
EXAMENSARBETE

Kvantitativa lättnaders påverkan på den
svenska ekonomin

Anton Dahlén
Cecilia Edström

2015

Ekonomie kandidatexamen
Nationalekonomi

Luleå tekniska universitet
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



Kvantitativa lättnaders påverkan på den 

svenska ekonomin  

 

Anton Dahlén och Cecilia Edström 

 

 

  

 

 

Luleå Tekniska Universitet ǀ Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle  ǀ 

Kandidatuppsats ǀ Vårterminen 2015      



SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

 

Syftet med denna studie är att studera ekonomierna i Japan, USA och Storbritannien där 

ländernas centralbank använt den okonventionella penningpolitiska metoden kvantitativa 

lättnader. Genom att studera penningmängden, BNP-tillväxten, inflationen och kostnaden 

för dessa länders valutor i förhållande till tio andra valutor vill denna studie kunna avgöra 

om Riksbanken med hjälp utav kvantitativa lättnader kan få inflationen att stiga samt vad 

som bör hända med den aggregerade efterfrågan och kronans värde. Resultatet visar att 

inflationen och BNP-tillväxten haft en stigande trend under perioderna av kvantitativa 

lättnader. Resultatet visar också att Storbritanniens valuta deprecierades mot alla valutor i 

studien och Japans valuta deprecierades mot hälften av valutorna, däremot kunde denna 

studie inte observera något samband mellan kvantitativa lättnader i USA och en deprecierad 

dollar. Det denna studie kan säga är att Riksbankens kvantitativa lättnader bör skapa en 

positiv trend för både inflationen och den aggregerade efterfrågan, samt att kronan med 

största sannolikhet bör deprecieras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

 

 

The purpose of this study is to examine the economies of Japan, the United States and the 

United Kingdoms, where the central banks have adopted the use of an unconventional 

monetary policy known as quantitative easing. By studying money supply, GDP growth, 

inflation and the price of these countries' currencies relative to ten other currencies this 

essay wants to evaluate if the Riksbank, with the help of quantitative easing, can increase 

inflation and what might happen with aggregate demand and the value of the krona. The 

results show that inflation and GDP growth had an upward trend during periods of 

quantitative easing. The results also show that Britain's currency depreciated against all the 

currencies in this study and the Japanese currency depreciated against the half of the 

currencies. However, this study could not observe any correlation between quantitative 

easing in the United States and a depreciated dollar. This study has reached the conclusion 

that the Riksbank's use of quantitative easing should create a positive trend for both 

inflation and aggregate demand and that the krona should depreciate. 
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1. INLEDNING 

 

 

 

 

 

1.1 Problemformulering 

Ända sedan den amerikanska staten med finansminister Henry Paulson i spetsen lät den 158-

åriga investmentbanken Lehman Brothers gå i konkurs år 2008 har den globala ekonomin 

befunnit sig i ett läge ekonomin aldrig tidigare befunnit sig i. Ett läge med rekordlåga styrräntor, 

låg tillväxt, hög arbetslöshet och centralbanker världen över som desperat försöker depreciera 

sina valutor (Darvas & Pisani-Ferry, 2010). Sedan den stora börskraschen 1929 har centralbanker 

snabbt kunnat stabilisera ekonomin med vedertagen penningpolitik hämtad från 

makroekonomiska teorier. Teorier som säger att om marknadsräntorna sänks får företag och 

hushåll mer pengar vilket innebär att konsumtionen och investeringarna ökar och således 

företagens vinster. De kan då anställa en större mängd arbetskraft som minskar arbetslösheten 

och ekonomin repareras. När ekonomin sedan stabiliserats och hjulen börjat snurra igen kan 

centralbanken, om så behövs, bedriva åtstramande penningpolitik genom att höja räntorna med 

syftet att dämpa den ekonomiska aktiviteten. Företag och hushåll får då mindre pengar som 

minskar konsumtionen vilket leder till lägre priser och en dämpad effekt på inflationen (Fregert 

& Jonung, 2005). 

 

I ungefär 80 år har världens centralbanker arbetat efter den här metoden och det har fungerat bra, 

ekonomin har kunnat stabiliseras vid nedgångar och kylts av när priserna börjat stiga alltför 

kraftigt. Centralbankernas konventionella metoder har dock visat sig vara begränsade sedan den 

stora finanskrisen drabbade världen under 2007 och främst 2008 eftersom den finansiella 

marknaden befunnit sig under extraordinär påfrestning (Bernanke, 2009). 2008 inledde därför 

Federal Reserve, den amerikanska centralbanken, förutom att drastiskt sänka den amerikanska 

styrräntan, ett speciellt och okonventionellt program med syftet att pressa upp inflationen och 

samtidigt skapa stabilitet på de finansiella marknaderna. Ett program som använder en metod 

kallad kvantitativa lättnader (quantitative easing, QE) och som testades för första gången i Japan 
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under tidigt 2000-tal (Joys m.fl, 2012). 2009 inledde även den brittiska centralbanken, Bank of 

England, ett program med kvantitativa lättnader (Joys m.fl, 2011). Med QE vill centralbanken 

minska avkastningen på olika värdepapper genom köp av finansiella tillgångar som stats- och 

bostadsobligationer. På detta sätt hoppas centralbanken ge incitament till banker att utöka sin 

utlåning och att företagen enklare kan finansiera sina verksamheter till en billigare kostnad via 

obligationsmarknaden (Ugai, 2007).  

 

När den finansiella krisen på allvar slog till i september 2008 var Riksbanken relativt snabb med 

att sänka den svenska styrräntan, men började höja den igen redan 2010 vilket innebar att de 

svenska räntorna var betydligt högre än i euroområdet, Storbritannien och USA. Att de svenska 

räntorna varit högre är något Riksbanken fått mycket kritik för. Exempelvis menar den före detta 

vice Riksbankschefen Lars E. O. Svensson att denna strama penningpolitik lett till för låg 

inflation och hög arbetslöshet (Svensson, 2015). Riksbanken har de senaste åren haft svårt att 

uppnå sitt mål på en inflation runt 2 %. Sedan 2011 har Riksbanken därför sänkt styrräntan och 

gick den 12 februari 2015 ut och meddelade att styrräntan för första gången någonsin skulle vara 

negativ, vilket fick en stor medial uppmärksamhet. Något som dock inte fick en lika stor 

uppmärksamhet i media var att Riksbanken samtidigt meddelade att centralbanken ämnar köpa 

statsobligationer till ett värde av 10 miljarder SEK. Riksbanken står även i beredskap att utöka 

köpen om inflationen inte tar fart, detta innebär alltså att även Sverige nu använder sig utav 

kvantitativa lättnader (Riksbanken, 2015a).  

 

1.2 Syfte 

Således är syftet med denna studie att undersöka de kvantitativa lättnadernas påverkan på 

ekonomin, genom att studera centrala makroekonomiska faktorer som penningmängden, 

växelkursen, BNP-tillväxten och inflationen, i tre länder som använt kvantitativa lättnader. 

Genom att analysera dessa delar av ekonomin kan denna studie förhoppningsvis säga något om 

vad effekterna bör bli i Sverige vid användandet av denna okonventionella penningpolitiska 

metod. Givet Riksbankens kvantitativa lättnader kommer följande frågeställningar därför försöka 

besvaras: 

 Påverkas den svenska kronans värde gentemot andra valutor av kvantitativa lättnader? 

 Vad händer med den aggregerade efterfrågan och den svenska inflationen? 
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1.3 Avgränsning 

Studien kommer avgränsa sig till att fokusera på ekonomierna i Japan, Storbritannien och USA 

eftersom alla använt kvantitativa lättnader. Studien kommer inte ta någon hänsyn till de olika 

ländernas finanspolitik utan fokusera endast på penningpolitik. Anledningen till detta är att 

finanspolitiken kan se väldigt olika ut i länderna och det kan vara svårt att särskilja vad som är 

resultatet av finanspolitik och vad som är resultatet av penningpolitik. Antaganden görs om allt 

annat lika, alltså att endast penningpolitiken påverkat de variabler studien fokuserat på. Studien 

kommer inte ta någon hänsyn till Bank of Japans kvantitativa lättnader efter den finansiella 

krisen 2007-2008, utan fokusera på den japanska centralbankens kvantitativa lättnader under de 

första åren på 2000-talet, studien fokuserar därför på tidsintervallet 2001 till och med 2008. 

Anledningen till detta är för att se hur QE fungerar, även när den globala ekonomin befinner sig i 

en högkonjunktur, vilket var fallet när Japan först använde QE. Efter 2008 är det svårt att urskilja 

det japanska QE-programmets effekter eftersom finanskrisen hade en stor påverkan på världens 

ekonomier. Med USA:s och Storbritanniens kvantitativa lättnader kommer studien studera 

tidsperioden 2008 till och med 2014 eftersom QE-programmen användes under denna tidsperiod.  

 

Eftersom QE är en relativt ny metod inom makroekonomi blir det svårt att kunna säga något om 

effekterna på lång sikt, denna studie kommer därför se effekterna på kort- och medelfristig sikt. 

Studien kommer enbart studera växelkursen för respektive lands valuta mot tio länder vars 

ekonomier är bland de största, eftersom det är dessa valutakurser länderna vill påverka då de 

största ekonomierna står för en stor del av den globala importen och exporten. Studien har inte 

räknat med ryska rubel och kinesiska yuan, trots att dessa länder egentligen är bland de största 

ekonomierna, och anledningen till detta är för att Kina fortfarande har fast växelkurs och 

Ryssland lät rubeln flyta fritt för bara några månader sedan. Tyskland, Frankrike, Italien, 

Spanien och Nederländerna är också bland de största ekonomierna men eftersom alla de länderna 

använder euro kan denna studie inte enskilt mäta dessa länders valutor, utan studien mäter istället 

dessa länders gemensamma valuta.  
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1.4 Metod 

För att kunna besvara denna studies frågeställningar hämtas data på penningmängd, BNP-tillväxt 

och inflation från Trading Economics. Studien kommer även jämföra värdet på valutorna i Japan, 

USA och Storbritannien gentemot euro, brasilianska real, indiska rupee, kanadensiska dollar, 

australienska dollar, koreanska won, mexikanska peso och indonesiska rupiah, där data samlas in 

från OANDA. Eftersom det är svårt att enskilt mäta den aggregerade efterfrågan har studien valt 

att studera BNP-tillväxten för att på så sätt kunna analysera förändringen i den aggregerade 

efterfrågan. Anledningen till att denna studie valt att studera just dessa variabler är för att 

variablerna i fråga är centrala makroekonomiska faktorer som kan ge en bra helhetsbild över vad 

som inträffat i de valda ländernas ekonomier under perioderna av kvantitativa lättnader. 

Nackdelen med att studera de valda variablerna är att det finns många faktorer som kan påverka 

variablerna vilket gör det svårt att bedöma om det är genom QE som variablerna förändrats.  

