hushållens konsumtion ökar även idag. 

Förväntar sig dock hushållen att inkomsten kommer att vara lägre i framtiden leder detta till att 

hushållen sparar pengarna för att ha som en buffert inför sämre tider. En expansiv 

penningpolitik skulle därför ha begränsad effekt på hushållens konsumtion då denna är 

temporär. (Friedman, 1957) 

2.2.3 PHILLIPSKURVAN 

Phillipskurvan beskriver ett negativt samband mellan inflation och arbetslöshet. Detta innebär att 

lägre arbetslöshet leder till högre inflation och tvärt om. Sambandet har visat att expansiv 

penningpolitik på kort sikt ökar inflationen och leder till minskad arbetslöshet. Det finns dock 

konsensus idag i ekonomisk teori som visar att penningpolitiken har en begränsad effekt på 

arbetslösheten på lång sikt och det finns därför begränsningar i sambandet på lång sikt då 

arbetslösheten beror på en mängd andra faktorer. Arbetslösheten rör sig därför i en vertikal linje 

oberoende av inflationen i det långsiktiga perspektivet. Figur 2 över phillipskurvan illustrerar 

sambandet mellan inflation och arbetslöshet på kort respektive lång sikt. (Söderström & Vredin, 

2013)  

Källa: Lagerwall, 2011 

FIGUR 2: PHILLIPSKURVAN 
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2.2.4 MARGINELL KONSUMTIONSBENÄGENHET 

Enligt Keynesiansk makroekonomisk teori är den marginella konsumtionsbenägenheten (MPC) 

ett begrepp som syftar till den delen av den totala ökningen av hushållens inkomst som används 

till konsumtion av varor och tjänster, istället för att sparas.  

𝑀𝑃𝐶 =   
∆𝐶
∆𝑌 

Där ∆𝐶 är förändringen i konsumtion och ∆𝑌 är förändringen i inkomst. Säg att konsumtionen 

ökade med 0,8 kronor för varje extra krona i inkomst, då är MPC lika med 0,8/1 = 0,8. En viktig 

faktor vid beräkning av den marginella konsumtionsbenägenheten är att den inte är konstant. 

Hushållens inkomst i relation till konsumtionen visar på minskning av MPC vid ökad inkomst. 

Alltså har hushåll med en hög inkomst en lägre marginell konsumtionsbenägenhet och tvärt om 

för hushåll med en lägre inkomst. (Carroll, Slacalek, & Tokuoka, 2014) 

2.2.5 RICARDIANSK EKVIVALENS 

Ricardiansk ekvivalens kommer från det resonemang som David Ricardo förde i ”Essey on the 

funding system" från 1820, men har senare återlanserats som ett begrepp. Resonemanget bygger 

på att statens finansieringar saknar inverkan på efterfrågan därför att folket inser att underskott 

idag innebär åtstramningar i framtiden och agerar utifrån det. (Bittante, 2013) 

2.2.6 TRANSMISSIONSMEKANISMEN 

Hur en förändring av reporäntan påverkar inflationen och den övriga ekonomin kallas 

transmissionsmekanismen. Penningpolitiken verkar genom tre stycken kanaler genom att 

förändra reporäntan, se figur 3. Det är kreditkanalen, räntekanalen och växelkurskanalen. En 

förändring av reporäntan får inte alltid en direkt effekt på inflationen utan det finns en 

fördröjning på cirka ett till två år innan en förändring av reporäntan ger fullt utslag på 

inflationen. Den direkta effekten vid en förändring av reporäntan är att dagslåneräntan påverkas. 

Dagslåneräntan är den ränta som bankerna lånar och lånar ut pengar till varandra över dagen. 

Övriga räntor med längre löptider påverkas olika av förändringen i reporäntan beroende på hur 

aktörernas förväntningar har sett ut. Har bankerna förväntat sig en höjning av reporäntan kanske 

de redan har implementerat en högre utlåningsränta på bostadslån och i detta fall fungerar 

reporäntan endast som en bekräftelse på vad marknaden förväntade sig. Det är alltså både den 

faktiska och förväntade reporäntan som påverkar de tre olika kanalerna. 

Inflationsförväntningarna spelar också en betydande roll för hur människor agerar vid en 

ränteförändring. Nedan beskrivs de tre olika kanalerna närmare. 
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Kreditkanalen beskriver hur en förändring av penningpolitiken påverkar efterfrågan via banker och 

andra finansiella institut. Lägre reporäntan leder till att marknadsräntorna sjunker. Bankerna ökar 

utlåningen till företag och hushåll som i sin tur ökar sina investeringar, vilket resulterar i högre 

aktivitet på marknaden.  

Räntekanalen påverkar efterfrågan på varor och tjänster. Lägre räntor gör att det blir mindre 

attraktivt att spara och de lån som hushåll och företag redan har blir billigare. Detta leder till en 

ökad konsumtion och investeringar vilket i sin tur ökar den aggregerade efterfrågan.  

Växelkurskanalen beskriver hur penningpolitiken påverkar kronans värde. En sänkning av 

reporäntan leder till att valutan försvagas. Detta beror på kort sikt på att en lägre ränta får 

svenska tillgångar att framstå som mindre attraktiva placeringar jämfört med andra valutor. Detta 

leder till ett minskat inflöde av kapital och minskad efterfrågan på kronan, vilket försvagar 

växelkursen. Det får även andra långsiktiga påverkningar på valutan. Växelkursen motsvarar i 

princip priset på valutan. En svag krona gör att det blir billigare att köpa varor från Sverige vilket 

i sin tur leder till en ökad export och minskad import vid en svag valuta. Valutakursen är dock 

relativ mot andra valutor. Sverige kan ha en stark kurs mot dollarn men samtidigt ha en svag kurs 

mot euron. En svag krona gör att importen blir dyrare vilket kan leda till att företagen måste öka 

sina priser vilket gör att inflationstakten kan öka i samband med en försvagad valuta.  

Källa: Lagerwall, 2011 

FIGUR 3: TRANSMISSIONSMEKANISMEN 
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2.3 BEGREPPET	  HELIKOPTERPENGAR	  

Milton Friedman var en framstående amerikansk ekonom som argumenterade för den fria 

marknaden. Som monetarist förespråkade Friedman penningpolitik som främsta verktyg i en 

stabil ekonomi. Monetarism är en makroekonomisk teori som bygger på att inflationen och 

förväntningar hos företag beror på penningmängden i samhället. Med hjälp av penningpolitik 

och påverkan på penningmängden kan ekonomin hantera inflation och arbetslöshet på egen 

hand bättre och med mer direkta effekter än vad som är möjligt med finanspolitik. Friedman var 

den främsta att bryta sig loss från den allmänt accepterade Keynesianismen och argumentera för 

marknadens egen förmåga att nå jämvikt med hjälp av rätt nivå i penningmängden. (Jahan & 

Papageorgiou, 2014) 

Begreppet helikopterpengar myntades av Friedman 1969 i hans bok Optimum Quantity of 

Money och har sedan dess använts av flera högt ansedda ekonomer. Även tidigare än så har olika 

typer av monetär finansiering diskuterats i teorin. I en rapport från 1948 föreslog Friedman att 

staten skulle finansiera sitt underskott med tryckta pengar. (Friedman, 1948) 

Bildligt talat, som Friedman beskrev det 1969, skulle ett helikoptersläpp betyda följande: 

”Let us suppose now that one day a helicopter flies over this community and drops 

additional $1000 in bills from the sky, which is, of course, hastily collected by members 

of the community. Let us suppose further that everyone is convinced that this is a unique 

event which will never be repeated.” (Friedman, 1969) 

En helikopter skulle alltså flyga över landet och släppa ner pengar på gatorna som hushållen i sin 

tur hastigt samlar in. Vidare är alla medvetna om att detta är en unik händelse som aldrig 

kommer att upprepas. Hushållen skulle alltså ta dessa pengar och konsumera dem vilket i sin tur 

skulle driva upp priserna och på sikt öka inflationen. Detta är ett bildligt sätt att beskriva det hela, 

i praktiken skulle pengarna transfereras till hushållens bankkonton.  

Helikopterpengar är en form av monetär finansiering och syftar till en ekonomisk stimulans som 

bygger på en ökning i penningmängden finansierad av tryckta pengar. I avsnitt 2.4 beskrivs 

utförligare de lagar som hindrar en direkt finansiering från Riksbanken till stat och hushåll. På 

grund av rådande lagstiftning krävs en kombination av finans- och penningpolitik för att 

helikopterpengar ska vara möjligt.  

Ett alternativ till Friedmans definition av helikopterpengar är att öka penningmängden genom att 

centralbanken trycker pengar som istället för att distribueras till hushållen transfereras till staten. 
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Dessa pengar kan då användas för att öka den totala efterfrågan genom att öka statens 

konsumtion och statliga investeringar. Ben Bernanke, USA:s föredetta centralbankschef, 

presenterade den typen av implementering i ett tal i november 2002. Han menade att det istället 

för skattesänkningar eller rena transfereringar till hushållen vore möjligt att låta staten använda 

pengarna för att finansiera offentlig konsumtion och investeringar. På så vis uppnås samma 

effekt. (Bernanke, 2002) Samma scenario nämner även Adair Turner, tidigare chef för Financial 

Service Authority (brittiska finansinspektionen). Han menar att det är mindre riskfyllt och lättare 

att kalibrera och kontrollera effekterna, även om risker kvarstår som eventuellt missbruk av 

tryckpressfinansiering. (Turner, 2015) 

Uppsatsen utreder helikopterpengar utifrån hur det är tänkt i teorin genom direkta 

transfereringar till stat och hushåll, men också hur helikopterpengar praktiskt kan tillämpas 

utifrån dagens lagstiftning genom indirekta transfereringar.  

2.4 LAGAR	  

I Sverige är direkt monetär finansiering förbjudet enligt 8 kap. 1 § riksbankslagen (1988:1385). 

Att monetär finansiering anses tabubelagd beror främst på den hyperinflation som riskeras om 

instrumentet missbrukas av staten för att finansiera statlig konsumtion och investeringar. 

Historiskt sett har monetär finansiering använts för att finansiera militära utgifter under 

krigstider vilket i många fall har lett till hyperinflation. Det har vidare lett till att monetär 

finansiering har förbjudits i delar av världen. (Deutsche Bank Research, 2016) 

I utvecklingsländer har intäktsgenerering via tryckpressarna av populistiska ledare också lett till 

hyperinflation där de främsta exemplen är Zimbabwe och Sydamerika. Den typen av missbruk är 

en av farhågorna. Den oberoende ställning som centralbanken har riskerar att minska och leda 

till bristande förtroende. (Deutsche Bank Research, 2016) 

För att eliminera riskerna lagstadgades i Maastrichtfördraget i samband med upprättandet av den 

europeiska gemenskapen om ett förbud mot nationella centralbanker att finansiera 

budgetunderskott. Samma innehåll återfinns nu i artikel 123 i EUF-fördraget. (Europeiska 

centralbanken, 2013) Artikel 123 förbjuder nationella centralbanker att köpa statsobligationer 

direkt från staten, men det förbjuder inte centralbanken från att köpa upp dem på 

andrahandsmarknaden. 
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Möjligheter till monetär finansiering i Sverige avskaffades i samband med inträdet i EU som ett 

viktigt bidrag för att öka penningpolitikens trovärdighet och främja en varaktigt låg och stabil 

prisutveckling samt låga räntor. Det var även viktigt att tillgodose de krav Sveriges medlemskap i 

EU ställer på en anpassning av svensk författning till EU:s lagstiftning enligt artikel 131 i ECBS-

stadgan. (Prop. 1994/95:150, 1994)  

Förbudet mot monetär finansiering är reglerat i svenska lagstiftning i 8 kap. 1 § tredje stycket 

riksbankslagen. Förbudet syftar till att stärka Riksbankens oberoende och öka dess trovärdighet 

för en låginflationspolitik. Skulle staten ha rätt att låna direkt av centralbanken riskerar 

centralbanken att tappa kontrollen över utbudet av pengar. Målet med penningpolitiken är att 

upprätthålla ett fast penningvärde med ett inflationsmål på två procent för den årliga ökningen i 

KPI. 