 

1.5 Disposition 

I kapitel 2 presenteras bakgrunden till varför Japan, USA och Storbritannien började använda 

olika QE-program och hur dessa genomfördes i respektive land. Kapitlet beskriver också hur 

kvantitativa lättnader går till i praktiken samt en sammanfattning på tidigare studier om 

kvantitativa lättnader. I kapitel 3 beskrivs de teorier som denna studie lutar sig mot. Teorierna 

som beskrivs är penningmängden och hur den mäts, AD(Y), Mundell-Fleming modellen, 

skillnaden på en stor och liten ekonomi, transmissionsmekanismerna, portföljbalanseffekten, 

likviditetsfällan och kvantitetsteorin. I kapitel 4 presenteras den empiri som denna studie valt att 

fokusera på och det är penningmängden, växelkursen, BNP-tillväxten och inflationen. I kapitel 5 

analyseras och diskuteras empirin utifrån de teorier som uppsatsen använder. Här besvaras även 

frågorna om vad som bör hända med den aggregerade efterfrågan och inflationen i Sverige samt 

hur den svenska kronan bör förändras i värde gentemot omvärldens valutor. I kapitel 6 

sammanfattas kort vad studien har som slutsats och rekommendationer till framtida forskning. 
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2. BAKGRUND 

 

 

 

 

 

I kapitlet beskrivs de bakomliggande orsakerna till varför Japan började med QE redan 2001 

och varför både USA och Storbritannien började med QE 2008 respektive 2009. Kapitlet 

beskriver även hur QE går till rent praktiskt samt hur interbankmarknaden fungerar och 

slutligen en kort genomgång på hur Japan, USA och Storbritannien applicerat QE i sina 

respektive ekonomier. Avslutningsvis kommer en sammanfattning på vad tidigare studier om 

kvantitativa lättnader kommit fram till. 

 

2.1 Situationen i Japan 

Japan drabbades i början av 1990-talet av en sprucken tillgångsbubbla. Den japanska 

penningmängden och skulderna samt priset på tillgångar steg kraftigt från 1987 för att nå sin 

topp i slutet av 1989. Markpriserna nådde sin topp i september 1990. Den japanska 

centralbanken, Bank of Japan, varnade tidigt om att en eventuell bubbla höll på att blåsas upp 

men vidtog inga penningpolitiska åtgärder för att dämpa den ekonomiska tillväxten eftersom 

olika inflationsindex visade upp stabila priser, något den japanska centralbanken senare fick 

massiv kritik för. Från slutet av 1989 till augusti 1992 föll aktieindexet över Tokyobörsen, 

Nikkei 225, med mer än 60 %. Mellan september 1990 och 1999 föll markpriset med närmare   

80 % vilket försatte den japanska ekonomin i en recession. Exempel på möjliga orsaker till 

bubblans uppkomst är avregleringarna på finansmarknaderna gällande de japanska bankernas 

inlåningsräntor, vilket i sin tur tvingade bankerna att utöka sin utlåning för att inte minska sina 

intäkter. Även det japanska skattesystemet för markägande samt de japanska aktörernas 

självsäkerhet på de finansiella marknaderna är möjliga orsaker till bubblans uppkomst (Okina 

m.fl. 2001). 

 

Med tanke på att Japan hade en allvarlig recession och markpriserna fortsatte nedåt under 1999 

kom IT-bubblan vid millennieskiftet sannerligen olägligt för den japanska ekonomin. IT-bubblan 
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fick börser över hela världen att falla men Japan drabbades extra hårt, med tanke på deras 

tidigare tillgångsbubbla. Med fallande priser, låga räntor och sjunkande BNP stod den japanska 

centralbanken i början av 2000-talet inför enorma utmaningar (Ugai, 2007). 

 

2.2 Den globala finanskrisen 2007-2008 

Oroligheterna på de globala finansiella marknaderna började märkas av redan under våren 2007. 

Den dåvarande amerikanska centralbankens högsta chef Ben Bernanke skrev i maj 2007 ett 

inlägg på den amerikanska centralbankens hemsida där han uttryckte sin oro över den så kallade 

subprimemarknaden (Bernanke, 2007). På subprimemarknaden handlas subprimelån, bostadslån 

som ges ut till låntagare med svag ekonomi, exempelvis låntagare utan sparat kapital, fast 

anställning och med höga skulder.  Stora investmentbanker som Morgan Stanley, Goldman 

Sachs, Merrill Lynch, Lehman Brothers och Bear Sterns men också andra finansinstitut och 

hedgefonder köpte stora mängder subprimelån och paketerade ihop flera lån till obligationer 

kallade CDO (collateralized debt obligation). Obligationerna såldes sedan vidare till investerare 

över hela världen och kreditvärderingsinstitut som Standard & Poor’s och Moody’s gav dessa 

obligationer högsta kreditbetyg, AAA. Alltså ansågs dessa obligationer hålla samma klass och 

låga risk som amerikanska statspapper (Mizen, 2008). En stor anledning till de höga 

kreditbetygen var att CDO-obligationerna innehöll bostadslån från flera olika regioner utspridda 

över hela USA, och sedan andra världskriget fram till 2008 hade det genomsnittliga bostadspriset 

i USA aldrig fallit. C.A.E. Goodhart (2008) benämner det som ”mis-pricing of risk”.  

 

Efter den spruckna IT-bubblan sänktes den amerikanska styrräntan till väldigt låga nivåer 

samtidigt som subprimemarknaden växte från nästan 200 miljarder USD till över 600 miljarder 

USD mellan 2001 och 2005 (Mizen, 2008). Från 2004 och framåt började den amerikanska 

centralbanken, Federal Reserve, att höja styrräntan, vilket innebar högre räntor för låntagare 

bakom subprimelånen (Goodhart, 2008). I Ben Bernankes inlägg på den amerikanska 

centralbankens hemsida från maj 2007 uttrycker han oro över de växande uteblivna 

betalningarna från låntagare till dessa subprimelån som tvingas sälja sina bostäder. Han såg då 

ett samband mellan bilindustrins nedskärningar och inställda betalningar (Bernanke, 2007). I och 

med att investerare världen över började inse att CDO-obligationerna innehöll många riskfyllda 

lån och att de amerikanska bostadspriserna faktiskt började falla sjönk efterfrågan drastiskt på 
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dessa obligationer. Under hösten 2007 eskalerade krisen och den brittiska banken Northern Rock 

drabbades av en uttagningsstorm där bankkunder köade för att plocka ut sina pengar när rykten 

gick om att banken inte längre kunde finansiera sina kortsiktiga skulder. Krisen fortsatte under 

2008 när USA:s femte största investmentbank Bear Sterns fick enorma finansiella problem och 

investmentbankens aktier sjönk kraftigt. Den gången tog den amerikanska centralbanken 

tillsammans med JP Morgan Chase över den krisdrabbade investmentbanken. Problemen 

fortsatte dock när den anrika investmentbanken Lehman Brothers också fick enorma problem att 

finansiera sina kortsiktiga skulder eftersom investmentbanken köpte och sålde enorma mängder 

subprimelån. Den amerikanska staten och Federal Reserve ansåg det som omöjligt att rädda 

ytterligare en stor investmentbank, speciellt eftersom ingen annan stark aktör ville vara med i 

övertagandet. I september 2008 ansökte därför Lehman Brothers om konkurs och det utlöste 

extrema fall på aktiebörser över hela världen (Mizen, 2008). Mellan 9 oktober 2007 och 6 mars 

2009 föll Dow Jones Industrial Average, ett index över de 30 största företagen i USA, med 54 % 

(MarketWatch, 2015). Även i Sverige drabbades investmentbanker och den stora 

investmentbanken Carnegies aktie föll med över 40 % i oktober 2008 och övertogs av den 

svenska staten i november samma år (Riksgälden, 2008). 

 

 

Figur 1: Dow Jones Industrial Average 2007-2009 

Källa: MarketWatch (2015) 

 

Det kan diskuteras om orsakerna till den finansiella krisen men de flesta är överens om att den 

amerikanska bostadsbubblan och den extrema kreditökningen var de två största bidragande 

faktorerna. Således stod regeringar och centralbanker världen över inför enorma utmaningar 

http://www.marketwatch.com/investing/index/djia
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under hösten 2008 och Ivashina, V. & Scharfstein, D (2010) menar att den globala ekonomin 

hamnade i en recession.  

  

2.3 Kvantitativa lättnader 

Mot bakgrund av dessa ekonomiska situationer inledde Bank of Japan i början på 2000-talet och 

FED samt Bank of England mot slutet av 00-talet olika kvantitativa lättnadsprogram. 

Kvantitativa lättnader är när en centralbank köper olika former av obligationer i ett försök att 

pressa ner avkastningen på värdepapper med lång löptid, oftast statsobligationer, statsskuldväxlar 

och bostadsobligationer. Centralbanken köper inte statspapper direkt från staten utan på 

andrahandsmarknaden och anledningen till detta är att centralbanken annars skulle förse staten 

med likviditet, vilket är liktydigt med att skapa pengar åt staten (Joyce m.fl. 2012). 

 

På andrahandsmarknaden för statspapper finns många aktörer som banker, finansinstitut, 

pensionsfonder och hedgefonder. När centralbanken köper statspapper från en aktör som inte är 

en bank förser centralbanken den aktörens bank med centralbankspengar (vad Bank of England 

benämner som narrow money). Aktörens bank förser i sin tur aktörens konto med likviditet (vad 

Bank of England benämner som broader money) som kan användas i ekonomin för 

konsumtionen av varor och tjänster. När centralbanken köper statspapper direkt från en bank 

ökar endast bankens centralbankspengar (narrow money) som används enbart för clearingen 

mellan bankerna på interbankmarknaden (Benford m.fl. 2009). 

 

Centralbanken köper vanligtvis statspapper och andra obligationer på två olika sätt. 

Centralbanken kan finansiera köpen genom att sälja andra former av värdepapper, oftast med en 

kort löptid. Då har centralbankens balansräkning inte förändrats, en tillgång har ersatts med en 

annan och ny likviditet har ersatt befintlig likviditet. Därmed har inte penningmängden ökat. Det 

andra sättet för centralbanken att köpa värdepapper är helt enkelt att skapa nya pengar. Då ökar 

centralbanken sina tillgångar samtidigt som centralbanken finansierar köpen genom att öka 

centralbankens skulder (Joyce m.fl. 2011). Centralbanken har därmed ökat värdet på sin 

balansräkning och ”blåst upp den”. En centralbanks skulder är olika fordringar på centralbanken 

som exempelvis bankernas fordringar på centralbanken i form utav centralbankspengar, olika 

skuldcertifikat, reserver, eget kapital samt sedlar och mynt. Enligt Fregert & Jonung (2005) 
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består den monetära basen av mängden centralbankspengar, alltså bankernas fordringar på 

centralbanken, samt antalet sedlar och mynt. Centralbanken ökar då den monetära basen genom 

att öka värdet på balansräkningen och ”blåsa upp den”, vilket betyder att nya pengar skapats i 

form av centralbankspengar, eller om köpen sker från privata aktörer, i form utav pengar på 

konton i bankerna.  

 

2.4 Interbankmarknaden 

Vid varje bankdags slut ”clearas” alla dagens transaktioner som genomförts både bankerna 

emellan och mellan bankernas kunder (Srejber, 2001; Eklund & Åsberg Sommar, 2011). Det 

sker i centralbankens egna system och betalningen görs med centralbankspengar. Vissa banker 

kommer då att uppvisa ett likviditetsunderskott och andra ett likviditetsöverskott. Då 

centralbanken tvingar alla banker att ligga i balans vid dagens slut måste de banker med ett 

underskott låna likviditet över natten, medan de bankerna med ett överskott låna ut likviditet 

över natten. Oftast sköter bankerna detta sinsemellan men om interbankmarknaden är tömd på 

centralbankspengar kan centralbanken kliva in och förse banker med likviditet. Centralbanken 

lånar då ut centralbankspengar över natten i utbyte mot säkerheter i form av olika värdepapper. 

Likaså kan banker placera sitt överskott i centralbanken över natten om det inte finns någon 

efterfrågan på interbankmarknaden. 

 

När finanskrisen slog till skapade det en osäkerhet för många banker, vilka banker gick det att 

låna ut sitt överskott till utan risken att få det förlorat? Den ökade osäkerheten gjorde att räntorna 

på interbankmarknaden började svänga kraftigt och bankerna minskade utlåningen mellan 

varandra. Om en bank med likviditetsunderskott inte kan få tag på centralbankspengar betyder 

det att den bankens kunder inte längre kan göra överföringar till andra banker, vilket i princip gör 

det omöjligt för den bankens kunder att konsumera (Afonso m.fl. 2011). Med QE, som ökar 

bankernas centralbankspengar, hoppas centralbankerna att förtroendet mellan bankerna ska öka 

och att bankerna ska fortsätta låna ut till varandra. Centralbanken hoppas också att detta ska ge 

incitament till bankerna att utöka utlåningen till företag och hushåll. En bank som har en stor 

utlåning måste finansiera detta på något sätt, eftersom det finns en stor risk att den bankens 

kunder använder pengarna till att konsumera med, och således överför pengarna till andra banker 

(McLeay m.fl. 2014). Då möts banken av ett likviditetsunderskott, givet att andra bankers kunder 
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inte överfört mer pengar till banken, och vanligtvis finansieras detta med upplåning från 

penningmarknaden, vilket ökar bankens centralbankspengar. Dock kan denna 

upplåningskostnad, i dagens osäkra läge då banker vill hålla en stor mängd likviditet, göra att 

banker drar sig från att låna ut. Genom QE ökar centralbanken bankernas centralbankspengar och 

således behöver inte bankerna i lika stor grad vända sig till penningmarknaden för att finansiera 

sin utlåning (Riksbanken, 2013a). 

 

2.5 QE i Japan 

För att motverka den japanska recessionen började Bank of Japan (BOJ) i slutet av 1990-talet 

med sin nollräntepolitik, där den japanska styrräntan under flera år låg på 0 %. I mars 2001 

började Japan sitt QE-program genom att BOJ köpte japanska statsobligationer med lång löptid 

för 400 miljarder JPY i månaden. I oktober 2002 intensifierade centralbanken sina köp och köpte 

obligationer för 1200 miljarder JPY i månaden, vilket inkluderade både statsobligationer och 

andra obligationer med en underliggande säkerhet, vanligtvis en bostad. Genom 

portföljbalanseffekten hoppades BOJ att dessa injektioner av likviditet skulle nå den breda 

ekonomin men en viktig aspekt för dessa köp var också att påverka allmänhetens förväntningar 

på inflationen och att indikera för marknaden att den kortsiktiga räntan skulle vara noll under en 

tid framöver. I och med att avkastningen från statsobligationer sjunker och staten därmed betalar 

mindre ränta i förhållande till vad staten lånar upp kan detta leda till förväntningar bland 

allmänheten om framtida skattelättnader vilket bör skapa en förväntning om stigande inflation 

(Ugai, 2007). 

 

Ugai (2007) undersökte i sin studie av de kvantitativa lättnaderna i Japan om det japanska QE-

programmet nått sitt primära mål, nämligen att sänka avkastningen på japanska statsobligationer 

med lång löptid. Hans resultat visade att QE-programmet hade en starkare effekt att uppnå detta 

än vad den japanska nollräntepolitiken hade. Hans resultat visade också att QE-programmet 

medförde en stabilitet på de finansiella marknaderna där företagen inte behövde känna sig osäkra 

på sin finansiering eftersom likviditeten på räntemarknaden ökade kraftigt. Det menar författaren 

medförde att ekonomin inte fortsatte i en recession med fallande priser. Han menar också att QE-

programmet hade en begränsad effekt på den aggregerade efterfrågan samt prisnivån och den 

största effekten författaren kunde hitta var påverkan på förväntningarna av den kortsiktiga 



11 
 

räntan. Hans slutsats är därmed att det är extremt viktigt för en centralbank att faktiskt 

kommunicera till den privata sektorn om effekterna av den förda penningpolitiken. (Oda & 

Ueda, 2005) kom, genom en ekonometrisk makromodell, fram till att BOJ:s penningpolitik under 

den japanska nollräntan sänkte de medelfristiga samt långa räntorna.  

 

2.6 QE i USA 

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve (FED) har hittills gjort tre separata försök till 

att använda QE för att få igång ekonomin efter finanskrisen. QE1 pågick mellan 2008 och 2009, 

QE2 startade 2010 och avslutades 2011 (Krishnamurthy & Vissing-Jorgensen, 2011) och QE3 

pågick från 2012 till 2014 (Greg, 2014). När FED påbörjade det första QE-programmet så köpte 

centralbanken bostadsobligationer emitterade av statligt ägda finansinstitut som Freddie Mac och 

Fannie Mae. Dessa statliga finansinstitut köper hypotekskrediter från banker och slår sedan ihop 

dem till så kallade mortgage-backed securities, MBS (Krishnamurthy & Vissing- Jorgensen, 

2011). Swedbank (2015) beskriver på sin hemsida att hypotekskrediter är bostadslån med 

pantsäkerhet i form av fast egendom och enskilda bostadsrätter till ett värde på upp till 75 % av 

bostadens marknadsvärde, alltså ganska riskfria lån, givet en bostadsmarknad som inte har 

fallande priser. 

 

Under QE1 köpte FED sammanlagt statsfinansierade företagsskulder (GSE) för 200 miljarder 

USD, MBS för 1250 miljarder USD och statspapper med lång löptid för 300 miljarder USD. 

Eftersom bostadsmarknaden drabbades hårt under finanskrisen så skulle det kunna förklara 

varför 80 % av QE1 bestod av att stimulera bostadsutlåningen genom köp av MBS och GSE för 

bostadsskulder. QE1-programmet gav en signifikant minskning på avkastningen för obligationer, 

speciellt på väldigt kort- och lång sikt, även avkastningen på statsobligationer och högt rankade 

företagsobligationer sjönk (Krishnamurthy & Vissing-Jorgensen, 2011). 

 

Efter QE1 påbörjade FED QE2-programmet som innebar att de köpte statsskuldväxlar för 600 

miljarder USD och detta resulterade i att statsskuldväxlar med lång löptid samt statliga 

myndigheters obligationsavkastning sjönk. Krishnamurthy & Vissing-Jorgensen (2011) kom 

fram till att när FED köper MBS sjunker avkastningen både på statsskuldväxlar och MBS-

obligationer, vilket var fallet under QE1, men när FED endast genomför köp av statsskuldväxlar 
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sjunker inte avkastningen för MBS, vilket var fallet under QE2. QE3 innebar att FED återupptog 

uppköp av MBS och andra värdepapper med målet att sänka bolåneräntan och därmed hoppades 

FED att efterfrågan på bostäder och bostadspriser skulle öka (Coats, 2012). FED köpte MBS för 

40 miljarder USD per månad (Rhee, 2012) och ”blåste upp” sin balansräkning vilket figur 2 

visar. I slutet på 2014 röstade Federal Reserve för att avsluta QE3 (Greg, 2014).  

 

Krishnamurthy och Vissing-Jorgensen (2011) rekommenderar att FED bör göra 

tillkännagivanden om vad som händer när centralbanken använder sig av olika QE-program 

eftersom det ger en större effekt på marknadsräntorna och förväntningarna på inflationen. 

Samma studie anser även att Federal Reserve inte endast bör köpa statskuldväxlar då detta inte 

medför sänkningar för avkastningen på andra obligationer som bostadsobligationer och 

företagsobligationer. Tidigare studier (se Krishnamurthy & Vissing-Jorgensen, 2011; Coats, 

2012; Rhee, 2012) har tagit upp hur QE-programmen har använts i USA och vilka effekter 

programmen haft på olika obligationer, exempelvis statsskuldväxlar, bostadsobligationer och 

företagsobligationer där avkastningen på obligationer med lång löptid minskat.  

 

 

Figur 2: Federal Reserves balansräkning 

Källa: Trading Economics (2015a) 
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2.7 QE i Storbritannien 

Efter finanskrisen försökte den brittiska centralbanken till en början använda vanlig 

penningpolitik med justering av styrräntan för att få upp inflationen. Bank of England (BOE) 

sänkte räntan stegvis från 5 % till 0.5 % vilket dock resulterade i en liten effekt på den brittiska 

inflationen. I mars 2009 beslutade därför BOE att gå vidare till en mer okonventionell 

penningpolitik, nämligen kvantitativa lättnader. BOE ville först inte utöka den monetära basen 

och ”blåsa upp” sin balansräkning varför centralbanken istället matchade varje köp av 

värdepapper med att sälja kortsiktiga statsobligationer. BOE övergick dock efter ett tag till att 

”blåsa upp” sin balansräkning genom att köpa värdepapper som finansierades av en ökad skuld i 

balansräkningen. Genom att köpa privatägda statsobligationer hoppades BOE att konsumtionen i 

ekonomin skulle stiga och att centralbanken på medelfristig tid skulle kunna nå sitt inflationsmål 

på 2 %. De statspapper som flyter fritt på marknaden är den andel statspapper som ägs av icke-

statliga aktörer och mellan 2009 och 2011 köpte BOE upp 29 % av dessa vilket motsvarade 

nästan 14 % av Storbritanniens nominella BNP (Joys m.fl, 2011). I juli 2012 beslutades det att 

BOE skulle utöka sitt QE-program med 50 miljarder GBP till totalt 375 miljarder GBP och sedan 

dess har BOE inte utökat programmet (MPC, 2015). 

 

Joys, m.fl. (2011) kom i sin studie fram till att effekten av det brittiska QE-programmet innebar 

en minskad avkastning för statspapper med medel- och lång löptid samt ett ökat pris på andra 

värdepapper som bostads- och företagsobligationer. Samma studie genomförde även en 

regressionsanalys som pekade på att dessa effekter var till följd av den så kallade 

portföljbalanseffekten (en effekt som förklaras närmre i kapitel 3).  

 

2.8 Sammanfattning 

Tidigare studier om kvantitativa lättnader har beskrivit hur Japan, USA och Storbritannien 

applicerat sina QE-program genom att förklara vilka olika obligationer centralbankerna köpt och 

att avkastningen för dessa sjunkit. Tidigare studier har även undersökt QE-programmens 

påverkan på de finansiella marknaderna och dessa studier kom fram till att avkastningen för 

statspapper med långa löptider sjönk i samtliga länder (se Ugai, 2007; Krishnamurthy & Vissing-

Jorgensen, 2011; Coats, 2012; Rhee, 2012; Joys, m.fl. 2011). Några av de tidigare studierna har 

rekommenderat att centralbankerna borde tydliggöra vad det innebär att använda QE för att på så 
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sätt öka effekten av programmen genom att påverka allmänhetens förväntningar (se Ugai, 2007; 

Krishnamurty & Vissing-Jorgensen, 2011). Ugai (2007) kom även fram till att det japanska QE-

programmet bidrog till att göra företagen mindre nervösa över sina finansieringar, eftersom 

investerarna balanserade om sina portföljer när avkastningen sjönk på statsobligationer till 

förmån för företagsobligationer med högre avkastning. Maeda m.fl. (2005) kunde dock inte hitta 

något statistiskt samband mellan kvantitativa lättnader och ombalanserande portföljer under det 

japanska QE-programmet. Tidigare studier har inte undersökt vad effekterna bör bli på 

inflationen, den aggregerade efterfrågan och växelkursen i Sverige av Riksbankens QE-program, 

något som denna studie kommer göra. 
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3. TEORETISKT RAMVERK 

 

 

 

 

 

I detta kapitel presenteras följande makroekonomiska teorier som denna studie grundar sig på. 