Artikel 123 

1. Det är förbjudet för Europeiska centralbanken och medlemsstaternas
centralbanker (härefter kallade "nationella centralbanker") att ge unionens
institutioner, organ eller byråer, centrala, regionala, lokala eller andra myndigheter,
andra offentligrättsliga organ eller offentliga företag i medlemsstaterna rätt att
övertrassera sina konton eller att ge dem andra former av krediter; detsamma gäller
Europeiska centralbankens och de nationella centralbankernas förvärv av
skuldförbindelser direkt från dem.

”8 kap. 

1  § Riksbanken skall ta emot betalningar till och göra utbetalningar för staten. 

Riksbanken får ta emot inlåning från staten. 

Riksbanken får inte bevilja kredit till eller förvärva skuldförbindelse direkt från staten, annat offentligt 
organ eller institution inom Europeiska unionen.  

Riksbanken får dock enligt 6 kap. 7 § andra stycket bevilja kredit till staten under dagen. Riksbanken 
får också inom ramen för övriga bestämmelser i denna lag bevilja kredit till och förvärva skuldförbindelse 
från finansinstitut som ägs av staten eller annat offentligt organ.” 
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I Riksbankspropositionen (Prop. 1997/98:40, 1997) redogörs för de aspekter som anses vara 

avgörande för att Riksbanken ska kunna agera självständigt och behålla sin oberoende ställning. 

Ø Institutionellt oberoende 

Med detta avses att det inte ska vara möjligt för staten att ge instruktioner till 

Riksbanken. Instruktionsförbudet ska dock inte tolkas som att en dialog om den 

ekonomiska politiken ska uteslutas mellan stat och centralbank utan endast att 

penningpolitiska beslut ska kunna fattas utan påtryckningar.  

Ø Personligt oberoende 

Därför finns stränga jävsbestämmelser och mandatperioden är lång för att stärka den 

oberoende ställningen hos ledamöterna som tar de penningpolitiska besluten. 

Ø Funktionellt oberoende 

Med ett tydligt mål för penningpolitiken med främsta mandatet att upprätthålla en stabil 

inflation kring två procent förstärks Riksbankens funktionella oberoende.  

Ø Finansiellt oberoende  

Centralbanken ska förfoga över tillräckligt med medel för att kunna bedriva 

penningpolitik utan medel från staten. 

Det saknas lagrum som förbjuder Riksbanken att skicka pengar direkt till folket. Det ligger dock 

inte inom Riksbankens mandat att bestämma hur allmänna resurser ska spenderas och därför får 

ej Riksbanken dela ut pengar till folk. Riksbankens mandat innefattar att främja prisstabilitet 

genom att hålla en inflationsnivå på två procent i landat men att dela ut pengar till folket skulle 

ses som en ren finanspolitisk åtgärd. (Buiter, 2014) 

Det finns ett kryphål i lagstiftningen som gör det möjligt att argumentera för att centralbanken 

kan dela ut pengar direkt till hushållen. Ligger inflationen under en viss nivå och det enda sättet 

att nå inflationsmålet är genom att skicka pengar till hushållen skulle centralbanken inte bara få, 

utan de borde dela ut pengar för att fullfölja sitt mandat och uppnå prisstabilitet. Detta kan låta 

som ett övertygande argument men i motsatt situationen där inflationsnivån är för hög i Sverige 

skulle Riksbanken istället kunna kräva in pengar från hushållen. Då skulle ”taxation without 

representation” skalla högt på gatorna och idén om att Riksbanken, som icke förtroendevald, ska 

ha laglig rätt att styra över beskattning känns inte lika lockande. (Buiter, 2014)   
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3 METOD	  	  

Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod i denna uppsats. Uppsatsen är deskriptiv och har 

till syfte att redogöra för ett teoretiskt begrepp.  Den kvalitativa metoden bygger på en ambition 

att förstå och analysera helheter och stämmer därför bra överens med uppsatsens syfte. (Pater & 

Davidsson, 2003, p. 99) Vi har främst utgått från litteratur skriven av välkända ekonomer inom 

ämnet samt intervjuat kunniga personer. 

3.1 LITTERATUR	  

Den litteratur vi har utgått från är främst vetenskapliga rapporter, men även artiklar i dagspress 

och ansedda ekonomiska forum. Genom databaser har vi fått tillgång till relevanta rapporter som 

redogör för begreppet och alternativ till implementering av helikopterpengar. Viss litteratur som 

vi har tagit del av syftar även till att beskriva okonventionell penningpolitik i andra länder och 

riksbankens funktionssätt för fördjupad förståelse.  

3.2 DATA	  

För att kunna skapa oss en uppfattning om hur utvecklingen har sett ut i Sverige när det gäller 

inflation, valutakurs och tillväxt har vi hämtat data från statistiska centralbyrån (SCB) och 

Riksbanken. Denna data har legat till grund för den frågeställning och problemformulering som 

vi har ställt oss. Vi har även använt data för att analysera hur olika åtgärder påverkar den 

aggregerade efterfrågan och därmed inflationsnivån för att undersöka vilka effekter ett 

helikoptersläpp skulle ha på inflationen.   

3.2.1 JÄMFÖRELSEDATA  

Monetär finansiering är av historiska skäl förbjudet i flera länder, därav är det svårt att hitta 

direkt jämförbara fall. Under senare år har vi dock sett liknande åtgärder genomföras för att 

stimulera ekonomin. För att få en bättre förståelse för effekterna av helikopterpengar har vi 

beskrivit dessa liknande åtgärder samt dess effekter på konsumtionen i landet.  

Vi har valt att studera det omfattande ekonomiska stimulanspaket som genomfördes i USA 2008 

i form av en skatteåterbäring och hur konsumenterna reagerade på den utbetalningen. Vi har 

också valt att titta på Japans situation eftersom landet under en längre tid har tampats med låg 

inflation och flera ekonomiska stimulanser har genomförts i försök att få upp inflationen. USA 
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och Japan är båda utvecklade länder likt Sverige och är därför relevanta att studera för att kunna 

analysera effekterna av helikopterpengar. 

3.3 INTERVJUER	  

Inflationen påverkas av olika underliggande faktorer och effekterna av helikopterpengar saknar 

konsensus. Vi har därför genomfört intervjuer för att få en djupare förståelse för 

helikopterpengar och en nyanserad bild av hur det kan påverka inflationsnivån.   

Vid utförandet av våra intervjuer har vi gjort dem semistrukturerade. Detta har vi gjort för att få 

unika svar och för att förhindra att vi styr intervjupersonen mot någon riktning. Vitsen med 

intervjuer i forskningssammanhang är de ska vara utforskande och att frågorna inte ska vara allt 

för standardiserade. Däremot bör allt för ostrukturerade intervjuer undvikas eftersom det lätt kan 

leda till ett omedvetet selektivt urval och riskerar att sväva iväg från vad intervjun skall tjäna till. 

(Ejvegård, 2009) Intervjuerna har varit 45-60 minuter långa och det har upplevt som lagom lång 

tid för att behandla frågorna samt även givit utrymme för ett friare samtal där intervjupersonen 

själv har fått betona vissa aspekter och det har också resulterat i ett bättre flöde. Samtliga 

intervjuer har spelats in och därefter transkriberats i direkt anslutning till intervjun för att 

undvika att viktig information går förlorad. Det materialet som har ansetts lämpligt har sedan 

använts i uppsatsen. Fokus har legat på kvalitet och vi har därför valt att intervjua ett mindre 

antal personer, men genomfört mer omfattande intervjuer enligt devisen ”less is more” (Mc. 

Cracken, 1988).  

3.3.1 VAL AV INTERVJUPERSONER 

Vi har huvudsakligen valt att intervjua personer som är insatta i svensk ekonomi och som arbetar 

aktivt med finans- och penningpolitik. Vid val av intervjupersoner har vi fokuserat på personer 

som är insatta i ämnet, men också strävat efter att få ett bredare perspektiv och mer nyanserad 

bild genom att kontakta både institutioner, banker och nationalekonomiska professorer. Mer 

exakt vilka vi har ansett är intressanta att intervjua har vuxit fram under arbetets gång.  

Antalet intervjuer uppgår till fyra stycken. Vid flera intervjutillfällen har vi fått ytterligare 

rekommendationer av respondenterna på intressanta personer att kontakta. Vår ambition har 

varit att hålla ett fåtal mer kvalitativa intervjuer och vi är nöjda med de aspekter som intervjuerna 

har bidragit till.  

Vi har valt att intervjua Andreas Wallström, Chefsanalytiker på Nordea markets. Wallström har 

tidigare arbetat på finansdepartementet på budgetavdelningen och på EU-kommissionen med 
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makroekonomiska frågor. Lars E.O. Svensson, tidigare vice riksbankschef och idag gästprofessor 

på ekonomiska institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm och affilierad professor på 

institutionen för internationell ekonomi vid Stockholms Universitet, har vi intervjuat för hans 

djupa kunskaper inom makroekonomi och erfarenheter från Riksbanken. Göran Hjelm, 

forskningschef inom makroekonomi på Konjunkturinstitutet, för hans kunskaper inom Sveriges 

ekonomiska utveckling och förtroendet för ekonomin samt inflationsförväntningar. Vi har även 

intervjuat David Vestin, rådgivare vid Riksbanken, som har hjälpt oss att förklara Riksbankens 

arbete och redogöra mer ingående för penningpolitiken och eventuella risker med 

helikopterpengar.  

3.4 KÄLLKRITIK	  

Trots att vi har varit noggranna är det nästintill oundvikligt att vårt arbete med att tolka texter 

blir subjektiv på något vis. Vi har försökt undvika det genom att vara källkritiska. För att bedöma 

tillförlitligheten i våra källor har vi utgått från de krav som framställs i Rolf Ejvegårds bok 

”Vetenskaplig metod” för att en källa ska anses tillförlitlig. De bygger fyra olika krav om 

tillförlitlighet. (Rolf Ejvegård, 2009) 

Äkthetskravet bygger på att informationen som återges ska vara äkta och därför har vi valt fakta 

som vi anser kommer från tillförlitliga källor som ansedda ekonomer och välkända finansiella 

institut. Vi har främst förlitat oss på de med hög auktoritet inom ämnet och flera rapporter har vi 

fått rekommenderad till oss av olika intervjupersoner oberoende av varandra vilket vi anser ökar 

rapporternas tillförlitlighet/trovärdighet. Oberoendekravet har uppfyllts genom att i största möjliga 

mån gå till ursprungskällan för att försäkra oss om att fakta och uppgifter inte har vinklats eller 

lyfts ur sitt sammanhang. Eftersom ämnet är mycket aktuellt har vi följt medier och i vissa fall 

refererat till tidningsartiklar. Vi är medvetna om att dagspress saknar krav på fullständig 

objektivitet, men anser att källorna är nödvändiga för att återspegla dagens debatt. Färskhetskravet 

uppfylls genom att i största möjliga mån hänvisa till senaste källan så länge inte sammanhanget 

kräver att äldre viktig fakta hämtas från tidigare publicerad källa. Inte heller samtidighetskravet om 

att källor som ligger närmare i tiden för händelsen återger den bättre kan tillämpas helt strikt 

eftersom viss fakta kan återges med större objektivitet och riktighet senare när ny fakta och 

uppgifter kan ha lagts fram. Det blir tydligt i fallen med konsumtionskuponger i Japan och 

skatteåterbäring i USA där effekterna av ekonomiska stimulanser oftast inte kan avgöras förrän i 

efterhand. 
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3.5 METODBEGRÄNSNINGAR	  

Kvalitativ metod innebär att vi själva tolkar data genom att induktivt komma fram till ett resultat 

på basis av den information vi har att tillgå och de intervjuer vi har gjort. Därmed riskerar 

resultatet att bli mer subjektivt och baseras på ett urval av iakttagelser.  

Då helikopterpengar fortfarande är obeprövat i sin renaste form finns det inga direkta 

observationer att studera utan det blir mer ett teoretiskt resonemang. Det har inte heller funnits 

stora mängder rapporter om ämnet. Dock har de rapporter som vi har haft att tillgå varit av god 

kvalité och givit djup och bra förståelse för ämnet. Eftersom helikopterpengar fortfarande är 

tabubelagt, trots att det debatteras i allt större omfattning, har antalet intervjupersoner som haft 

väsentlig kunskap och velat diskutera och uttala sig kring ämnet varit få. Av de fyra personer som 

vi har intervjuat saknar vi dock en diversifiering i kön då samtliga intervjupersoner har varit män. 

Att alla intervjupersoner är män tror vi dock inte har påverkat vårt resultat i någon större 

utsträckning då alla personerna har haft goda kunskaper inom ämnet och Sveriges ekonomiska 

läge vilket är vad som är relevant för denna uppsats.  

3.6 TILLVÄGAGÅNGSÄTT	  

Arbetet började med ett intensivt informationssökande. Därifrån har frågor dykt upp och nya 

intressanta spår som vi har valt att följa upp. Rapporter och artiklar gav oss mycket information 

inom ämnet. Syftet med den kvalitativa undersökningen är att belysa olika aspekter utifrån de 

svar vi fått av intervjupersonerna samt den information vi samlat in från data, artiklar och 

vetenskapliga rapporter. Underlaget till intervjuerna har anpassats utifrån intervjupersonernas 

yrkesmässiga roll och kunskap inom ämnet. Fördelen med att sprida ut intervjuerna har också 

varit att nya frågor har dykt upp under processens gång som vi har velat få svar på och kunnat 

ställa vid intervjuerna. Vi har sållat ut sådant i materialet som vi kom fram till inte var relevant 

för uppsatsen och sådant som tillkommit i samband med att vi har fördjupat oss i ämnet.   
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4 GENOMFÖRDA	  ÅTGÄRDER	  	  

I detta avsnitt studeras tidigare genomförda inflationspåverkande åtgärder som har gjorts i 

Sverige och vilka effekter de har haft. Det redogörs även för hur helikopterpengar skiljer sig från 

kvantitativa lättnader vilket kan tyckas likt vid första anblick. Då helikopterpengar ej har 

genomförts i den formen som Friedman beskrev det beskriver uppsatsen andra liknande 

simuleringsprogram som har utförts i Japan och USA. Detta för att få en bättre förståelse för 

vilka effekter helikopterpengar kan medföra. 

4.1 PENNINGPOLITISKA	  VERKTYG	  

4.1.1 NEGATIV RÄNTA 

Negativ ränta har tidigare upplevts som något osannolikt, men blev realitet i Sverige för första 

gången i februari 2015. Faktum är att en negativ ränta historiskt är mer outforskat än monetär 

finansiering. (Deutsche Bank Research, 2016) Syftet med att sänka räntan till under noll var att ge 

en knuff till aktörernas konsumtion och investeringar. Med bakgrund till den låga inflationen och 

fallande inflationsförväntningar var Riksbanken villig att ta i för att visa att de är seriösa och 

beslutsamma i att uppnå inflationsmålet. När reporäntan är negativ är bankerna tvungna att 

betala för att spara pengar hos Riksbanken. (Sveriges Riksbank, 2015)  

Den låga räntan kan utgöra en risk för det finansiella systemet om tillgångar övervärderas. 

Riksbanken menar att det låga ränteläget bidrar till stigande bostadspriser och ökad skuldsättning 

hos hushållen. Figur 4 nedan visar att den aggregerade skuldkvoten i Sverige har ökat. Detta 

betyder att hushållen är känsligare för ränteförändringar. Skulle räntorna stiga finns risk att 

hushållen håller i sina pengar och ökar sitt sparande vilket skulle leda till att konsumtionen 

sjunker. I det scenariot bromsas ekonomin kraftigt. (Sveriges Riksbank, 2016) 

Den aggregerade skuldkvoten beräknas genom att dividera den svenska befolkningens totala 

skulder med deras totala disponibla inkomster. När skuldkvoten på aggregerad nivå beräknas 

inkluderas alla individer och därmed även individer som saknar skuld men som har en inkomst. 

(Sveriges Riksbank, 2014) Detta betyder att nivån hos de individer som är skuldsatta är högre än 

vad den aggregerade skuldkvoten visar, men grafen syftar till att visa den generella trenden och 

uppsatsen går inte in närmare på den individuella nivån.   
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FIGUR 4: AGGREGERAD SKULDKVOT 

Tidigare var Riksbanken mycket försiktig med att sänka räntan allt för mycket med rädslan för 

att det skulle öka hushållens skuldsättning och elda på bostadspriserna. En av motståndarna till 

den mer försiktiga politiken som bedrevs var Lars E.O. Svensson, tidigare vice Riksbankschef år 

2007 till 2013, som hänvisade till forskning om att effekterna av styrräntan var mycket liten på 

bostadspriserna och hushållens skuldsättning eftersom de nya bolånen är mycket liten del av den 

totala lånestocken. Det enda en högre reporänta skulle leda till är högre arbetslöshet och lägre 

inflation. Vidare skulle det leda till en minskning i BNP och lägre disponibel inkomst för 

hushållen som i sin tur leder till högre skuldkvot. Dessutom blir realvärdet av skulderna högre 

om inflationen blir lägre än väntat. (Svensson, 2016) 

Andra kritiker menar att de negativa räntorna motverkar sitt syfte då bankernas lönsamhet 

pressas vilket riskerar att leda till högre utlåningsräntor och lägre utbud av krediter. Günter Mård, 

vd för Företagarna, är av uppfattningen att minusräntan sänder ut en signal som andas panik och 

kris snarare än att öka investeringsviljan och konsumtionslusten. Robert Bergqvist, chefsekonom 

på SEB, ser ett försiktighetssparande och tror att Riksbankens penningpolitik redan har blivit 

kontraproduktiv. Riksbanken däremot anser att effekten på svenska banker är begränsad och att 

de låga räntorna leder till ökade investeringar men Bergqvist menar att räntesänkningarna biter 

dåligt på företagens investeringsplaner. (Kellberg, 2016) 

Det finns alltså olika åsikter om vilka effekter negativ ränta har haft på den ekonomiska 

utvecklingen i Sverige. Det är svårt att säga exakt hur stor effekt negativ ränta har haft då det 

Aggregerad skuldkvot i Sverige 
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händer mycket annat samtidigt i ekonomin. Den kanal i transmissionsmekanismen som negativ 

ränta har haft effekt på är växelkurskanalen då det lett till en försvagad krona. Hade Riksbanken 

inte sänkt räntan och kronan hade varit fortsatt stark i förhållande till euron hade Sverige haft en 

lägre inflation än idag. (Sveriges Riksbank, 2016) 

4.1.2 KVANTITATIVA LÄTTNADER (QE) 

I ett marknadsläge där räntorna är nära noll eller till och med negativa och inflationen är fortsatt 

låg är det möjligt för Riksbanken att öka penningmängden i landet genom att injicera pengar i 

ekonomin. Öppna marknadsoperationer i mer omfattande mängd är en okonventionell åtgärd 

och benämns som kvantitativa lättnader eller QE, vilket kommer ifrån engelskans quantitative 

easing. Med mer pengar i cirkulation önskar riksbanken öka tillväxttakten i ekonomin och som 

följd att inflationen når målet på två procent. Riksbanken ökar idag penningmängden genom att 

köpa statsobligationer (Sveriges Riksbank, 2016). När penningmängden ökar stiger priserna på 

tillgångar. Med större reserver blir det möjligt för bankerna att låna ut mer pengar och det blir 

därmed billigare för företag och hushåll att finansiera konsumtion. Med ökade inkomster och 

stigande konsumtion drivs inflationen uppåt. Denna typ av stimulans är temporär vilket innebär 

att Riksbanken kan sälja sina innehav för att minska penningmängden och strama åt i ekonomin. 

(Bank of England, 2009) 

De första att genomföra QE var Bank of Japan som under perioden 2001 till 2006 utökade sina 

innehav i rasande takt. USA:s centralbank Fed genomförde QE efter finanskrisen 2008 i syfte att 

minska avkastning och tillföra pengar till systemet för att stimulera ekonomin och sänka 

räntorna. I Sverige genomfördes de första omfattande köpen av statsobilgationer i februari 2015 

samtidigt som Riksbanken sänkte reporäntan till minusnivå (De Rezende, Kjellberg, & Tysklind, 

2015). Om åtgärderna har fått effekt är ekonomerna oense om. Kritiker menar att de 

okonventionella stimulanserna riskerar att skapa tillgångsbubblor och osunt risktagande på 

marknaden. I Moody’s rapport "Governments of Switzerland, Denmark & Sweden: Negative 

interest rates have unintended consequences, with Sweden most at risk of asset bubble," bedöms 

Sverige som det land med störst risk att drabbas av en ohållbar tillgångsbubbla. I rapporten säger 

Kathrin Muehlbronner, vice VD vid Moody's, följande: 

 “In Sweden, the central bank is focused on lifting persistently low inflation, in the context of 

the ongoing strong economic expansion … the Riksbank has not been successful in 

engineering higher inflation, while Sweden’s GDP growth continues to be among the strongest 

in the advanced economies.” (Global Credit Research, 2016) 
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De menar alltså att Sveriges försök till att höja inflationen genom köp av statsobligationer och 

andra expansiva åtgärder inte har lett till en högre inflation men har snarare eldat på 

tillgångspriserna vilka redan är höga. De ifrågasätter dessa QE då Sverige visar en av de starkaste 

BNP tillväxterna jämfört med andra utvecklade ekonomier.  

Det råder olika mening om vilken effekt de QE har haft i Sverige. Det är svårt att utvärdera på 

samma sätt som med negativ ränta då det sker mycket annat som påverkar ekonomin parallellt 

med implementering av QE. Generellt sett har stimulansen använts i tider där det finns en 

väldigt stor finansiell stress och i dessa tider har QE haft en stor positiv effekt.  Vid avsaknad av 

finansiell stress däremot, som läget är i Sverige idag, har inte QE någon större effekt. Däremot 

fungerar det som en signaleringseffekt mot företagen och hushållen om att Riksbanken kommer 

att hålla räntan låg en längre tid framöver då det skulle kosta dem väldigt mycket om de höjde 

räntan. (Hjelm, 2016)  

4.2 VAD	  SKILJER	  HELIKOPTERPENGAR	  FRÅN	  QE?	  

Kvantitativa lättnader (QE) är en temporär ökning av penningmängden. Det innebär att 

centralbanken vid vilken vald tidpunkt kan sälja sina tillgångar för att strama åt i ekonomin och 

minska penningmängden. Främsta skillnaden med helikopterpengar är att den ökningen skulle 

vara permanent. Det finns ingenting som säger att obligationsköpen inte kan vara permanenta 

precis som att helikopterpengarna som har betalats ut kan tvingas att betalas tillbaka via till 

exempel skattehöjningar i framtiden. Det frångår dock grundprincipen med de olika åtgärderna 

och tas därför inte hänsyn till utan en bedömning görs utifrån hur det teoretiskt är tänkt att vara.  

4.2.1 RICARDIANSK EKVIVALENS 

Främsta skillnaden bygger därför på förväntningar i framtida politik. En ökad skuldsättning 

riskerar att leda till ökat sparande hos mottagarna av stimulansen för att gardera sig mot framtida 

åtstramningar i ekonomin. Det innebär att expansiv finanspolitik saknar större möjligheter att 

stimulera ekonomin. 