Penningmängden och hur den mäts, AD(Y) som visar vad som påverkar den aggregerade 

efterfrågan, Mundell-Fleming som förklarar sambanden mellan varu- penning- och 

valutamarknaderna, skillnaden på en stor och liten ekonomi, transmissionsmekanismerna som 

beskriver hur en likviditetsökning kan få priserna att öka, portföljbalanseffekten som förklarar 

varför de långa räntorna på värdepapper sjunker samt likviditetsfällan som kan förklara varför 

penningpolitik ibland kan vara verkningslös och slutligen kvantitetsteorin, som är grunden i 

centralbankernas agerande.  

 

3.1 Penningmängd 

Det finns olika sätt att mäta ett lands totala penningmängd. För att mäta ett lands monetära bas, 

som är den del av penningmängden centralbanken direkt kan påverka genom olika 

marknadsoperationer, som exempelvis kvantitativa lättnader, brukar måttet M0 användas. M0 är 

helt enkelt den monetära basen, mängden centralbankspengar samt sedlar och mynt, det som 

Bank of England benämner som narrow money (Bank of England, 2015). Ett annat sätt att mäta 

penningmängden är att använda måttet M2 som är ett bredare mått på pengar i en ekonomi. M2 

innehåller den monetära basen samt olika insättningskonton, transaktionskonton samt 

sparkonton. Det som Bank of England definierar som broader money (Dorgan, 2012). 

 

3.2 Aggregerade efterfrågan 

I följande avsnitt som behandlar teorin bakom den aggregerade efterfrågan är informationen 

hämtad från Fregert & Jonung (2005) om inget annat anges. Den aggregerade efterfrågan i ett 

land består av fyra komponenter: 

 

𝐴𝐷(𝑌) = 𝐶(𝑌) + 𝐼 + 𝐺 + 𝑁𝑋(𝑌)                                               (1)                                             
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Där AD(Y) är den aggregerade efterfrågan som en funktion av landets BNP, C(Y) är den 

inhemska konsumtionsefterfrågan som en funktion av landets BNP, I är investeringsefterfrågan, 

G är den offentliga konsumtions- och investeringsefterfrågan och NX(Y) är 

nettoexportefterfrågan som en funktion av landets BNP. De flesta av dessa komponenter är 

autonoma och kan alltså inte påverkas av landets BNP. Konsumtionsefterfrågan påverkas av 

förväntningar på framtida inkomster, förmögenhet och disponibel inkomst. 

Investeringsefterfrågan påverkas av realräntan och förväntade framtida intäkter. Den offentliga 

konsumtions- och investeringsefterfrågan bestäms av landets beslutande organ, exempelvis 

riksdagen eller parlamentet. Nettoexportefterfrågan är exportefterfrågan (X) minus 

importefterfrågan (IM). Exportefterfrågan påverkas av den nominella växelkursen, den relativa 

prisnivån mellan länder samt andra länders BNP. Importefterfrågan påverkas av den nominella 

växelkursen, den relativa prisnivån mellan länder och landets BNP.  

 

En sammanställning av dessa komponenter, som kan ses i figur 3, resulterar i den aggregerade 

efterfrågan (AD(Y)) där linjens lutning representerar den marginella utgiftsbenägenheten, 

ökningen på den aggregerade efterfrågan när BNP ökar.  

 

 

Figur 3: Sammanställning av komponenterna i AD(Y) 

Källa: Fregert & Jonung (2005) 
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Den aggregerade efterfrågan i jämvikt, som kan ses i figur 4, representerar efterfrågan på varor 

och tjänster i ett land. Linjen AD=Y representerar de punkter där den aggregerade efterfrågan är 

lika med BNP-nivån och är således en 45-gradig positivt lutad linje. Där den aggregerade 

efterfrågan skär denna linje råder jämvikt eftersom den aggregerade efterfrågan då är lika stor 

som BNP-nivån (Fregert & Jonung, 2005).  

 

 

Figur 4: Den aggregerade efterfrågan i jämvikt 

Källa: Fregert & Jonung (2005) 

 

3.3 IS/LM modellen 

I följande avsnitt som behandlar teorin om IS/LM modellen är informationen hämtad från 

Fregert & Jonung (2005) om inget annat anges. IS/LM modellen består av två marknader, 

varumarknaden (IS) och penningmarknaden (LM). Där dessa kurvor skär varandra hittas den så 

kallade jämviktspunkten som visar räntenivån och BNP-nivån när båda dessa marknader 

befinner sig i jämvikt.  

 

IS-kurvan står för investments and savings och visar alltså olika kombinationer av BNP och ränta 

när det råder jämvikt på varumarknaden. IS-kurvan härleds från figur 4 som visar den 

aggregerade efterfrågan i jämvikt och figur 5 visar denna härledning. Om räntan sjunker kommer 

investeringsefterfrågan öka eftersom det då ger en högre avkastning att investera pengarna än att 

hålla kvar de på banken till en lägre ränta. Eftersom investeringsefterfrågan är en del av den 



18 
 

autonoma efterfrågan ökar interceptet för den aggregerade efterfrågan som skiftar upp lika 

mycket som investeringarna ökar. Från skiftningar i den aggregerade efterfrågan härleds IS-

kurvan fram som en negativt lutad linje. IS-kurvan skiftar när den autonoma efterfrågan minskar 

eller ökar. 

  

 

Figur 5: Härledning av IS – kurvan 

Källa: Fregert & Jonung (2005) 

 

LM-kurvan står för liquidity preference-money supply och visar hur mycket likvida medel som 

efterfrågas vid olika kombinationer av BNP och ränta när det råder jämvikt på 

penningmarknaden. LM-kurvan är en kombination av utbudet och efterfrågan på likvida medel 

och härleds med hjälp av en graf som representerar relationen mellan ränta och utbud på likvida 
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medel. Figur 6 visar hur en LM-kurva härleds fram och följande antaganden görs; om BNP ökar 

leder det till en ökning av penningefterfrågan som skiftar utåt och får räntan att stiga, en ny 

jämvikt uppstår då vid en högre räntenivå och från dessa skift i penningefterfrågan härleds LM-

kurvan fram som en positivt lutad linje. 

 

 

Figur 6: Härledning av LM – kurvan  

Källa: Fregert & Jonung (2005) 

 

LM-kurvan skiftar när utbudet på likvida medel förändras. Skulle centralbanken exempelvis öka 

penningmängden så sänks räntan och LM-kurvan skiftar utåt. Där IS-kurvan och LM-kurvan 

skär varandra uppnås jämvikt både på penningmarknaden och varumarknaden och detta kan ses i 

figur 7 (Fregert & Jonung, 2005). 
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Figur 7: Sammansättning av IS/LM – kurvan  

Källa: Fregert & Jonung (2005) 

 

3.4 Mundell-Fleming modellen 

I följande avsnitt som behandlar teorin om Mundell-Fleming modellen är informationen hämtad 

från Fregert & Jonung (2005) om inget annat anges. IS/LM modell kan tas ett steg längre om 

även valutamarknaden (FE) tas i beaktning, modellen kallas då Mundell-Fleming modellen och 

är en keynesiansk modell för en liten öppen ekonomi med fri kapitalrörlighet. FE-kurvan står för 

foreign exchange och visar jämvikten på valutamarknaden då den utländska räntenivån är lika 

med den inhemska räntenivån (𝑖∗ = 𝑖). Är inte den utländska räntenivån lika med den inhemska 

räntenivån kommer marknaden själv att justera detta tills jämvikt råder, således kommer 𝑖∗ = 𝑖 

alltid att gälla på lång sikt. Valutamarknaden fungerar som vilken marknad som helst där utbud 

och efterfrågan möts. Då centralbankerna genom QE ökar utbudet på den inhemska valutan 

kommer således utbudet öka, vilket leder till ett ökat pris på utländsk valuta i förhållande till den 

inhemska. Därmed har den inhemska valutan deprecierats.  

 

Med hjälp av Mundell-Fleming modellen går det att förutspå vad en expansiv penningpolitik vid 

rörlig växelkurs leder till. Om centralbanken ökar penningmängden via kvantitativa lättnader 

kommer LM-kurvan skifta utåt och den inhemska räntan sjunka och därmed bli lägre än den 

utländska räntan, vilket gör att ekonomin går från punkt A, som var den tidigare jämvikten, till 

punkt B i figur 8. Det innebär att investerare hellre placerar sitt kapital i räntebärande 
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värdepapper kopplade till den utländska räntan. Således kommer den privata sektorn vilja köpa 

utländska värdepapper och sälja de inhemska. Utländska värdepapper kan endast köpas med 

utländsk valuta varför efterfrågan på utländsk valuta ökar. När efterfrågan på utländsk valuta 

ökar kommer den bli dyrare i förhållande till den inhemska valutan, den inhemska valutan 

kommer därför deprecieras för att motverka efterfrågeöverskottet av den utländska valutan på 

valutamarknaden. En deprecierad inhemsk valuta gör det billigare för utländska företag och 

privatpersoner att importera landets varor och tjänster. Därmed ökar landets export samtidigt 

som landets import minskar då det blir dyrare att importera varor och tjänster från utlandet.  

 

Eftersom nettoexportefterfrågan (NX) är exporten minus importen kommer nettoexporten att öka 

vid en ökad export och minskad import. Nettoexporten är en del av den autonoma efterfrågan 

och kommer således öka interceptet för den aggregerade efterfrågan som då skiftar upp vilket ger 

ett skift utåt i IS-kurvan. Eftersom den aggregerade efterfrågan skiftat upp kommer räntan att 

stiga och IS-kurvan skifta till punkt C i figur 8 och skära LM-kurvan vid en räntenivå som är lika 

med den utländska räntenivån. Således kommer penningmarknaden, varumarknaden och 

valutamarknaden återigen vara i jämvikt där 𝑖∗ = 𝑖 . Genom att öka penningmängden via 

kvantitativa lättnader kommer därför BNP öka vilket figur 8 visar (Fregert & Jonung, 2005).  

 

 

Figur 8: Mundell-Fleming modellen 

Källa: Fregert & Jonung (2005) 
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3.5 Liten och stor öppen ekonomi 

Mundell-Fleming modellen behöver revideras för en stor öppen ekonomi, en stor öppen ekonomi 

befinner sig mellan världsekonomin, som är en sluten ekonomi, och den lilla öppna ekonomin. 

En stor öppen ekonomi kan med hjälp av sin storlek påverka både den egna räntan samt 

världsräntan då den utgör en större del av den globala kapitalmarknaden. När räntan sänks i en 

stor öppen ekonomi via expansiv penningpolitik kommer växelkursen deprecieras, precis som i 

en liten öppen ekonomi, men inte med lika mycket eftersom världsräntan också sänks när en stor 

öppen ekonomis ränta sjunker. En stor öppen ekonomi kan därför använda sig av både penning- 

och finanspolitik vid rörlig växelkurs eftersom dess ekonomi kan påverka både världsräntan och 

växelkursen. Det finns idag tre stora öppna ekonomier med rörlig växelkurs vilka är Japan, USA 

och euroområdet, därmed är Storbritannien och Sverige två länder med en liten öppen ekonomi 

(Fregert & Jonung, 2005). 