Flera faktorer spelar in för hur ricardiansk ekvivalens påverkar en monetär finansiering. Dels 

beror det på folks medvetenhet om statsskuldens storlek och framtida politiska beslut och dels 

på inkomstnivåerna och privata skuldsättningen hos mottagarna av den ekonomiska stimulansen 

samt hur rationella folk är. (Turner, 2013) 
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I ett scenario att det inte finns ricardiansk ekvivalens skiljer sig inte QE från helikopterpengar i 

någon större bemärkelse. Att öka statsskulden genom QE är riskfyllt om det finns risk att staten 

inte kan fullfölja sina betalningar eller om det finns inflationsrisk. Med hänsyn till det faktum att 

den ökade penningmängden är oåterkallelig är inte dessa pengar någon skuld för staten i vidare 

mening. Dessa risker talar för monetär finansiering som ett bättre alternativt stimulansmedel. 

(Buiter, 2014) 

4.2.2 KONSUMTIONSPÅVERKAN 

Konsumtionspåverkan är en annan viktig skillnad mellan QE och helikopterpengar. QE leder till 

en ökad likviditet på marknaden som i sin tur kan leda till en ökad aggregerad konsumtion. 

Helikopterpengar däremot leder alltid till en ökad aggregerad efterfrågan. (Buiter, 2014) 

Alternativet där Riksbanken gör en transferering till staten möjliggör för ökade offentliga utgifter. 

Detta skulle kunna ske genom att staten köper varor och tjänster från den privata sektorn eller 

anställer fler inom offentlig sektor som tidigare varit arbetslösa. Detta kommer direkt att 

stimulera den aggregerade efterfrågan utan att vara beroende av ränteförändringar eller framtida 

förväntningar på räntan. Effekten skulle med all säkerhet bli densamma om staten och 

Riksbanken genom samarbete gjorde en transferering till hushållen. En transferering till 

hushållen skulle leda till en ökad nettoförmögenhet bland hushållen och därmed ökar den 

aggregerade efterfrågan. (Turner, 2015)  

4.2.3 TILLGÅNGSBUBBLOR 

QE innebär att priset på tillgångarna som centralbanken köper trissas upp och räntorna pressas 

ned vilket sprider sig till andra tillgångsslag. De låga räntorna påverkar priserna på 

tillgångsmarknaden och det är främst där som priserna stiger vilket riskerar att leda till 

tillgångsbubblor. Vid ett helikoptersläpp är tanken att konsumtionspriserna ska stiga. (Saphir, 

2012) 

4.3 JÄMFÖRANDE	  STIMULANSÅTGÄRDER	  

Följande avsnitt beskriver likdanande stimulansåtgärder i andra länder som genomförts i syfte att 
öka den aggregerade efterfrågan på marknaden. Dels beskrivs det omfattande 
skatteåterbäringsprogram som genomfördes efter finanskrisen 2008 i USA samt effekterna av de 
konsumtionskuponger som skickades ut till hushållen i Japan i slutet av 90-talet.  
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4.3.1 AMERIKA 

Till skillnad från Sverige saknar USA direkt förbud mot monetär finansiering i lagstiftningen. 

Historiska prejudikat och avsaknad av lagstiftning har lett till att tröskeln för monetär 

finansiering är lägre i USA än i Sverige och många andra länder. (Deutsche Bank Research, 2016)  

Efter finanskrisen 2008 genomförde Fed och amerikanska regeringen de mest aggressiva finans- 

och penningpolitiska åtgärderna i historien. I det stora stimulanspaketet ingick ett stort 

skatteåterbäringsprogram där totalt $100 miljarder delades ut till hushåll med låg- och 

medelinkomsttagare i form av skatteåterbäringscheckar. Syftet var att öka hushållen disponibla 

inkomst temporärt med förhoppningen att de skulle öka sin konsumtion och bidra till större 

aggregerade efterfrågan för att undvika att ekonomin stannade av ytterligare. Kritiker menade att 

den tillfälliga ökning av inkomst som återbäringen innebär inte är lika effektiv som en permanent 

skattesänkning eftersom hushållen främst baserar sina utgifter på den permanenta inkomsten och 

förväntad framtida inkomst snarare än nuvarande inkomst. (Carbaugh, 2015) Den amerikanska 

ekonomen Martin Feldstein var en av de som argumenterade för att hushållen håller sin 

konsumtionsnivå konstant och att den extra skatteåterbäringen skulle spenderas över en längre 

period än önskvärt. (Feldstein, 2008)  

Jonathan A. Parker, professor i finans vid MIT Sloan School of Management, har tillsammans 

med ekonomen Christian Broda forskat på effekterna av den temporära stimulansåtgärden. Vid 

en jämförelse av hushållen dit checkarna hade distribuerats med hushållen som ännu inte fått 

återbäringschecken visade studier att de genomsnittliga hushållet ökade sin veckokonsumtion 

med 3,5 procent. De som ökade sin konsumtion mest var de hushåll med låg inkomst (se tabell 

1). Det genomsnittliga hushållet spenderade 12 till 30 procent av de extra pengarna på 

konsumtionsvaror under det första kvartalet efter utbetalningen. Inkluderas hållbara 

konsumtionsvaror uppgår siffran till mellan 50 och 90 procent. (Parker & Broda, 2008) 

Slutsatsen av resultatet var att den ekonomiska stimulansutbetalningen hade en betydande effekt 

och utfallet var så stort att eventuell ricardiansk ekvivalens kunde förkastas. Den långsiktiga 

effekten av skatteåterbäringsprogrammet är svår att statistiskt säkerställa. Vid införandet var 

regeringen tydlig med att det var en engångsåtgärd, men risken kvarstår förstås att regeringen vid 

sjunkande ekonomisk tillväxt har närmare till hand att göra ytterligare utbetalningar. (Parker & 

Broda, 2008) 
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4.3.2 JAPAN 

Under 1930-talet var Japan ett av de första länderna att ta sig ur krisen. Det är svårt att bevisa 

exakt vilken åtgärd som hade avgörande effekt då Japan tog till flera verktyg för att bekämpa den 

kraftiga lågkonjunkturen. Ett av verktygen var monetär finansiering av offentliga medel. Även 

om det hade god effekt under krisen ledde möjligheten till finansiering av offentliga medel senare 

till att det missbrukades av Japans finansminister. (Deutsche Bank Research, 2016) Därefter 

förbjöds monetär finansiering i form av direkta köp av statsobligationer av Bank of Japan artikel 

5 i Japans finanslag. Lagen tillåter fortfarande direkta köp under vissa omständigheter med 

godkännande från landets nationella lagstiftare. (Wakatabe, 2016)  

Japan hamnade under 1990-talet i en situation med deflation, låg ränta och svag realekonomisk 

utveckling. Vid ett tillfälle 1998 beslutade den japanska staten att ge ut så kallade 

”konsumtionskuponger” till familjer med barn under 15 och en större andel av personer över 65. 

Kupongerna implementerades 1999 med villkoret att de skulle användas inom sex månader och 

kunde endast användas inom mottagarens närsamhälle. Det är svårt att se något bevis på att 

kupongerna ledde till någon långvarig effekt på konsumtionen eller att dessa kuponger inte 

användes till köp som hade genomförts oavsett. (Hsieh, Shimizutani, & Hori, 2010)  

Källa: Parker & Broda, 2008 

TABELL 1: KONSUMTIONSPÅVERKAN AV USA:S SKATTEÅTERBÄRINGSPROGRAM  

Average Impact of the 2008 Rebate on Weekly Non-Durable Consumption 
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När Japan under perioden 2001 till 2006 ökade penningmängden genom QE med 70 procent 

fick dessa åtgärder inte förväntad effekt eftersom det inte påverkade förväntningarna på framtida 

inflation och prisnivåer. Hushållen upplevde inte att det var en permanent ökning och när räntan 

steg minskades även penningmängden till tidigare nivåer. (Svensson, 2009)  

De goda tiderna med inflation varade inte länge i och med den globala finanskrisen 2008 och de 

japanska bankerna drabbades av ekonomiska svårigheter. Med en mycket låg ränta utökades 

tillgångsköpen och utöver statsobligationer köpte Bank of Japan även företagsobligationer och 

andra värdepapper. Dock ökade inte de totala tillgångarna särskilt mycket procentuellt sett. Den 

största förändringen kom 2013 med en nytillträdd regering och införandet av ett inflationsmål på 

två procent samt ett mål att uppnå det inom två år. Sedan dess har Japanska centralbankens 

balansräkning utökats kraftigt. (Kuttner, 2014)  

Även om många ekonomer är ense om att aktionerna för att förhindra Japans deflation sattes in 

alldeles för sent anser de att de har haft effekt och Japan har varit föregångare för flera 

okonventionella stimulansåtgärder som sedan har genomförts av andra centralbanker som Fed 

och Riksbanken.  

Etsuro Honda, rådgivare till Japans premiärminister, menar att Japans finansiella situation är 

optimal för ett helikoptersläpp i den bemärkelsen att regeringen har tillgångar om 680 biljoner 

Yen och Centralbanken fortsätter att köpa statsobligationer. Med tanke på den låga 

nettoskuld/BNP-kvoten finns det utrymme för finansiella stimulanser. (Wakatabe, 2016) 

Vanligtvis vid en bedömning av landets statsskulder beräknas bruttoskulden vilken inte tar 

hänsyn till landets tillgångar. Honda syftar då att nettoskuld/BNP-kvoten som även tar hänsyn 

till landets tillgångar är mycket lägre.  
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5 RESULTAT	  

Detta kapitel sammanställer resultatet utifrån de intervjuer som genomförts och rapporter som är 
relevanta för ämnet. Resultatet är kopplat till teorier och liknande genomförda stimulansåtgärder 
som har redogjorts för i tidigare kapitel.  

5.1 IMPLEMENTERING	  AV	  HELIKOPTERPENGAR	  

Här redogörs för hur helikopterpengar skulle kunna implementeras i Sverige. Avsnittet studerar 

en transferering till staten för att möjliggöra en ökning av offentliga utgifter. Avsnittet behandlar 

även en transferering till hushållen för att öka konsumtionen och den aggregerade efterfrågan.  

5.1.1 TRANSFERERING TILL STATEN 

En transferering av pengar till staten från Riksbanken skulle innebära att staten kan föra en mer 

expansiv finanspolitik och öka den offentliga konsumtionen och investeringarna.  

Staten skulle exempelvis kunna använda helikopterpengar till att öka resurserna inom sjukvård och 

skola vilket möjliggör för att anställa fler. Staten skulle även kunna öka de offentliga investeringarna 

genom att starta upp större infrastrukturprojekt. Detta skulle sätta fler folk i arbete och samtidigt 

leda till en ökad samhällsnytta i framtiden. (Svensson, 2016) 

En ökning av offentliga utgifter skulle bidra till att den nominella efterfrågan på varor och 

tjänster ökar. Det skulle tids nog leda till att den reala aktiviteten ökar vilket leder till en 

prisökning och minskad arbetslöshet. Vid minskad arbetslöshet ökar konkurrensen på 

marknaden vilket leder till att lönerna ökar när arbetstagarna får en starkare förhandlingsposition. 

Så småningom blir det definitivt en prisökning och högre inflation. Denna effekt förklaras av 

phillipskurvan som beskriver det negativa sambandet mellan inflation och arbetslöshet. 

(Svensson, 2016) 

5.1.2 TRANSFERERING TILL HUSHÅLLEN 

En transferering till hushållen innebär att hushållen får en ökad disponibel inkomst vilket, 

förutsatt att pengarna konsumeras, leder till en ökad aggregerad efterfråga på marknaden.  

Transferering till hushållen kan ske antingen genom en utbetalning till hushållens konton. Det 

skulle även vara möjligt att dela ut checkar till hushållen som är avsedda för specifik konsumtion. 

Detta förhindrar att pengarna som transfereras ej används till att köpa bostad eller sparas under 

madrassen. Det finns dock invändningar mot detta argument som Ben Bernanke nämner i sitt tal 

2002. Bernanke menar att checkarna helt enkelt går åt till den planerade konsumtionen som 
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hushållen redan hade tänkt sig. Det betyder att hushållen får över pengar som först var planerade 

att gå till konsumtion och kan nu använda dessa till att spara eller köpa bostad för. När Japan gav 

ut konsumtionskupongerna till hushållen i slutet av 90-talet ledde detta initialt till en ökad 

konsumtion. Det var dock inte möjligt att se någon långvarig effekt av konsumtionskupongerna 

och det var svårt att bevisa att dessa kuponger ej gick åt till redan planerad konsumtion.  

Helikopterpengar skulle även kunna transfereras till hushållen genom skattereduktioner eller via en 

skatteåterbäring. Det finns dock fördelningspolitiska aspekter vid detta sätt att implementera 

helikopterpengar som bör beaktas. Då olika personer betalar olika mycket skatt gynnas hushållen 

olika mycket. Hushåll med låg eller ingen inkomst har mindre nytta av en 

skattereduktion/skatteåterbäring då de betalar lägre skatt från början samt att vissa inte betalar 

någon skatt överhuvudtaget. Enligt statistik är det ofta de hushåll med lägre inkomst och 

välstånd som har högre konsumtionsbenägenhet och det skulle därför vara att missa målet ifall 

dessa personer inte får lika mycket disponibla medel. Detta är en viktig aspekt i och med att en 

avgörande faktor för att helikopterpengar ska få någon effekt bygger på att pengarna sätts i 

omlopp. (Wallström, 2016)  

5.2 HELIKOPTERPENGARS	  PÅVERKAN	  PÅ	  RIKSBANKENS	  BALANSRÄKNING	  

En annan viktig aspekt för att bedriva monetär finansiering är hur det påverkar Riksbankens 

balansräkning. I Riksbankens balansräkning behandlas sedlar och mynt samt affärsbankernas 

reserver som skulder, vilket figur 5 illustrerar.  

 
Källa: Sveriges Riksbank 

FIGUR 5: SCHEMATISK BILD AV RIKSBANKENS BALANSRÄKNING 

Riksbankens balansomslutning 
uppgick år 2015 till 663,4 

miljarder kr, vilket var en ökning 
med 161,0 miljarder kronor från 

föregående år. Detta beror främst på 
de köp av statsobligationer som 

gjorts. (Sveriges Riksbank, 2016) 
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5.2.1 DIREKT ELLER INDIREKT TRANSFERERING 

Helikopterpengar har vissa begränsningar rent praktiskt. Det grundar sig först och främst i de 

lagar som finns som förbjuder att Riksbanken köper statspapper direkt ifrån staten samt att det ej 

ligger inom Riksbankens mandat att transferera pengar direkt till hushållen, vilket redogjorts i 

avsnitt 2.4. Detta innebär att för att kunna implementera helikopterpengar med dagens 

lagstiftning måste Riksbanken gör en indirekt transferering till staten och hushållen genom att gå 

via andrahandsmarknaden.  

En indirekt transferering innebär att staten tar upp en skuld genom att emittera nya statsobligationer 

som Riksbanken sedan systematiskt köper upp. Riksbanken finansierar detta genom att trycka en 

ny lika stor summa pengar som de köper statsobligationer för. QE genomförs enligt samma 

princip men skillnaden är att det saknas en koordinering mellan staten och Riksbanken vid QE. 

Den andra mer väsentliga skillnaden med helikopterpengar är att Riksbanken håller dessa 

obligationer för evigt vilket betyder att det blir en permanent ökning av den monetära basen. 

Riksbankens balansräkning skulle i detta fall expandera och skulderna motsvarar de sedlar som 

tryckts samtidigt som tillgångarna ökar med motsvarande summa tack vare de obligationsköp 

Riksbanken har gjort från staten, se figur 6 nedan. (Deutsche Bank Research, 2016)  

Vill Riksbanken och staten istället att pengarna ska transfereras till hushållen kan staten i sin tur 

dela ut pengarna till hushållen efter de koordinerade köpen av statsobligationer. Detta kan ske i 

form av en skatteåterbäring/skattereduktion, checkar eller en utbetalning som nämnt i avsnitt 

1.1.2. Staten blir alltså ansvarig för att fördela dessa pengar till hushållen och inte Riksbanken då 

det inte ligger inom deras mandat att bedriva finanspolitik.  Detta alternativ kräver ett närmare 

+ 
Evighetskredit  

Skulder Tillgångar 

Indirekt transferering 

+ 
Bankreserver 

Källa: Deutsche Bank Research 

FIGUR 6: INDIREKT TRANSFERERING 
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samarbete mellan staten och Riksbanken. Resultatet av Riksbankens balansräkning blir detsamma 

som vid en indirekt transferering till staten vilket figur 6 visar.  

En indirekt transferering av helikopterpengar leder till en ökad statsskuld. Då Riksbanken håller 

dessa statsobligationer för evigt innebär det att Riksbanken teoretiskt sett kan skriva av den 

skulden då den inte är värd något. Skriver Riksbanken av den skuld som staten har hos 

Riksbanken skulle detta resultera i en förlust som måste balanseras med det egna kapitalet i 

balansräkningen. (Deutsche Bank Research, 2016) Detta går att likna vid att Riksbanken skulle 

äga exempelvis Grekiska statspapper som går i default och därmed blir värdelösa. Det blir en 

förlust som, beroende på hur stor den är, skulle kunna leda till ett negativt eget kapital vilket 

leder oss in på nästa alternativ som är en direkt transferering av helikopterpengar. 

En direkt transferering till stat eller hushåll är ett teoretiskt alternativ med dagens lagstiftning. Vid 

en direkt transferering påverkas inte statsskulden då Riksbanken direkt transfererar pengarna 

utan köp av statsobligationer, vilket innebär att staten inte tar upp ny skuld. En direkt 

transferering påverkar dock Riksbankens egna kapital. Riksbankens skulder ökar när de trycker 

nya pengar vilket måste balanseras upp. Då det inte finns några tillgångar som ökar vid en direkt 

transferering betyder det att den ökade skulden behöver balanseras genom en minskning av det 

egna kapitalet. Beroende på hur stort eget kapital Riksbanken har och hur stor summa pengar 

som utfärdats kan det leda till ett negativt eget kapital. (Deutsche Bank Research, 2016) Figur 7 

visar hur balansräkningen påverkas av en direkt transferering till stat eller hushåll. 

 

- 
Eget kapital 

+ 
Bankreserver 

Tillgångar Skulder 

Direkt transferering 

 

Källa: Deutsche Bank Research 

FIGUR 7: DIREKT TRANSFERERING 
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5.2.2 NEGATIVT EGET KAPITAL 

Helikopterpengar kan leda till ett negativt eget kapital ifall skulderna överstiger Riksbankens egna 

kapital i dagsläget. Att centralbanker har ett negativt eget kapital är dock inget att oroa sig för då 

de alltid kan finansiera detta genom att trycka nya pengar. Till skillnad från hushåll och staten 

behöver därför inte Riksbanken förhålla sig till sin balansräkning. (Deutsche Bank Research, 

2016) 

Riksbanken menar dock att en centralbank inte bör försättas i en situation där risken är 

betydande att banken uppvisar negativt eget kapital. Framförallt handlar det om att en 

centralbank bör ha ett stort förtroende hos den finansiella sektorn liksom hos allmänheten för att 

kunna sköta sina uppdrag. På sikt kan det vara nödvändigt för Riksbanken att återkapitaliseras 

med hjälp av staten. Detta är inget problem med dagens låga statsskuld men skulle i framtiden 

kunna utgöra ett problem om statsfinanserna försämras. Ett negativt eget kapital är svårt att 

pedagogiskt förklara och kan skada tilltron till centralbankens oberoende. (Sveriges Riksbank, 

2008) 

5.2.3 FISKAL KOSTNAD 

Det kan vara intressant att studera närmare vilka kostnader helikopterpengar skulle medföra. De 

permanenta obligationsköp som genomförs vid en indirekt transferering skulle kunna ha en 

nollprocentig kupong vilket gör att det inte kostar staten någonting att låna pengar av 

Riksbanken. Ett alternativ till det skulle vara att staten betalar en mindre positiv kupongränta då 

Riksbankens överskott ändå betalas tillbaka till staten som seigniorage2 och därav blir det ingen 

större kostnad för staten. Hur Riksbankens vinst ska disponeras regleras inte i lagen utan det är 

Riksbanksfullmäktige som beslutar om det. De senaste fem åren har Riksbanksfullmäktige 

beslutat om att 80 procent av årens resultat ska delas ut till staten för att hålla utdelningen stabil 

och undvika stora fluktuationer. (Gardholm & Gerwin, 2011)  

Detta kan låta som en ”gratislunch” men faktum är att det finns en fiskal kostnad då det nu finns 

mer pengar i systemet. Den överlikviditet som finns bland bankerna måste varje kväll sättas in 

hos Riksbanken vilken de sedan betalar ränta på.  

 

2 Inkomster som en centralbank får på sin sedel- och myntutgivning. Motsvarar avkastningen på de av 

centralbankens tillgångar som svarar mot utelöpande sedlar och mynt minskad med centralbankens 

totala kostnad för kontanthantering. (Sveriges Riksbank, 2015) 
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I dagens läge med negativ ränta är inte detta något problem men i framtiden när reporäntan når 

ett positivt normalläge kommer denna överlikviditet att kosta för Riksbanken. Detta gör att 

Riksbankens vinst minskar och det seigniorage som betalas ut till staten blir också mindre. Alltså 

finns det en fiskal kostnad vid helikopterpengar. (Hjelm, 2016)  

Ett framtida scenario med positiv reporänta medför alltså minskade intäkter från Riksbanken till 

staten. Wallström menar dock på att i ett sådant scenario beror antagligen den positiva 

reporäntan på att vi befinner oss i en bättre ekonomisk värld med högre tillväxt och inflation. 

Därför är det möjligt att betrakta utfallet som att den samhällsekonomiska vinsten överskrider 

den fiskala kostnaden vid helikopterpengar. (Wallström, 2016)  

5.3 UNDERLIGGANDE	  INFLATIONSPÅVERKANDE	  FAKTORER

5.3.1 FÖRTROENDE FÖR INSTITUTIONERNA

Ett högt förtroende för staten och Riksbanken är avgörande för att helikopterpengar ska få 

effekt. (Hjelm, 2016) Förtroendet för Riksbanken har varierat under åren men ligger generellt på 

en hög nivå bland invånarna. Figur 8 visar en utveckling av förtroendebalansen för Riksbanken 

under år 2005-2014. Förtroendebalansen är beräknat utifrån antalet invånare med mycket eller 

ganska stor förtroende minus andelen med mycket eller ganska litet förtroende. Att förtroendet 

för riksbanken ligger på ett positiv tal pekar på att majoriteten i Sverige har ett ganska stort eller 

stort förtroende för Riksbanken. 

Källa: Data hämtad från SOM-institutet

FIGUR 8: FÖRTROENDEBALANS FÖR RIKSBANKEN 
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Tabell 2 nedan specificerar förtroendebalansen för Riksbanken hos de tillfrågade utifrån 

utbildningsnivå. Tabellen visar att de personer med låg utbildning även har ett lägre förtroende 

för riksbanken medan de som har en högre utbildning också har ett högre förtroende år 2014.  

 

TABELL 2: FÖRTROENDEBALANS FÖR RIKSBANKEN 

Utbildning Förtroendebalans för 
Riksbanken 2014 

Låg  +25	  

Medellåg +37	  

Medelhög +43	  

Hög +55	  

 

Källa: Data hämtad från SOM-institutet  

 

Det är viktigt att fånga upp förtroendet hos de med lägre utbildning och inkomst då statistik 

visar att dessa personer har en högre konsumtionsbenägenhet. (Wallström, 2016) Även om 

personer med lägre utbildning har lägre förtroende för Riksbanken ligger Sverige fortfarande på 

en relativt hög nivå. Frågan blir då: Hur högt är högt? Sverige har i ett internationellt perspektiv 

ett högt förtroende för myndigheter. Detta beror främst på den transparens och stora möjlighet 

till insyn som finns inom offentlig verksamhet tack vare offentlighetsprincipen. Sverige har även 

ett väl utvecklat elektroniskt arbetssätt bland myndigheter och vilket möjliggör för att stora 

mängder data kan lagras och användas som underlag vid analys. (Statskontoret, 2014) När det 

kommer till förtroendet för regeringen låg Sverige på fjärde plats år 2012 med 63 procent strax 

efter Schweiz (77 procent), Luxemburg (74 procent) och Norge (66 procent) jämfört med 

resterande OECD-länder (Organisation for Economic Co-operation and Development). 