 

3.6 Transmissionsmekanismen 

Transmissionsmekanismen visar hur en likviditetsinjektion från centralbanken, i form utav QE, 

påverkar inflationen och genom vilka kanaler påverkan sker. Figur 8 visar genom vilka kanaler 

Bank of England hoppas kunna påverka inflationen med, vilket också är de kanaler BOJ och 

FED försöker påverka med sina respektive QE-program (Ugai 2007; Krishnamurthy & Vissing-

Jorgensen, 2011). Det börjar med att Bank of England köper statspapper och andra värdepapper 

på andrahandsmarknaden. Det hoppas BOE ska leda till tre saker: det första är att priset på de 

värdepapper centralbanken köper ska stiga och därmed minska dess avkastning, det andra är att 

mer likviditet ska bli tillgängligt i ekonomin och det tredje är att skapa positiva förväntningar på 

inflationen. Genom att mer likviditet tillförs i ekonomin, i form av både centralbankspengar och 

pengar som kan användas direkt till konsumtion hoppas BOE att bankernas utlåning ska öka då 

mer centralbankspengar finns tillgängligt på interbankmarknaden. Portföljbalanseffekten hoppas 

BOE ska leda till att investerare köper andra former av obligationer. Utökad bankutlåning 

innebär större konsumtion och högre inkomst. Portföljbalanseffekten innebär att efterfrågan på 

andra former av obligationer ökar när investerare ombalanserar sina portföljer vilket leder till ett 

ökat pris och lägre avkastning på exempelvis företagsobligationer. Därmed får företag enklare att 

finansiera sig genom att deras utställda obligationer möter en ökad efterfråga. Det hoppas BOE 

ska skapa en ökning av ekonomins totala förmögenhet och minska lånekostnaden, vilket bör leda 
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till större konsumtion och högre inkomst. Därmed påverkar tre olika faktorer inkomsterna och 

konsumtionen som i sin tur ska pressa upp priserna och på så sätt öka inflationen. Även 

förväntningarna på en positiv inflation hoppas BOE ska ha en effekt på den faktiska inflationen 

(Benford m.fl. 2009). 

 

Figur 9: Transmissionsmekanismen 

Källa: Bank of England, andra kvartalsrapporten (2009) 

 

3.7 Portföljbalanseffekten 

En viktig aspekt i transmissionsmekanismen är portföljbalanseffekten. När centralbanker 

genomför QE och köper statspapper och andra obligationer från investerare måste dessa 

”ombalansera” sina portföljer för att uppnå samma avkastning som tidigare. Genom 

centralbankens köp av statspapper förändras investerarnas portföljer då statspapper byts ut till 

likvida medel i form utav pengar på banken. Eftersom pengar på banken inte ger samma 

avkastning som att äga statsskuldväxlar och statsobligationer hoppas centralbankerna att 

investerarna ska leta efter andra typer av obligationer att balansera upp sina portföljer med. Det 

är vad H. Ugai (2007) beskriver som portföljbalanseffekten. Dessutom pressas priserna upp på 

statsskuldväxlar och statsobligationer av att centralbankerna ökar efterfrågan. Ett stigande 

obligationspris kommer leda till en minskad avkastning på obligationen i fråga. Det kan ses i 

formeln för att räkna ut den anpassade avkastningen i procent från en obligation: 

 

𝑎𝑛𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑑 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = [
å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑘𝑢𝑝𝑜𝑛𝑔𝑟ä𝑛𝑡𝑎

𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠
] × 100 + [

𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑒𝑙𝑙𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒−𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 å𝑟 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑓ö𝑟𝑓𝑎𝑙𝑙𝑜𝑑𝑎𝑔
]              (2)               

Källa: Keown m.fl. (2007) 
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Formeln visar att ett ökat marknadspris innebär en lägre anpassad avkastning. En lägre 

avkastning kan också innebära att investerare väljer andra mer riskfyllda obligationer med bättre 

avkastning framför riskfria statspapper. Det leder till en ökad efterfrågan på bland annat 

företagsobligationer som i sin tur pressar upp priserna även på dessa. Med ett högre 

marknadspris på företagsobligationer kommer även dessa obligationers avkastning minska vilket 

leder till att företagen får billigare upplåningskostnader i förhållande till den summa de får låna 

och enklare att komma åt finansiella medel. Marknadspriset på företagsobligationer är den 

summa företagen får låna till en bestämd ränta på det fasta nominella värdet av obligationen. Om 

marknadspriset stiger får företagen således låna mer pengar till den redan bestämda räntan på det 

fasta nominella värdet (Keown m.fl. 2007).     

 

3.8 Likviditetsfällan 

Räntorna på marknaderna kan aldrig bli negativ, därför måste LM-kurvan vara horisontell vid en 

räntenivå på 0 % eller precis strax över. Så fort räntenivån stiger från 0 % eller strax däröver får 

LM-kurvan en positiv lutning. Vanligtvis skär IS-kurvan en positivt lutad LM-kurva men vid en 

recession i ekonomin kan IS-kurvan skära LM-kurvan där den är horisontell och därmed göra 

penningpolitiken verkningslös (Gärtner, 2013). Om ekonomin först befinner sig i punkt A, i figur 

10, och ekonomin drabbas av en recession skiftar både IS- och LM-kurvorna inåt till punkt B. 

Vid punkt B kan ekonomin hamna i ett läge där investerare ser statspapper och andra mindre 

likvida tillgångar som perfekta substitut till nästan fullständigt likvida tillgångar som 

elektroniska pengar i en bank. Därmed kommer nya injektioner av likviditet till ekonomin, i form 

av att centralbanken köper statspapper, endast stanna i investerarnas portföljer och inte nå den 

bredare ekonomin genom portföljbalanseffekten och ekonomin har då drabbats av en 

likviditetsfälla (Paul Krugman, 1998; 2000). En recession kan också medföra att bankkunder 

tappar tilltron till sin bank och kräver en riskpremie (RP) för att ha kvar sina pengar i banken. 

Därmed kommer LM-kurvan skifta uppåt och ekonomin hamnar i punkt C som är en jämvikt i en 

likviditetsfälla. I båda dessa lägen kommer mer likviditet inte göra så att IS- och LM-kurvorna 

skär varandra vid en högre inkomstnivå eftersom ett skift ut för LM-kurvan inte innebär några 

lägre räntor som därmed kan depreciera valutan. Penningpolitiken blir därför verkningslös 

(Gärtner, 2013).  
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Figur 10: Likviditetsfällan 

Källa: Gärtner (2013) 

 

3.9 Kvantitetsteorin 

I följande avsnitt som behandlar kvantitetsteorin är informationen hämtad från Fregert & Jonung 

(2005) om inget annat anges. I grunden lutar sig centralbankers penningpolitik på den klassiska 

kvantitetsteorin som säger att penningmängden bestämmer prisnivån och att förhållandet mellan 

dessa två faktorer är proportionerligt. En ökning av penningmängden med en viss procent 

kommer ge samma procentuella ökning av priset. Tillskillnad från vanliga varor byter pengar 

ägare utan att förbrukas och denna konstanta cirkulering av pengar i ekonomin är själva 

utgångspunkten för kvantitetsteorin. Pengars omloppshastighet, velocity of money, visar hur ofta 

pengar används i ekonomiska transaktioner under en given tidsperiod och dess hastighet kan 

uttryckas enligt följande formel: 

𝑉 =
𝑃𝑇

𝑀
                                                                          (3) 

 

Där V = pengars omloppshastighet, P = det genomsnittliga priset för varje transaktion och T = 

antal transaktioner. Dock är det svårt att mäta ett samhälles totala transaktioner så därför gör den 

klassiska kvantitetsteorin antagandet att antalet transaktioner står i ett proportionerligt 

förhållande till BNP. Därför kan formeln, nu uttryckt som inkomstomloppshastigheten, income 

velocity of money, skrivas på följande sätt:  
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𝑉 =
𝑃𝑌

𝑀
                                                                          (4) 

 

Där V = inkomstomloppshastigheten, P = allmän prisnivå och Y = real BNP vilket gör att PY = 

nominell BNP. Denna formel kan sedan skrivas om till: 

 

𝑉𝑀 = 𝑃𝑌                                                                          (5) 

 

Den klassiska kvantitetsteorins grundantagande är att V är konstant eftersom ett samhälles 

betalningsfunktioner ändras väldigt långsamt över tiden. Den gör också antagandet att den reella 

BNP-nivån (Y) är konstant eftersom den är oberoende av V, M och P och bestäms direkt av ett 

lands kapitalstock, totalt arbetande timmar och rådande teknologi. Vid en förändring av antingen 

M eller P blir formeln:  

∆𝑉

𝑉
+

∆𝑀

𝑀
=

∆𝑃

𝑃
+

∆𝑌

𝑌
                                                              (6) 

 

Eftersom V och Y är konstanta är 
∆𝑉

𝑉
= 0 och 

∆𝑌

𝑌
= 0 vilket ger oss följande samband:  

 

∆𝑀

𝑀
=

∆𝑃

𝑃
                                                                         (7) 

 

En procentuell förändring av penningmängden kommer således innebära en lika stor procentuell 

förändring av prisnivån. På lång sikt kommer dock 
∆𝑌

𝑌
> 0, eftersom real BNP har en tendens att 

växa över tiden, vilket ger följande samband på lång sikt: 

 

∆𝑃

𝑃
=

∆𝑀

𝑀
−

∆𝑌

𝑌
                                                                    (8) 

 

Inflationen på lång sikt är därmed skillnaden mellan den procentuella förändringen i 

penningmängden och den procentuella förändringen av real BNP. 
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Dock finns det kritik mot detta synsätt vilket har utmynnat i den moderna kvantitetsteorin som 

menar att den klassiska kvantitetsteorin har rätt på lång sikt men att en ökad penningmängd på 

kort sikt endast påverkar sysselsättningen och produktionen.  Således kommer en centralbanks 

penningpolitik enligt den moderna kvantitetsteorin endast verka på lång sikt (Fregert & Jonung, 

2005). 
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4. EMPIRI 

 

 

 

 

 

I detta kapitel går igenom de empiriska resultat denna studie funnit över penningmängden, 

växelkursen, BNP-tillväxten och inflationen. Data för penningmängd, BNP-tillväxt och inflation 

är taget från Trading Economics som är en internetbaserad hemsida som tillhandahåller bland 

annat makroekonomisk data. Växelkurserna är tagna från OANDA som är en internetbaserad 

valutamäklare.   

 

4.1 Penningmängd 

I och med att centralbankerna i Japan, USA och Storbritannien genomfört olika QE-program har 

penningmängden ökat. Tabell 1 visar den procentuella ökningen av M0 och M2 för Japan mellan 

1 januari 2001 till 31 december 2008 och för USA och Storbritannien mellan 1 januari 2008 och 

31 december 2014. Japans centralbank ökade den monetära basen med 29 % medan M2 endast 

ökade med 16 %. Federal Reserve utökade i sin tur den monetära basen mellan 2008 och 2014 

med hela 380 %, vilket innebar en ökning av M2 med 56 %. Den centralbank som lyckades 

utöka den monetära basen och få ut den stora delen av ökningen i ekonomin var Bank of England 

som ökade M0 med 44 % vilket i sin tur ledde till en ökning av M2 med 37 %. 

 

Tabell 1: Procentuella ökningar av M0 och M2 för respektive land  

Land Årtal Procentuell ökning av M0 Procentuell ökning av M2 

Japan 2001-2008 29 % 16 % 

USA 2008-2014 380 % 56 % 

Storbritannien 2008-2014 44 % 37 % 

Källa: Trading Economics (2015b-g) 
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4.2 Växelkurs 

I figurerna nedan visas JPY:s, USD:s och GBP:s procentuella förändring gentemot följande 

valutor: euro (EUR), brasilianska real (BRL), indiska rupee (INR), kanadensiska dollar (CAD), 

australiensiska dollar (AUD), koreanska won (KRW), mexikanska peso (MXN) och indonesiska 

rupiah (IDR). Basåret för förändringen är från 1 januari 2001 för JPY och 1 januari 2008 för 

USD och GBP. Figur 11 visar att JPY under det japanska QE-programmet deprecierades mot 

hälften av valutorna och således apprecierades mot BRL, MXN, USD, IDR och INR, där en 

kraftig appreciering på nästan 80 % inträffade mot BRL. Figur 11 visar däremot att JPY under 

2004 började deprecieras mot BRL och i slutet av 2007 var det bara MXN som JPY fortfarande 

apprecierats mot, jämfört med 2001. Figuren visar dock att mot slutet av 2008, då finanskrisen på 

allvar slog till i världen började JPY stiga i värde mot samtliga valutor i denna studie.  