(Statskontoret, 2014) Detta ger en indikation på att hushållen har en hög tilltro för Sveriges 

institutioner vilket är viktigt för att penningpolitiken ska fungera.  

5.3.2 INFLATIONSFÖRVÄNTNINGAR 

En viktig del när inflationen studeras är folks framtida inflationsförväntningar. Många vet att 

inflationen är trögrörlig på kort sikt och förväntar sig inte någon stor skillnad kommande år 

jämfört med årets inflationsnivå. Inflationsförväntningarna på den långsiktiga inflationsnivån om 

fem år bland företag och hushåll brukar indikera en stabilisering av inflationen och att 

Riksbanken har nått målet på två procent.  Det som har oroat Riksbanken och många andra 
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aktörer är att de långsiktiga inflationsförväntningarna också har sjunkit och legat strax under 

inflationsmålet de senaste åren. (Hjelm, 2016) 

Figur 9 nedan illustrerar att trenden sedan år 2012 har varit en sjunkande tro på de långsiktiga 

inflationsförväntningarna på fem års sikt, vilket har varit alarmerande. I figur 10 som visar 

inflationsförväntningarna på fem års sikt sen juni 2015 till och med maj 2016 har trenden har 

vänt det senaste året och senast i maj 2016 nådde inflationsförväntningarna på fem års sikt 

tvåprocentig nivå igen efter att ha legat lågt de senaste åren. Detta tyder på att Sverige går mot ett 

bättre ekonomiskt klimat med bättre framtidsförväntningar. Helikopterpengar skulle vara en 

åtgärd som visar att Riksbanken fortfarande har verktyg som de kan använda för att öka 

inflationsnivån i Sverige vilket gör att folks tro på den långsiktiga inflationen ökar.   

5.3.3 KRONAN 

Ett helikoptersläpp skulle påverka kronans värde. En ökning av penningmängden genom 

helikopterpengar gör att importerade varor blir dyrare. Importen i Sverige består av både 

konsumtionsvaror och insatsvaror. Den prisökningen som sker via stigande importpriser gör att 

företagens kostnader ökar. Det leder konsekvent till en prisökning på inhemska produkter, vilket 

transmissionsmekanismen förklarar. En svagare krona innebär också att priserna på svenska 

varor i utländsk valuta blir lägre. Svensk export blir därmed mer konkurrenskraftig och 
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Källa: Riksbanken; Data från TNS SIFO Prospera 

FIGUR 9:  
INFLATIONSFÖRVÄNTNINGAR ÖVER TID 

Källa: Data från TNS SIFO Prospera 

FIGUR 10:  
INFLATIONSFÖRVÄNTNINGAR SENASTE ÅRET 
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efterfrågan på svenska varor ökar. Detta leder i sin tur till en ökning i den allmänna aggregerade 

efterfrågan i Sverige vilket driver på inflationen ännu mer. (Sveriges Riksbank, 2011) Figur 11 

nedan visar hur kronkursen har förändrats mot dollarn, euron och pundet från år 2005 till 2016.  

 

Källa: SCB 

FIGUR 11: KRONANS VALUTAKURS 

Figur 11 visar att kronan försvagades mot de andra valutorna drastiskt efter finanskrisen 2008. 

Därefter har kronans kurs varierat ganska kraftigt fram till år 2013 där trenden är tydlig att 

kronan har försvagats mot dollarn och pundet. Studeras däremot kronkursen i förhållande till 

euron har kronan varit relativt stabil de senaste åren, om än haft en svag trend uppåt vilket 

betyder att kronan försvagats något gentemot euron.  

Denna försvagning av kronan skulle leda till en minskad köpkraft bland Svenska företag och 

hushåll av utländska varor. Importen skulle bli dyrare för företagen vilket i sin tur ökar 

inflationen för importpriser. (Sveriges Riksbank, 2011) En minskad köpkraft och försvagad 

krona kan låta som något negativt men i dagsläget är detta faktiskt något Riksbanken eftersträvar. 

Detta beror på att Sverige i dagsläget bland annat har ett svagt Europa omkring sig som för en 

väldigt aggressiv penningpolitik vilket sätter press på kronan. Flera av de penningpolitiska 

åtgärderna som redan genomförts har haft som delsyfte att hålla kronans värde nere för att 

Svenska exportföretag ska kunna vara konkurrenskraftiga inom Europa och samtidigt motverka 

att landet direkt importerar deflation. (Swedbank, 2015) 
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5.3.4 KONSUMTIONSBENÄGENHET 

Nyckeln till att helikopterpengar ska få någon välståndseffekt ligger i att pengarna konsumeras. 

Konsumtionsbeteendet i Sverige har präglats av väldigt högt sparande de senaste decennierna. 

Sverige har på 25 år gått ifrån att vara ett land med nettoskuld till omvärlden till att ha 

nettofordringar. Det är tvärt emot hur ekonomin ser ut i USA idag där de har en nettoskuld mot 

omvärlden. Detta skifte startade efter den kris som drabbade Sverige under 90-talet. Oroliga tider 

tillsammans med den stora pensionsreformen som genomfördes gjorde att både det privata och 

offentliga sparandet ökade. (Hjelm, 2016) Figur 12 visar den utveckling som har skett i 

bytesbalansen för Sverige och USA sedan 1970 fram till 2014. Bytesbalansen består av olika 

poster där den största är import och export av varor, handelsbalansen. Det ingår även 

tjänstehandel, transfereringar av exempelvis bistånd samt avkastning på kapital vilket är 

räntebetalningar på utländska lån eller fordringar. (Ekonomifakta, 2015) År 2014 hade Sverige ett 

överskott i bytesbalansen på 7,8 procent av BNP. 

Källa: Ekonomifakta

FIGUR 12: BYTESBALANSEN 

Vid en transferering till hushållen beror effekterna på hur konsumtionsbenägna svenska hushåll 

är. I Sverige är den marginella konsumtionsbenägenheten (MPC) i genomsnitt lägre än 0,5. 

(Hjelm, 2016) Vid studier av 2008 års skatteåterbäringsprogram i USA visade resultaten att 

mindre förmögna hushåll med låg inkomst var mer benägna att spendera pengarna omgående. 

Studien visade även att de hushåll som var mer finansiellt sofistikerade sparade en större andel 

eftersom de förväntar sig att behöva betala tillbaka pengarna vid framtida åtstramningar i 

finanspolitiken, så kallad ricardiansk ekvivalens. (Parker & Broda, The impact of the 2008 rebate, 
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2008) Detta är något som bör tas i beaktan vid en transferering till hushållen. Transfereringarna 

borde riktas till de personerna med högst konsumtionsbenägenhet för att helikopterpengar ska 

uppnå störst effekt och öka den aggregerade efterfrågan.  

Friedmans teori permanent inkomsthypotes bygger på att hushållens konsumtion inte endast 

beror på den inkomst hushållen har idag utan även framtida inkomst. Utifrån denna teori skulle 

helikopterpengar leda till en ökad konsumtionsbenägenhet då det innebär en permanent ökning 

av hushållens inkomst. (Buiter, 2014) 

5.3.5 ÄR HUSHÅLLEN RATIONELLA?

Klassisk ekonomisk teori bygger på att folk agerar rationellt. (Englund, Nilsson, Persson, & 

Weibull, 2003) Prospektteorin kritiserar iden om människan som en fullt rationell varelse. Det 

finns inga garantier för hur befolkningen skulle reagera på ett helikoptersläpp eftersom ett sådant 

inte tidigare genomförts. Förhoppningen är att pengarna som distribueras också ska spenderas. 

Skulle pengarna sparas leder helikopterpengarna inte till någon ökad inflation. Placeras pengarna 

på ett bankkonto resulterar det endast i ökade bankreserver som, den dagen räntan är positiv, 

skulle kosta Riksbanken. (Hjelm, 2016) I ett scenario där hushållen inte är rationella blir 

ricardiansk ekvivalens inte något som hindrar konsumtionen och pengarna kommer att 

spenderas för att uppnå större nytta. Är hushållen rationella kommer de ändå spendera de extra 

pengarna eftersom ökningen av den monetära basen är permanent. Därmed blir ricardiansk 

ekvivalens en icke fråga. (Buiter, 2014) 

5.4 RISKER	  MED	  ETT	  HELIKOPTERSLÄPP	  

5.4.1 FÖRTROENDE 

Missbruk av monetär finansieringen ökar riskerna för att marknaden tappar förtroende för 

Riksbanken. Den redan okonventionella penningpolitiken har lett till förvirring på marknaden. 

Som SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist sa, ”man måste ställa sig på huvudet för att förstå 

negativa räntor”. (Brännström, 2015) Han ser även att försiktighetssparandet har ökat bland 

hushåll och företag (Kellberg, 2016). Det är svårt att förutspå hur helikopterpengar påverkar 

förtroendet för pengar och Riksbanken då det inte genomförts tidigare.  

Det är viktigt att på ett pedagogiskt och tydligt sätt förklara incitamenten bakom 

helikopterpengar och vad det innebär för hushållen och Sveriges ekonomi. Transparens är det 

viktigaste för att hushållen ska förstå och behålla förtroendet för centralbankerna. (Hjelm, 2016) 
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Hjelm tror att det är möjligt att göra detta på ett pedagogiskt sätt så att hushållen förstår och ser 

inga större problem i den frågan.    

5.4.2 OBEROENDE STÄLLNING 

För att ett helikoptersläpp ska vara möjligt krävs ett explicit sammabete mellan stat och 

centralbank. (Svensson, 2016) Det finns en rädsla för att centralbankens oberoende ställning ska 

utmanas om de tvingas kombinera penningpolitik och finanspolitik på det sätt som ett 

helikoptersläpp innebär. För att garantera centralbankens oberoende är ett instruktionsförbud, 

stänga jävsbestämmelse och finansiellt oberoende tydligt definierade i förarbetena (Prop. 

1997/98:40, 1997). Monetär finansiering är tidigare förknippat med stor finansiering av 

statsskuld och hyperinflation. Därför finns idag ett förbud mot monetär finansiering. Under 

förutsättning att centralbanken behåller sin oberoende ställning och att regering och centralbank 

kan hitta ett sätt att sammabeta mot samma mål utan att påtryckningar och missbruk av 

finansieringen är det inte något större problem. För att Riksbanken ska uppnå inflationsmålet 

kan de annonsera att de har för avsikt att öka statens finansiella underskott genom en permanent 

ökning. För att oberoendet ska bevaras är det inte möjligt för Riksbanken att öronmärka 

pengarna på något vis utan det ansvaret ligger på staten, men med en önskan om att de ska 

användas till direktpåverkande stimulanser som skattesänkningar. (Turner, 2015) Oberoendet 

finns där för att kontrollera att penningmängden och undvika inflationistisk finansiering. Att det 

förs en dialog sinsemellan går inte nödvändigtvis emot lagstiftningen om centralbankens 

oberoende. (Bernanke, 2003) 

Ett förslag som har lagts fram av Bernanke är för att undvika de mest påtalade riskerna om 

riksbankens oberoende ställning och missbruk av statliga finanser bygger på att staten öppnar 

upp ett konto hos centralbanken. Centralbanken får sedan egen auktoritet att kreditera kontot i 

scenariot att de bedömer att det krävs en åtgärd av monetär finansiering för att uppnå de mål 

som har satts upp i lag om låg arbetslöshet och inflation om tgvå procent. Det är sedan upp till 

staten om och hur de bedömer att dessa pengar ska spenderas. Viktigt att klargöra är att 

centralbanken skulle vara befogad att dra tillbaka pengarna från kontot om de inte har spenderat. 