 

 

Figur 11: Procentuella förändringen för kostnaden av 1 JPY 1 januari 2001 - 31 december 

2008 

Källa: OANDA (2015) 

 

Figur 12 visar att USD under 2009 apprecierades mot samtliga valutor förutom JPY men mellan 

2010 och 2012 inträffade en svag depreciering av USD, där USD deprecierades till lägre nivåer 

än vid början av 2008 mot AUD, IDR och BRL. Efter 2012 har dock USD apprecierats mot 
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samtliga valutor i denna studie och vid slutet av 2014 hade USD apprecierats till en högre nivå, 

jämfört med 2008, mot alla valutor.    

 

 

Figur 12: Procentuella förändringen för kostnaden av 1 USD 1 januari 2008 - 31 december 

2014 

Källa: OANDA (2015) 

 

Figur 13 visar att GBP deprecierades mot samtliga valutor i denna studie, även fast det dröjde 

något år innan GBP deprecierades mot KRW. Under 2012 började GBP dock apprecieras mot 

INR och vid slutet av 2014 hade GBP apprecierats, jämfört med 2008, mot INR, BRL, IDR och 

MXN.  
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Figur 13: Procentuella förändringen för kostnaden av 1 GBP 1 januari 2008 - 31 december 

2014 

Källa: OANDA (2015) 

 

4.3 BNP-tillväxt 

Samtidigt som det japanska QE-programmet pågick mellan 2001 och 2006, verkar BNP-

tillväxten fluktuerat mellan 0 och 1 %, med tre korta fall till negativ tillväxt under 2003, vid 

slutet av 2004 och i slutet på 2007 vilket kan ses i figur 14. Fluktuationen pågick fram till början 

på 2008 då BNP-tillväxten föll med nästan fyra procentenheter till en negativ tillväxt på -3 %, 

troligtvis till följd av den globala finanskrisen. Under 2008 var tillväxten i USA:s BNP oerhört 

negativ, vilket visar vilken stor effekt finanskrisen faktiskt hade på den amerikanska ekonomin. 

BNP-tillväxten var dock tillbaka på en positiv nivå redan vid slutet av 2009 och har sedan 

fluktuerat mellan 0 – 4 % med två nedgångar till negativ tillväxt. Den senaste trenden under 

2014 pekade dock på en nedåtgående tillväxt av BNP i USA. BNP-tillväxten i Storbritannien var 

negativ under i princip hela 2008 och 2009, men började bli positiv i slutet av 2009, efter att 

Storbritannien påbörjat det brittiska QE-programmet. Under 2010 hade Storbritannien en 

tillväxttakt på 2 % men har de senaste fyra åren haft en tillväxttakt mellan 0 och 1 %. Trenden 

mot slutet av 2014 såg ut att vara en tillväxttakt strax över 0.5 %. Alltså betydligt lägre än i USA, 
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dock har Storbritanniens negativa tillväxttakter varit lägre än de amerikanska medan de 

amerikanska haft en stor volatilitet.  

 

 

Figur 14: BNP-tillväxten i Japan, USA och Storbritannien 

Källa: Trading Economics (2015h-j) 

 

4.4 Inflation 

Japan hade låg inflation och befann sig under större delen av perioden 2001 – 2008 i en deflation 

men inflationen har inte fluktuerat lika mycket som inflationen har gjort i USA och 

Storbritannien mellan åren 2008 och 2014. Den japanska prisnivån var lägst i början på 2002 då 

den låg strax under -1.5 % och högst 2008 då den ett tag var över 2 %. Fallet i prisnivån som 

sker direkt efter att Japan når 2 % är troligen på grund av finanskrisen som slog till 2008 och bör 

inte tas i beaktning som en effekt av QE. USA:s inflation ökade 2008 till nästan 6 % för att sedan 

sjunka drastiskt och under 2009 drabbades den amerikanska ekonomin av deflation. I slutet på 

2009 och början på 2010 ökade inflationen och låg omkring 2 %. Den sjönk dock lite i mitten av 

2010 fram till 2011 för att sedan återigen öka och nå sin högsta punkt vid 4 % i slutet av 2011. 

Inflationen har sedan sjunkit och under perioden 2012 – 2014 har den fluktuerat mellan 1 – 2 %. 

Storbritanniens inflation har mellan tidsperioden 2008 till 2014 fluktuerat mellan 0.5 % och över 
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5 %. Landet har haft en inflation över 5 % två gånger under denna period, först i september 2008 

och sedan i september 2011, men efter det har inflationen sjunkit och i slutet av 2014 låg 

inflationen under 1 %. Storbritannien och USA uppvisar nästan samma mönster av förändringen 

i inflationen, men där Storbritannien alltid haft en något högre nivå och undvikit deflation.  

 

 

Figur 15: Inflationen i Japan, USA och Storbritannien 

Källa: Trading Economics (hämtad 2015k-m) 
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5. ANALYS 

 

 

 

 

 

Japan, USA och Storbritannien har genom kvantitativa lättnader ökat M0 vilket resulterat i en 

ökning av M2. Eftersom M0 är den monetära basen kan denna studie se hur mycket de tre 

ländernas centralbanker ökat sina monetära baser. Genom att titta på M2 kan studien på så sätt se 

hur mycket av den ökningen som faktiskt nådde den breda ekonomin. Den japanska 

centralbanken ökade, enligt tabell 1, M0 med 29 % vilket gjorde att M2 ökade med 16 %, detta 

betyder således att den japanska likviditetsinjektionen inte nådde den breda ekonomin i så stor 

utsträckning. Enligt Krugman (1998; 2000) innebar likviditetsfällan att BOJ:s likviditetsökning 

bland annat stannade som reserver i centralbanken. Den amerikanska centralbanken ökade sin 

monetära bas med 380 %, som tabell 1 visar, vilket dock endast innebar en ökning av M2 med     

56 %. Därmed har stora delar av FED:s enorma likviditetsinjektioner inte nått ut till den breda 

ekonomin vilket skulle kunna bero på globala marknadsaktörers villighet att hålla en stor mängd 

dollar i reserver hos den amerikanska centralbanken (Prasad, 2014). Bland annat använder 

Riksbanken och de svenska bankerna dollarswappar som innebär att en del av bankernas 

betalning mellan varandra på interbankmarknaden sker med dollarreserver (Svensson, 2009). 

Bara de svenska storbankerna hade 2012 en upplåning på 1600 miljarder SEK i dollar 

(Riksbanken, 2013b).  

 

Storbritannien har däremot ökat sin monetära bas med 44 % (se tabell 1) vilket lett till en ökning 

av M2 med 37 %. Därmed har BOE:s likviditetsinjektioner faktiskt nått den breda ekonomin i 

väldigt stor utsträckning, vilket skulle kunna förklara varför Storbritanniens inflation varit något 

högre än i USA. Enligt Joys m.fl, (2011) var många aktörer som ägde statspapper i 

Storbritannien privata, vilket betyder att likviditetsinjektionerna gick direkt in på deras konton i 

olika banker som då kan ha skapat en snabbare ökning av M2 än vad som inträffade i Japan och 

USA. Om Riksbanken utökar sin monetära bas är det väldigt svårt att förutspå hur mycket M2 

skulle öka, vad som däremot kan konstateras är att den svenska valutan inte borde vara lika 
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attraktiv att hålla som reserv jämfört med dollarn, eftersom dollarn bland annat används som 

valuta på den globala råvarumarknaden. Därmed bör en utökning av den monetära basen i stor 

grad inte stanna i Riksbanken utan även öka M2. Dock är det oklart om de flesta som äger 

svenska statsobligationer är privata aktörer eller banker. Är det bankerna som äger de flesta av 

statsobligationerna skulle Riksbankens QE kunna innebära att endast bankernas reserver i 

Riksbanken ökar, vilket inte leder till en ökning av M2.  

 

Genom att utöka penningmängden har således centralbankerna i Japan, USA och Storbritannien 

enligt Mundell-Fleming modellen kraftigt skiftat ut penningutbudet, vilket då leder till att 

räntorna sänks och LM-kurvan skiftar ut, allt annat lika. Men vad har egentligen hänt med Y, det 

vill säga BNP? Vad blev resultatet av det stora skiftet i LM-kurvan? Enligt teorin om Mundell-

Fleming modellen innebär en lägre ränta än omvärlden att växelkursen kommer att deprecieras 

(allt annat lika), när inhemska investerare hellre placerar kapitalet i utländska räntepapper. Figur 

11 visar att den japanska valutan deprecierades mot hälften av valutorna i denna studie, vilket 

indikerar att Mundell-Fleming modellen i Japans fall stämmer till viss del, ett skift i LM-kurvan 

innebar faktiskt en depreciering av JPY gentemot flera valutor. Varför JPY apprecierades mot 

hälften av valutorna kan vara av den anledningen att Japan är en stor öppen ekonomi som kan 

påverka omvärldens räntor och på så sätt kan landet ha svårigheter med att depreciera sin valuta. 

Enligt Mundell-Fleming modellen för en stor öppen ekonomi påverkar en stor öppen ekonomi 

världsräntan, så om Japan sänker räntan bör, allt annat lika, även världsräntan i viss mån sänkas 

vilket skapar ett mindre incitament för japanska investerare att placera sitt kapital utomlands då 

räntan sänks även i utlandet.  

 

Figur 12 visar att den amerikanska dollarn inte heller deprecierades mot majoriteten av valutorna 

i denna studie, men den troliga orsaken till detta torde vara globala aktörers vilja att hålla 

dollarreserver i en tid då osäkerheten var stor, samt att även USA är en stor öppen ekonomi. 

Storbritannien lyckades under sitt QE-program depreciera sin valuta gentemot alla stora 

ekonomiers valutor (se figur 13), vilket ger stöd åt Mundell-Fleming modellen. Därmed kan 

studien konstatera att Storbritanniens resultat på sin valutas värde stämmer överens med vad 

Mundell-Fleming modellen säger för en liten öppen ekonomi, och resultaten för Japans och 
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USA:s valutor stämmer överens med vad den reviderade Mundell-Fleming modellen säger för en 

stor öppen ekonomi.  

 

Deprecieringarna för främst Storbritannien, men även i viss mån också Japan och USA borde i 

sin tur leda till en ökad nettoexport, allt annat lika, eftersom det blir billigare för utlandet att köpa 

de inhemska varorna när landets valuta deprecierats. Eftersom nettoexporten är en autonom del 

av den aggregerade efterfrågan borde den aggregerade efterfrågan då skifta upp, allt annat lika, 

och därmed också skifta ut IS-kurvan så att en högre BNP-nivå nås. Figur 14 visar att den 

japanska BNP-tillväxten haft en tillväxttakt som fluktuerat mellan 0 och 1 % trots att den 

japanska valutan deprecierats mot hälften av valutorna i denna studie. Här är det uppenbarligen 

något som inte stämmer med teorin för Mundell-Fleming modellen. Möjligtvis så har den 

japanska nettoexporten inte stigit trots en något deprecierad valuta, något som inte 

överensstämmer med Mundell-Fleming modellen. Vad detta kan bero på är svårt att uttala sig om 

eftersom övriga världen, och då främst västvärlden, under denna tid befann sig i en 

högkonjunktur (Sparber, 2011), vilket inte bör minska den utländska efterfrågan på japanska 

varor.  