Större delen av tiden skulle alltså kontot vara tomt, men monetär finansiering skulle vara möjlig 

vid behov. (Bernanke, 2016) 
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5.4.3 SKULDSÄTTNING 

Skuldsättningen är en annan faktor som är viktig att ta hänsyn till. Dels vad det gäller 

statsskulden men också hur det påverkar hushållens skuldsättning. Då helikopterpengar bygger 

på en permanent ökning av den monetära basen blir det egentligen ingen ökning av statsskulden 

som behövs tas hänsyn till. Den nya skuld som staten emitterar och som Riksbanken sedan 

köper upp via statsobligationer och sedan finansierar genom att trycka nya pengar behöver alltså 

aldrig betalas tillbaka då skulden hålls av Riksbanken för evigt. Detta kostar inte heller Staten 

något då eventuella räntor hamnar hos Riksbanken vars överskott hamnar hos staten igen. 

(Svensson, 2016) 

Sker transfereringen av helikopterpengarna till hushållen kan det bidra till en ökad skuldsättning 

ifall de väljer att köpa bostad för pengarna. Det har sedan tidigare funnits en oro för hushållens 

ökade skuldsättning i samband med de låga räntenivåerna och framförallt införandet av negativ 

ränta. Dock menar Svensson på att vissa tror för mycket på sambandet mellan negativ ränta och 

bostadsköp. (Svensson, 2016)  

Wallström menar dock på att problemet på den svenska bostadsmarknaden, med höga priser och 

hög skuldsättning, skulle kunna avhjälpas med hjälp av ett helikoptersläpp i kombination med att 

lyfta räntorna. Detta skulle även gynna låginkomsttagarna som bor i hyresrätt och som egentligen 

inte tjänar något på den nuvarande penningpolitiken. Denna fördelningsaspekt är värd att lyfta 

fram tycker Wallström. (Wallström, 2016)    

5.4.4 RISK FÖR MERSMAK 

Ett helikoptersläpp bör ses som en extrem åtgärd att ta till när ett extremt läge kräver det. Som 

en expansiv stimulansåtgärd som syftar till att snabbt vända den aggregerade konsumtionen, och 

till följd inflationen, i rätt riktning. Det talar för att ett helikoptersläpp bör ses som en 

engångsåtgärd. (Svensson, 2016) Det är även möjligt att argumentera för att helikopterpengarna 

ska portioneras ut för att bättre kunna kalibrera effekterna. Faran med det är att förväntningarna 

på framtida helikopterpengar ökar och politikerna får lättare att vända sig till tryckpressarna för 

att i framtiden finansiera statliga utgifter, vilket riskerar att leda till missbruk.  

”Det är inte ett helikoptersläpp som ska rädda världen utan det som ska rädda världen 

är att vi gör bra strukturreformer och bygger på skattesystemen”. (Wallström, 2016) 

Enligt Wallström är Helikopterpengar är en form av ”quick fix” och riskerar att minska 

incitamenten för politiker att genomföra de långsiktiga reformer som ett land behöver och istället 



39 

tänka kortsiktigt. En god kommunikation mellan centralbankerna och staten är därför viktigt för 

att kunna förbättra de långsiktiga åtgärderna och få upp inflationsnivån. Wallström poängterar att 

den faktiska anledningen till Riksbankens oberoende är för att politiker har visat sig tänka 

kortsiktigt. (Wallström, 2016)  

Hjelm menar också på att helikopterpengar inte är en långsiktig lösning men att det kan vara en 

nödvändig injektion i ekonomin för att hushållen ska hamna i ett annat känsloläge med högre 

framtidsförhoppningar och ett bättre ekonomiskt klimat. I detta nya klimat är det lättare att 

genomföra strukturreformer och investeringar som är långsiktiga. (Hjelm, 2016) 

Riksbankslagen som förbjuder direkt monetär finansiering är skriven för att förhindra att 

inflationsnivån blir för hög i landet. Dagens ekonomiska läge ser dock annorlunda ut då en högre 

inflation eftersträvas. Enligt Svensson borde det lagstiftas mot inflationistisk finansiering och inte 

monetär finansiering då det handlar om rädslan för en för hög inflation vilket inte är ett problem 

i dagens låginflationsläge. (Svensson, 2016) 
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6 ANALYS	  OCH	  DISKUSSION	  

Utifrån de teorier som arbetet har berört och det resultat som har redovisats i rapporten har vi 

kommit fram till att helikopterpengar har möjlighet att påverka inflationsnivån i Sverige. 

Helikopterpengar påverkar kronkursen vilket leder till att vi får en ökad importerad inflation. Det 

ökar också den disponibla inkomsten vilket möjliggör för en ökad aggregerad efterfråga. Hur 

stora effekterna blir beror på hur det implementeras, transferering till stat eller hushåll, samt hur 

det kommuniceras till folket för att upprätthålla förtroendet. 

En förutsättning för att helikopterpengar ska leda till en ökad inflation är att konsumtionen ökar. 

Konsumtionsbenägenheten hos hushållen beror till stor del på den disponibla inkomsten. 

Helikopterpengar leder till en ökad disponibel inkomst, men detta är inte någon direkt garanti för 

att den aggregerade efterfrågan ska öka. Väljer hushållen att exempelvis köpa bostad för 

pengarna har det ingen direkt effekt på inflationsnivån. Däremot riskerar det att öka hushållens 

skuldsättning. Genomför Riksbanken ett helikoptersläpp till hushållen riskerar förtroendet för 

institutionen att undermineras om det inte kommuniceras på ett tydligt och pedagogiskt sätt vad 

syftet med utbetalningen är. Vid avsaknad av god kommunikation tror vi att risken är stor att en 

transferering till hushållen kan sprida osäkerhet och sända ut krissignaler till hushållen, på samma 

sätt som många hävdar att negativa räntor snarare hämmat aktiviteten på marknaden än drivit på 

den. I det fallet skulle hushållen spara pengarna istället för att konsumera dem och effekterna blir 

små.  

Helikopterpengar bygger på en permanent ökning av den monetära basen. Detta innebär att det 

blir en asymmetrisk behandling av pengarna då de aldrig behöver betalas tillbaka i form av 

framtida åtstramande finanspolitik. Detta gör att ricardiansk ekvivalens blir en ickefråga och 

hushållen bör vara mer benägna att konsumera då deras permanenta inkomst ökar. Vi tror dock 

att den psykologiska aspekten är mer komplex och hushållen är sällan långsiktiga utan grundar 

sina beslut utifrån vad som känns rätt i dagsläget. I slutändan spelar det inte någon roll hur pass 

rationella människor är utan det beror snarare på förmågan att förmedla vad helikopterpengar är 

utan att skapa förvirring och oro på marknaden. Under de förutsättningarna kommer 

helikopterpengar att ha effekt och ricardiansk ekvivalens förblir en ickefråga.    

De psykologiska aspekterna som inverkar på inflationen är väsentliga. Förväntningar på 

inflationsutvecklingen är betydande och ett av Riksbankens främsta verktyg är att signalera 

förväntningar på inflationen och underliggande faktorer. Vet hushållen och framförallt företagen 

att Riksbanken har en utarbetad plan och möjlighet att realisera helikopterpengar tror vi att detta 
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kan sända ut signaler om att Riksbanken är handlingskraftig. Det möjliggör för Riksbanken att 

fullfölja sitt mandat om situationen kräver det och nå inflationsmålet, vilket är positivt, och skulle 

i sig kunna leda till ökade inflationsförväntningar samt en ökning av den faktiska inflationen.  

Vårt resultat visar att för att helikopterpengar ska ha en påverkan på inflationsnivån i Sverige 

krävs i första hand ett stort förtroende för institutionerna.  Förtroendet för svenska institutioner 

är generellt sett högt även om folk med lägre utbildning har ett lägre förtroende. Tittar vi i ett 

internationellt perspektiv ligger svenskars förtroende för staten på fjärde plats jämfört med andra 

OECD länder, vilket är högt. Detta är väsentligt för att helikopterpengar ska få förväntad effekt.  

Vi tror att Riksbanken tack vare det höga förtroendet har goda förutsättningar för att uppnå 

önskade effekter av helikopterpengar genom tydlig kommunikation och pedagogisk förmedling 

av intentionerna.  

Flertalet studier visar att mindre förmögna hushåll är mer konsumtionsbenägna och studier av 

utvecklingen på MPC i relation till disponibel inkomst tyder på samma slutsats. Det är därför 

viktigt att noggrant utreda var pengarna ska användas för att få störst effekt. Eventuella 

skattesänkningar riskerar att främst komma mindre konsumtionsbenägna hushåll till gagn och 

sparas i större utsträckning. Det vi kan se utifrån vårt resultat är att en transferering till staten 

innebär att vi med säkerhet vet att alla pengar kommer spenderas. Det är positivt då vi vill att 

investeringar och konsumtionen ska öka. Vi tror därför att det bästa sättet att implementera 

helikopterpengar är att gå via en ökning av offentliga utgifter istället för en transferering till 

hushållen. 

Vi har sett att det finns hinder i lagstiftningen som förbjuder direkt monetär finansiering. Syftet 

med lagen utifrån förarbetena är att förhindra inflationistisk finansiering. Då situationen idag 

innebär det motsatta problemet där inflationen under en längre period underskridit målet blir 

lagstiftningen hämmande för Riksbanken istället för att ge det skydd mot missbruk och förlorad 

kontroll som lagen är utformad för.  Det är ett problem då situationen kräver en ökad inflation 

och därmed motverkar lagstiftningen sitt initiala syfte: att sträva efter prisstabilitet.  

För att tillämpa helikopterpengar med dagens lagstiftning krävs ett samarbete mellan Riksbanken 

och staten. Det kan vara positivt då det även idag talas om att finanspolitiken måste bli mer 

expansiv och att allt ansvar ej kan ligga på Riksbanken. Ett samarbete mellan Riksbanken och 

staten skulle kunna skynda på dessa finanspolitiska åtgärder. Det finns fortfarande risker med ett 

samarbete vilka involverar värdet av att behålla Riksbankens oberoende, men även om 

Riksbankslagen innehåller ett instruktionsförbud uppmuntrar förarbetena till en dialog mellan 
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institutionerna. Vi anser att mer fokus borde läggas på möjligheterna till en kommunikation utan 

att utmana Riksbankens oberoende. På det viset är det möjligt för Riksbanken att föreslå 

finanspolitiska åtgärder som kan påverka inflationen. Beslutet av hur pengarna ska användas 

ligger i slutändan hos den förtroendevalda regeringen. 

Helikopterpengar resulterar i en ökad skuld i Riksbankens balansräkning vilket kan leda till 

negativt eget kapital. Ur ett teoretiskt perspektiv är denna skuld inte något problem då denna 

aldrig ska betalas tillbaka. Det är av stor väsentlighet att Riksbanken undviker negativ eget 

kapital. Även om det är möjligt att operera med negativt eget kapital under en period är det 

knappast önskvärt och på sikt bör Riksbanken sträva efter att återkapitaliseras. Det riskerar att 

skada Riksbankens oberoende om de blir beroende av att staten behöver refinansiera det egna 

kapitalet.  

Den allmänna uppfattningen är att nivåerna på det egna kapitalet är bevis på goda finanser och 

stabilitet inom organisationen. Ett negativt eget kapital utgör ej någon risk för att centralbanken 

inte ska kunna infria sina åtaganden och bör därför inte beaktas i större utsträckning. Trots det är 

det inte säkert att marknaden gör skillnad mellan centralbanken och affärsbankerna. Vi 

överensstämmer i att det finns svårigheter med att pedagogiskt förklara negativt eget kapital, 

speciellt med tanke på den djupt rotade uppfattningen om det som en indikation på finansiell 

instabilitet. Därför anser vi att risken med negativt eget kapital bör beaktas och undvikas för att 

inte äventyra Riksbankens förtroende.  