 

Mundell-Fleming modellen säger att exporten ökar för ett land med deprecierad valuta, allt annat 

lika, men det förutsätter att det finns möjlighet att öka den inhemska produktionen, vilket kanske 

inte alls är fallet. Modellen ser ut att ta för givet att ett lands totala exportproduktion alltid kan 

öka, därmed måste modellen också ta för givet att varje lands exportindustri inte utnyttjar sin 

fulla potential. Ökad penningmängd och sänkt ränta behöver kanske inte, via en deprecierad 

valuta, automatiskt skapa en högre exportproduktion. Det skulle också kunna vara så att de varor 

Japan importerar möter en inelastisk efterfråga, vilket då inte fått ner importen, och på så sätt inte 

ökat nettoexporten, när JPY deprecierats. Den delen av den japanska exportindustrins input som 

importeras, och därmed blev dyrare när JPY deprecierades, kanske tvingade många japanska 

exportföretag att höja sina priser, vilket då kanske slog ut effekten av en billigare japansk valuta 

vilket inte ledde till en ökad export. Det kan också vara så att JPY apprecierades mot de länders 

valutor som importerar flest varor från Japan vilket då inte borde lett till någon ökad nettoexport. 
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Krugman (1998;2000) hävdar som sagt att Japan hamnade i en likviditetsfälla. När BOJ utökade 

penningmängden genom köp av olika statspapper ombalanserade aldrig investerarna sina 

portföljer eftersom investerarna ansåg pengar och statspapper vara perfekta substitut. Således 

fick Japan aldrig någon portföljbalanseffekt och efterfrågan på andra obligationer ökade aldrig, 

vilket innebar att den anpassade avkastningen på exempelvis företagsobligationer aldrig 

minskade. Därför sjönk aldrig avkastningen på andra obligationer, och eftersom de japanska 

investerarna var indifferenta mellan statspapper och pengar på banken ökade inte efterfrågan på 

utländska värdepapper med högre avkastning. Därmed ökade aldrig utbudet av JPY med någon 

stor mängd på valutamarknaden vilket inte skapade någon stor depreciering, däremot har hälften 

av valutorna i denna studie deprecierades gentemot JPY, fast kanske inte med en sådan stor 

förändring att det påverkade den japanska nettoexporten. Den aggregerade efterfrågan skiftade 

då aldrig upp i någon större utsträckning vilket endast skapade ett litet skift ut för IS-kurvan och 

den japanska BNP-tillväxten höll sig på mellan 0 och 1 % under det japanska QE-programmet. 

 

I Storbritanniens fall har landet lyckades ta sig från negativ till positiv tillväxt på väldigt kort 

sikt. Enligt Mundell-Fleming modellen bör detta vara på grund av att brittiska investerare 

faktiskt ombalanserat sina portföljer och köpt utländska värdepapper och därmed deprecierat det 

brittiska pundet, vilket figur 13 också visar. Dock har deprecieringen av pundet inte skapat någon 

stor tillväxttakt i Storbritannien utan BNP-tillväxten har legat mellan 0 – 1 %. Storbritanniens 

BNP-tillväxt borde, precis som Japans, ha ökat mer eftersom en depreciering av GBP borde leda 

till en ökad nettoexport, allt annat lika, och därmed en ökad aggregerad efterfråga. Att den inte 

gjort det kan i Storbritanniens fall bero på att hela världen drabbades av finanskrisen under 2007 

och 2008 vilket då kan ha fått den utländska efterfrågan på brittiska exportvaror att sjunka. Den 

osäkerhet som drabbade marknaderna direkt efter finanskrisen kan ha minskat företagens 

investeringar och hushållens konsumtion, vilket i sin tur haft en negativ påverkan på de 

autonoma komponenterna av den aggregerade efterfrågan, som kan ses i ekvation 1.  

 

USA hade, likt Storbritannien, en negativ tillväxttakt direkt efter finanskrisens värsta tidpunkt 

mot slutet av 2008. Nedgången i den amerikanska BNP-tillväxten var stor men redan i slutet av 

2009 var tillväxttakten uppe på nästan 4 %, en ökning med 12 procentenheter. Här kan teorin om 

Mundell-Fleming modellen fungera ganska bra som förklarande faktor. Den amerikanska BNP-
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tillväxten steg kraftigt under en kort period direkt efter USA:s första QE-program. Om detta 

beror på QE eller andra faktorer är svårt att säga men troligast är att den extremt expansiva 

finanspolitiken vid slutet av 2008, då den amerikanska regeringen spenderade över 700 miljarder 

USD (Sahadi, 2008), borde skiftat upp den aggregerade efterfrågan på kort sikt vilken kan 

förklara den snabba förändringen från negativ till positiv tillväxtakt av USA:s BNP. QE-

programmet kan då ha gjort att LM-kurvan snabbt skiftade ut och finanspolitiken ökade 

offentliga investeringar (G), som är en autonom del av den aggregerade efterfrågan vilket fick 

IS-kurvan att skifta ut, allt annat lika, och skapade på kort sikt en ny jämvikt. USA har efter 2009 

och under alla sina QE-program haft en ganska stor fluktuation av BNP-tillväxten, med två korta 

perioder av negativ tillväxttakt under 2011 och i början på 2014, annars har tillväxttakten 

fluktuerat mellan 0 – 4 %. Alltså en något högre tillväxttakt än både Japan och Storbritannien.  

 

USA är dock en stor öppen ekonomi som enligt Mundell-Fleming modellen då effektivt kan 

använda sig av både finanspolitik och penningpolitik för att öka den aggregerade efterfrågan, 

något USA uppenbarligen gjorde bättre än Japan trots att Japan också är en stor öppen ekonomi. 

Denna studie kan konstatera att en näst intill konstant injektion av likviditet in i ekonomin har 

sammanfallit med en svagt positiv BNP-trend i de tre länderna. Men det är svårt att avgöra om 

QE verkligen fått den aggregerade efterfrågan att öka och därmed BNP att växa. Teoretiskt bör 

en stor likviditetsinjektion påverka efterfrågan mer, men resultatet av QE kanske inte nått ut i 

ekonomin än på grund av stelheten i de olika transmissionsmekanismerna. I Japans fall kanske 

QE:s långsiktiga effekter slogs ut av den globala finanskrisen som drabbade världen främst 2008. 

 

Figur 15 visar att Japan sakta men säkert fick upp sin inflation, medan USA och Storbritannien 

lyckades ganska bra att först få upp inflationen och sedan hålla den på en hyfsat normal nivå 

mellan 1 – 2 %. Japans inflation var väldigt låg innan BOJ började med QE. Prisnivån var så låg 

att landet hade deflation, priserna sjönk, och den fortsatte vara låg nästan hela perioden som BOJ 

använde QE. Det är inte förens efter användningen av QE som Japans inflation började stiga, om 

än ostadigt. Det faktum att inflationen faktiskt steg är enligt kvantitetsteorin på grund av QE, 

som enligt tabell 1, ökade penningmängden både för M0 och M2. Den klassiska kvantitetsteorin 

säger att en procentuell ökning av penningmängden leder till en lika stor procentuell ökning av 

priset på kort sikt, vilket ekvation 7 visar. Uppenbarligen inträffade inte detta i Japans fall då M0 
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och M2 ökade med 29 % respektive 16 %. Enligt studien på Japan stämmer inte den klassiska 

kvantitetsteorin på kort sikt, vilket även den moderna kvantitetsteorin hävdar. Enligt den 

moderna kvantitetsteorin så sker förändringen på lång sikt vilket tycks passa bättre in i Japans 

fall. Det tog cirka sju år för den japanska inflationen att komma runt 2 %. Men prisnivån har inte 

på långa vägar stigit lika mycket som penningmängden vilket får studien att ifrågasätta stora 

delar av kvantitetsteorin. En ökad penningmängd fick i Japans fall en liten ökning av inflationen 

vilket skulle kunna tyda på att kvantitetsteorin till viss del är korrekt, men att den behöver 

revideras. Studiens resultat går emot teorin om att en procentuell ökning av penningmängden ger 

en lika stor procentuell ökning av inflationen.  

 

Krugmans (1998; 2000) beskrivning av den japanska likviditetsfällan kan också ha skapat ett 

stopp i de transmissionsmekanismer som BOJ ville påverka för att öka inflationen. Givet 

likviditetsfällan sjönk inte avkastningen på andra obligationer vilket på så sätt inte minskade 

företagens kostnader för att låna pengar. Effekterna kan ha gjort att inkomsterna och 

konsumtionen i Japan inte ökade så som BOJ önskade. USA:s inflation sjönk väldigt drastiskt 

efter finanskrisen och landet stod inför deflation. Men i slutet av 2009 skedde en förändring och 

inflationen började stiga för att sedan stabiliseras mellan 1 – 2 %. 2012 började volatiliteten 

minska och USA fick en mer jämn förändring i inflationen. Om utfallet är på grund av FED:s 

QE-program så sker resultatet som en kortsiktig effekt av QE1 och QE2. QE3 påbörjades så 

nyligen att det kan vara svårt att se effekterna redan nu. I USA:s fall verkar den klassiska 

kvantitetsteorin stämma in bättre på det faktum att en förändrad penningmängd innebar en ökad 

inflation på kort sikt. Däremot har inflationen, precis som i Japan, inte ökat i närheten av lika 

mycket som penningmängden. Storbritannien såg en sjunkade inflation under 2009 men när BOE 

startade sitt QE-program steg den nästan direkt, vilket ger stöd åt den klassiska kvantitetsteorin 

som hävdar att förändringen av penningmängden direkt skapar en förändring av priserna. Den 

utökade penningmängden i procent var betydligt större än den procentuella förändringen av 

inflationen, även i det här fallet. 

 

Tidigare studier (se Krishnamurthy & Vissing-Jorgensen, 2011; Ugai, 2007; Joyce m.fl. 2012) 

har fokuserat på det som QE är tänkt att påverka direkt, nämligen statspapper och andra 

obligationers avkastning. Studier bedrivna i Japan, USA och Storbritannien har kommit fram till 
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att avkastningen på statsobligationer med lång löptid har minskat. Tidigare studier (se 

Krishnamurthy & Vissing-Jorgensen, 2011; Ugai, 2007; Joyce m.fl. 2012) har även kommit fram 

till att förtroendet för de finansiella marknaderna har förstärkts tack vare QE och att QE kan 

påverka förväntningarna på en stigande inflation. QE:s likviditetsökning på 

obligationsmarknaden har gjort att företag inte behöver i lika stor grad som tidigare oroas över 

sin finansiering, även om Maeda m.fl. (2005) inte fann något samband mellan QE och 

portföljbalanseffekten i Japan. I denna studie har inflationen i Japan ökat efter att QE-

programmet avslutats, vilket skulle kunna indikera på en släpande effekt. Svensson (2009) 

hävdar att centralbankernas ”uppblåsta” balansräkning måste vara permanent för att inflationen 

ska stiga. Argumentet passar in på Storbritannien som efter sitt QE-program inte kunde nå sitt 

inflationsmål. Däremot visar Japans exempel på brister i Svenssons (2009) argument eftersom 

inflationen steg efter att QE avslutats, vilket också kan ses i USA där FED lyckades undvika en 

långvarig deflation och stabiliserade inflationen med en fluktuation på 1 – 2 %. Tidigare studier 

(se Ugai, 2007) har också visat att QE-programmen skapar förväntningar på marknaden om låga 

räntor under lång tid vilket skulle kunna skapa positiva inflationsförväntningar i framtiden.  

 

Om resultaten ska appliceras på den svenska ekonomin för att försöka förutspå vad som kan 

inträffa i Sverige kan denna studie konstatera att Sverige är en liten öppen ekonomi, precis som 

Fregert & Jonung (2005) beskriver det. Att då jämföra resultaten av QE i Japan och USA, som är 

stora öppna ekonomier, med vad som kan inträffa i Sverige kan vara missvisande, speciellt 

rörande växelkursen eftersom den inte deprecieras i samma takt som för en liten öppen ekonomis 

valuta, allt annat lika.  Den amerikanska dollarn möter också en sådan stor efterfråga eftersom 

den i någon mån ses som en världsvaluta och marknadsaktörer håller stora mängder 

dollarreserver (Prasad, 2014). JPY och USD deprecierades inte heller lika mycket som GBP 

vilket ger stöd åt teorin om skillnaderna för en liten och stor öppen ekonomi. Storbritannien i sin 

tur är en liten öppen ekonomi och resultatet av QE i Storbritannien borde därför vara mer 

applicerbart i den svenska ekonomin. Beträffande M0 är det ganska svårt att försöka estimera hur 

mycket Riksbanken kan öka den monetära basen, eftersom ingen vet hur mycket värdepapper 

Riksbanken i framtiden är beredda att köpa, eller hur mycket värdepapper som finns tillgängligt 

för Riksbanken att köpa. Däremot kan denna studie säga att Riksbanken åtminstone kommer öka 

den monetära basen med 80-90 miljarder SEK, eftersom Riksbanken i pressmeddelanden gått ut 
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med att det är för så mycket pengar centralbanken i dagsläget kommer spendera på svenska 

statsobligationer (Riksbanken, 2015b).  

 

Hur stor ökningen kommer bli för M2 är svårare att säga, eftersom studien inte vet vilka ägarna 

är till dessa obligationer, om det inte skulle vara banker kommer M0 och M2 öka samtidigt, 

medan endast M0 ökar om bankerna är ägare. I Storbritanniens fall var det många privata aktörer 

BOE köpte värdepapper ifrån (Joys m.fl, 2011), vilket skapade en nästan lika stor ökning av M2 

som M0, så om de svenska statsobligationerna ägs av privata aktörer bör, enligt denna studie, 

svenska M2 öka med 80-90 miljarder SEK eller lite mindre. Klart är i alla fall att Riksbanken nu 

skiftar den svenska LM-kurvan utåt. Därmed borde den svenska valutan deprecieras. Eftersom 

USA är en stor öppen ekonomi som kan påverka världsräntan känns det inte relevant att försöka 

applicera dollarns värdeförändring gentemot valutorna i denna studie mot vad som kan ske med 

den svenska kronan. Inte heller känns det särskilt relevant att försöka jämföra resultatet med 

JPY, trots att den japanska centralbanken lyckades depreciera JPY, under sitt QE-program, mot 

hälften av valutorna i denna studie eftersom en stor öppen ekonomi inte kan depreciera sin valuta 

lika starkt som en liten öppen ekonomi. I figur 11 kan studien visa att även JPY deprecierades 

mot hälften av valutorna, men där JPY faktiskt apprecierades mot den andra hälften. Trots att 

Japan är en stor öppen ekonomi skulle det också kunna bero på den japanska likviditetsfällan, 

men om Sverige skulle drabbas av en likviditetsfälla är oerhört svårt att förutspå, och även om 

Sverige skulle drabbas visar ändå exemplet med JPY i denna studie att kronan bör deprecieras 

mot hälften av de stora ekonomiernas valutor, dessutom med en större marginal givet skillnaden 

mellan en liten och stor öppen ekonomi. Det mest relevanta är att jämföra med vad som hände 

med det brittiska pundet under Storbritanniens QE-program. GBP deprecierades mot samtliga 

valutor i denna studie vilket indikerar att den svenska valutan bör deprecieras under Riksbankens 

QE-program. Det skulle, förut kunna bero på  

 

Givet att den svenska kronan deprecieras bör nettoexporten öka och därmed den aggregerade 

efterfrågan stiga. Studien visar att BNP-trenden i Japan, USA och Storbritannien var positiv 

under ländernas QE-program, även om vissa negativa nedgångar förekom. Därför bör även den 

svenska BNP-trenden vara positiv, med en ökad BNP-tillväxt, vilket indikerar att den 

aggregerade efterfrågan i Sverige kommer stiga när Riksbanken nu genomför sitt första QE-
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program. Med en ökad aggregerad efterfråga bör således även inflationen öka. Studeras 

inflationen i USA och Storbritannien så fick båda dessa länder upp inflationen nästan direkt efter 

att deras QE-program startats. Däremot hade Japan enorma problem med att få upp sin inflation 

under det japanska QE-programmet. Hur effekterna blir på inflationen i Sverige är därför svåra 

att säga, givet att Sverige inte hamnar i en likviditetsfälla så som Krugman (1998; 2000) 

beskriver, bör inflationen, enligt denna studie, ta fart ganska omgående efter Riksbankens QE-

program.  

 

Däremot kan det diskuteras huruvida Riksbanken egentligen använder sig av något ordentligt 

QE-program eller om centralbanken bara köper lite statsobligationer för att visa marknaderna att 

Riksbanken är kapabel till det. Mellan 2009 och 2011 köpte BOE värdepapper motsvarande       

14 % av Storbritanniens nominella BNP. Enligt Ekonomifakta (2015) uppgick Sveriges BNP år 

2014 till 3908 miljarder SEK, så om Riksbanken ska genomföra ett QE-program i samma 

procentuella storlek som BOE genomförde i Storbritannien bör centralbanken alltså köpa 

värdepapper för omkring 547 miljarder SEK de närmsta åren, vilket Riksbanken i dagsläget är 

långt ifrån att göra. Därför kan det också hända att Riksbankens QE-program, som det ser ut i 

dagsläget, kanske inte alls påverkar transmissionsmekanismen och de variabler som 

centralbanken vill påverka helt enkelt för att QE-programmet är för litet.  

 

En nackdel med ett stort QE-program kan vara att genom QE-programmen kan företagen enklare 

låna pengar till en billigare kostnad, via transmissionsmekanismen och portföljbalanseffekten 

som sänker avkastningen på företagsobligationer. När företagen kan finansiera sig på ett enklare 

och billigare sätt kanske företagens aktier stiger vilket skulle kunna skapa en stark uppgång på 

Stockholmsbörsen som hålls uppe endast tack vare Riksbankens obligationsköp. När Riksbanken 

avslutar sitt QE-program så skulle det kunna resultera i ett kraftigt fall på Stockholmsbörsen 

vilket kanske spiller över på den övriga samhällsekonomin då stora aktiekapital går förlorade. 

Sådana tendenser har tidigare observerats på de amerikanska börserna när rykten spridits på 

marknaden att FED ämnade sluta med sina värdepappersköp (Riksbanken, 2013c). En annan 

nackdel med ett stort QE-program skulle kunna vara att det helt enkelt inte finns tillräckligt med 

statsobligationer för Riksbanken att köpa, och att Riksbanken därför tvingas köpa andra sorters 

värdepapper, exempelvis bostadsobligationer. En stor del av Riksbankens balansräkning skulle 
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då bestå utav mer riskfyllda tillgångar vilket kanske har en negativ påverkan på utländska 

investerares vilja att investera i Sverige och göra affärer via Riksbanken, speciellt med tanke på 

debatten som förs i dagsläget om att den svenska allmänheten är alldeles för belånade. Om en 

centralbank sitter på riskfyllda tillgångar kanske det sänder en signal till utlandet om att den 

inhemska ekonomin inte är stabil. En tredje nackdel är att Riksbanken genom sitt QE-program 

tvingar investerare att ombalansera sina portföljer och därmed köpa mindre riskfria tillgångar, 

vilket i princip är att uppmuntra investerare till ett högre risktagande. Det skulle kunna 

argumenteras för att ett högre risktagande i en ekonomi som Sveriges, där allmänheten är högt 

belånade, skapar mer sårbarhet för samhället vid ekonomiska nedgångar.  
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6. SLUTSATS 

 

 

 

 

 

Resultatet som denna studie fann är att den monetära basen ökat i Japan, USA och Storbritannien 

till följd av centralbankernas QE-program och att alla tre länder också ökade penningmängden i 

den breda ekonomin. BOE lyckades bäst med sin likviditetsinjektion eftersom Storbritanniens 

M2 ökade med sju procentenheter mindre än vad Storbritanniens M0 gjorde. Storbritannien 

lyckades även depreciera det brittiska pundet mot alla valutor i denna studie, vilket Japan men 

främst USA hade svårare att göra. Japan, USA och Storbritannien lyckades också skapa en 

positiv, om än ganska trög, BNP-trend under perioderna med kvantitativa lättnader vilket skulle 

kunna indikera på att deprecieringen av valutorna, allt annat lika, skapat en större nettoexport. 

Det är på det stora hela väldigt svårt att analysera effekterna QE har på inflationen och en stelhet 

i transmissionsmekanismerna kan göra att effekterna dröjer flera år. Studien kan däremot 

konstatera att QE-programmen infallit samtidigt som inflationen åtminstone visat en positiv 

trend och det enda land som drabbats av långvarig deflation är Japan. Det skulle kunna indikera 

att QE-programmet åtminstone hindrar ekonomin från en förvärrad deflation och minskar 

volatiliteten i prisförändringarna. Kvantitetsteorin stämmer inte så bra mot denna studies resultat, 

men är i alla fall vägledande i åt vilket håll inflationen bör röra sig. Om än små förändringar, så 

bör QE ge en liten positiv effekt på de variabler som centralbanken vill påverka för att få igång 

inflationen. Ingen variabel har i denna studie haft en negativ trend under QE-programmen.  

 

Effekterna i Sverige bör, givet det som inträffade i Storbritannien, innebära en deprecierad krona 

och en ökad aggregerad efterfråga. Även inflationen bör bli positiv relativt snabbt, givet att 

Sverige inte hamnar i en likviditetsfälla. Om Sverige hamnar i en likviditetsfälla skulle det kunna 

ta flera år, för Japan tog det nästan sju år, innan inflationen blir positiv. Däremot kan det 

ifrågasättas om Riksbankens QE-program är alldelens för litet för att kunna påverka 

transmissionsmekanismerna och de andra variablerna. I de tre länder som denna studie studerat 
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har QE-programmen varit betydligt större, därför kan det diskuteras om Riksbanken inte borde 

utöka sina köp av värdepapper avsevärt för att få en liknande effekt på växelkursen, aggregerade 

efterfrågan och inflationen som i främst Storbritannien. Nackdelarna med ett stort QE-program 

skulle kunna vara en alldeles för övervärderad aktiemarknad, att Riksbanken tar upp för mycket 

risk i sin balansräkning och att ett uppmuntrat högre risktagande skapar sårbarheter i ekonomin 

vid ekonomiska nedgångar.  

 

Eftersom QE är en relativt ny och obeprövad metod finns det mycket framtida forskning som 

behöver göras, även befintliga teorier skulle behöva revideras med ny forskning. Skapar 

verkligen en utökad penningmängd per automatik högre inflation, även om ett land inte drabbas 

av en likviditetsfälla? Innebär alltid en deprecierad valuta en ökad nettoexport, allt annat lika? 

Går det att mäta hur mycket en centralbank måste öka M0 innan den aggregerade efterfrågan och 

inflationen börjar stiga? Finns det något kausalt samband mellan storleken på QE-programmen 

och effekterna på aggregerad efterfråga och inflation? Går det att mäta när QE uppvisar en 

avtagande effekt och på så sätt hitta en formel som kan maximera storleken på ett QE-program? 

Det här är några spännande forskningsområden som det skulle behöva fokuseras på i framtiden.  

 

”Money is only a tool. With quantitative easing it may take you wherever you wish, but it will not 

replace you as the driver.” 
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