Det vi kan se i den svenska ekonomin är att inflationsförväntningarna har stigit de senaste året 

och den underliggande inflationen ligger runt en procent. Det är därför inte någon större fara för 

att det ska uppstå deflation i Sverige. Då resten av världen fortfarande befinner sig i en djup 

lågkonjunktur anser vi att Riksbanken måste vara mer tolerant mot en tillfälligt lägre inflation 

som understiger målet. Även om helikopterpengar är möjligt att genomföra är det knappast 

rimligt att Sverige ska initiera en sådan extrem åtgärd när svensk tillväxt i övrigt är god i 

internationella jämförelser. Mer rimligt vore att ECB eller ett land som Japan med mycket hög 

statskuld tar täten.  
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7 SLUTSATS	  

I denna uppsats har vi redogjort för begreppet helikopterpengar och analyserat förutsättningar 

för att helikopterpengar ska kunna påverka inflationsnivån, samt risker vid implementering.  

De framkomna resultaten tyder på att förutsättningarna för att helikopterpengar ska få önskad 

effekt av ökad inflation är goda i Sverige. Helikopterpengar skulle leda till en försvagad krona 

och en ökad aggregerad efterfrågan vilket resulterar i en ökad inflationsnivå.  

Det finns dock lagliga aspekter att ta hänsyn till. Det är inte möjligt för Riksbanken att direkt 

transferera pengar till hushållen med hänsyn till dess oberoende. Det ligger utanför deras mandat 

att bedriva finanspolitik och så anser vi ska förbli. En överföring till staten kan därför inte 

öronmärkas och skulle riksdagen besluta att utbetalningar ska ske till hushållen är de tekniska 

förutsättningarna fortfarande goda i ett land som Sverige med omfattande register.  

Vår slutsats är att det utifrån dagens lagstiftning och genom vilka kanaler som helikopterpengar 

verkar är det bäst att implementera stimulansen genom en indirekt transferering till staten. Vi 

bedömer att det är där konsumtion och investeringar kan kontrolleras i störst utsträckning och 

därmed ge störst effekt. Hushållens konsumtionsbenägenhet blir en ickefråga. I ett längre 

perspektiv kan det vara intressant att titta på om lagstiftningen borde ändras för att underlätta för 

den typen av finansiering. 

Det finns anledning för Riksbanken att utreda närmare hur effekterna kan kalibreras i 

förberedande syfte för att finnas som en beredskap om Sverige mot förmodan skulle hamna i ett 

läge där situationen kräver snabba, direkta effekter. Helikopterpengar är en alternativ 

stimulansåtgärd som bör ges utrymme, men riskerna är många. Istället för att fortsätta 

tabubelägga det bör vi ta lärdom av historien för att på förhand motverka risker som missbruk av 

tryckpressarna och bristande förtroende snarare än att helt förkasta det som ett alternativ. Vi ska 

fortsatt vara måna om Riksbankens oberoende för att försäkra oss om att åtgärder endast 

genomförs i penningpolitiskt syfte och inte underminera det idag höga förtroendet för banken. 

Av samma anledning är det inte önskvärt att operera med negativt eget kapital på längre sikt 

eftersom det riskerar att underminera förtroendet för Riksbanken. 

Helikopterpengar är alltså inte bara ett genomförbart penningpolitisk verktyg utan också ett 

effektivt sådant som kan ha både större effekter än både negativ ränta och QE som tidigare 

genomförts. Vi ser dock inte detta som en nödvändig åtgärd i Sverige i dagsläget, men beredskap 

bör finnas för framtiden. 
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7.1 FÖRSLAG	  FÖR	  FRAMTIDA	  FORSKNING	  

I denna uppsats har vi utgått ifrån att riksbankens inflationsmål på två procent är att anse som 

det mest gynnsamma för Sveriges ekonomi. I framtida studier vore det intressant att utreda om 

ett annat inflationsmål skulle vara aktuellt. 

Helikopterpengars påverkan på konsumtionen är en förutsättning för önskad effekt. Det vore 

därför intressant att vidare studera den marginella konsumtionsbenägenheten. Genom att studera 

mer ingående hur svenska hushålls konsumtionsbenägenhet påverkas av helikopterpengar finns 

det möjlighet att kalibrera effekterna med större precision. 

I dagsläget är direkt monetär finansiering förbjuden. Uppsatsen har utgått från ett teoretiskt 

perspektiv, men även tittat på den praktiska tillämpningen med hänsyn till dagens lagar och 

regler. För att i framtiden underlätta monetär finansiering i syfte att motverka deflation vore det 

givande att utreda möjligheterna till en anpassning av lagstiftningen. 
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BILAGOR	  

BILAGA 1 - INTERVJUFRÅGOR ANDREAS WALLSTRÖM

• I Sverige så har vi bestämt ett inflationsmål på 2 %. Varför har man satt målet till 2 %?

• Hur långt är Riksbanken villig att sträcka sig? Kommer man sänka reporäntan till -3 %?
Skulle man kunna införa minusränta på privatkonton?

• För att ett helikoptersläpp ska ha någon effekt så bygger det på att människor
konsumerar pengarna. Hur tror du att Svenska hushåll skulle reagera på en utbetalning?

• Är inte iden med Helikopterpengar att det ska vara en engångsåtgärd?

• Hur agerar hushållen i Sverige på exempelvis skatteåterbäring. Spenderar vi pengarna
eller sparar vi för oväntade missöden?

• Bra skyddsnät gör det oss mer benägna att spendera än folk i andra länder?

• Med dagens lagstiftning så är det ju inte möjligt med ett helikoptersläpp men tror du att
det skulle kunna vara en rimlig åtgärd i dagsläget i Sverige, är det illa nog?

• Vilka nivåer tänker man sig? I ditt marknadsbrev nämner du 100 000kr.

• Hur skulle man kunna implementera det i Sverige?

• Hur skulle folks förtroende för pengars värde och riksbanken påverkas av en sådan här
åtgärd? Vad finns det för risker?

• Denna åtgärd skulle innebära att kronan blev försvagad. Är detta ett problem i dagens
läge där vi har ett svagt europa och euro runt oss?

• Du invänder i ditt marknadsbrev 10 dec. 2014 mot förslaget skulle göra mer nytta i
infrastrukturprojekt. Med motiveringen att åtgärderna riskerar att bli begränsade och
ineffektiva. Men riskerar inte ett helikoptersläpp att bli en kortsiktig lösning?
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BILAGA 2 - INTERVJUFRÅGOR LARS E.O. SVENSSON 

• Hur kommer det sig att vi har en god tillväxt i Sverige utan att inflationen stiger?  
 

• Ni var ju en tidig förespråkare av att sänka reporäntan rejält, mycket tidigare än vad som 
gjordes. Varför ville man inte göra det i det stadiet? Varför är det egentligen så viktigt att 
uppnå det fasta inflationsmålet på 2 %? Borde Riksbanken vara mer flexibel och vidga 
det till ett intervall?  
 

• Riksbanken äger idag en stor del av de svenska statsobligationerna. Har de kvantitativa 
lättnaderna haft betydande effekt? 
 

• Det är olagligt för centralbanken att köpa statsobligationer direkt från staten. De måste 
gå via andrahandsmarknaden. Får man skriva av den skulden?  
 

• Studier av det stimulanspaket som genomfördes genom ett skatteåterbäringsprogram i 
USA 2008 (Jonathan A. Parker) visade på att man under första veckan ökade sina utgifter 
med i genomsnitt 6 %. De som ökade sina utgifter mest var de hushåll med låg inkomst 
och sämre ställt. Det talar för att det i ett land där folk sparar mer får en sådan åtgärd 
mindre effekt än i t.ex. Grekland där många inte har lika mycket sparade pengar. Hur ser 
det ut i Sverige?  
 

• För att ett helikoptersläpp ska ha någon effekt så bygger det på att människor 
konsumerar pengarna. Hur tror du att Svenska hushåll skulle reagera på en utbetalning?  
 

• Hur anser du att man bör implementera ett helikoptersläpp? 
 

• Vad finns det för risker med ett helikoptersläpp? 
 

• Som vi förstår det så bygger ett helikoptersläpp på en engångsåtgärd. Skulle man kunna 
göra flera utbetalningar och vad finns det för risker med det? 
 

• Ricardiansk ekvivalens och övrig ekonomisk teori bygger på att folk är rationella. Hur 
tror du att hushållen reagerar när de plötsligt får in en stor summa pengar på sitt konto?  
 

• Tror du att det är en möjligt att se ett helikoptersläpp i Sverige? 
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BILAGA 3 - INTERVJUFRÅGOR GÖRAN HJELM 

• Hur kommer det sig att vi har en god tillväxt i Sverige utan att inflationen stiger?

• Hur ser befolkningen på att riksbanken gång på gång felbedömer inflationsprognosen?

• Vad anser ni om det fasta inflationsmålet? Vore det tänkbart att införa ett intervall
istället?

• Riksbanken äger idag en stor del av de svenska statsobligationerna. Har de kvantitativa
lättnaderna haft betydande effekt?

• Konjunkturinstitutets barometerindikator indikerar att vi har ett högt förtroende för
ekonomin och en starkare ekonomisk tillväxt än normalt. Varför påverkas inte
inflationen trots detta?

• För att ett helikoptersläpp ska ha någon effekt så bygger det på att människor
konsumerar pengarna. Hur tror ni att svenska hushåll skulle reagera på en utbetalning?

• Hur tror ni att man på bästa sätt skulle kunna implementera helikopterpengar i Sverige?

• Vilka summor skulle man tänka sig? Går det att kalibrera effekterna?

• Vad finns det för risker med ett helikoptersläpp?

• Ricardiansk ekvivalens och övrig ekonomisk teori bygger på att folk är rationella. Hur
tror ni att hushållen reagerar när de plötsligt får in en stor summa pengar på sitt konto?  

• Tror ni att det är en möjligt att se ett helikoptersläpp i Sverige?
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BILAGA 4 - INTERVJUFRÅGOR DAVID VESTIN 

• Riksbanken äger idag en stor del av de svenska statsobligationerna(25 %). Har de 
kvantitativa lättnaderna haft betydande effekt? 
 

• I en artikel i DI från den 10 maj i år får Riksbanken mycket kritik av näringslivstoppar 
som upplever att negativ ränta känns osäkert och att det leder till ett 
försiktighetssparande och minskade investeringar? Har negativa räntor haft den effekt 
man önskat? Har vi nått den nedre gränsen? 
 

• Moodys bedömer Sverige som det land med störst risk att drabbas av tillgångsbubbla. 
Har ni sett ett betydande samband mellan negativa räntor och en ökad skuldsättning på 
bostadsmarknaden?  

 
• SOM-Institutet(Samhälle Opinion Medier) har gjort en undersökning angående 

förtroendet för riksbanken bland svenskar. Resultatet 2014 visar att förtroendebalansen 
är lägre bland folk med lägre utbildning, varför är det så tror du?  
 

• Det är olagligt för centralbanken att köpa statsobligationer direkt från staten. De måste 
gå via andrahandsmarknaden. Går det att skriva av den skuld som riksbanken har på 
staten vid köp av statsobligationer?  
 

• Hur påverkar helikopterpengar Riksbankens balansräkning? Skulle det kunna leda till ett 
negativt eget kapital? Får Riksbanken ha negativt eget kapital? Finns det risker med att 
operera med ett negativt eget kapital?  
 

• Då Riksbanken inte kan operera utan ett samarbete med staten, kan detta påverka 
Riksbankens oberoende? Kan Riksbanken dra tillbaka dessa pengar om de ej används? 
 

• Hur anser ni att man bör implementera ett helikoptersläpp? 
 

• Vad ser ni för risker med ett helikoptersläpp? 
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