
Forskning, utbildning och aktivism för en hållbar ekonomi

Positiva Pengar är den svenska grenen av International 

Movement for Monetary Reform (IMMR) som finns i 26 länder. 

Vi är en växande rörelse av studenter, ekonomer, aktivister, 

politiker, journalister, utopister och realister som kämpar 

för att reformera penningsystemet så att vi får en rättvisare, 

grönare och stabilare ekonomi. 

Vi skriver rapporter, böcker och arrangerar konferenser  

tillsammans med forskare, ekonomer och experter för att 

utreda konsekvenserna av vårt nuvarande penningsystem  

och lägga fram hållbara lösningsförslag. 

Vi föreläser, arrangerar seminarier och sprider information 

om hur pengar och banker fungerar, vilka problem det medför 

och vad vi kan göra åt problemen. 

Vi påverkar genom debattartiklar, aktioner på stan och namn-

insamlingar. Tillsammans med politiker, beslutsfattare och 

gräsrötter jobbar vi för ett hållbart bank- och penningsystem.  

Positiva Pengar växer så det knakar! Gå med i vår rörelse som 

kämpar för en rättvisare, grönare och stabilare ekonomi.

Bankerna är rikare och mäktigare än vi. Men vår styrka är att 

vi är många, pålästa och brinner för ett bättre Sverige och en 

bättre värld. Vi har konkreta reformer för att tvinga bank- 

och finansvärlden att göra samhällsnytta och tjäna samhället, 

människan och planeten. Men ska vi lyckas behöver vi ditt en-

gagemang! Tillsammans är vi starkare än bankernas lobbyister.

Gå med eller starta upp en ny lokalgrupp i din stad! Tillsam-

mans med andra kan du lära mera och engagera dig för ett 

demokratiskt, hållbart och rättvist bank- och penningsystem. 

 

Bli månadsgivare: positivapengar.se/manadsgivare
Donera via Swish: 123 231 30 88

Prenumerera på vårt nyhetsbrev: positivapengar.se/nyhetsbrev 

Kontakta oss: info@positivapengar.se

För ett demokratiskt, hållbart  
och rättvist penningsystem
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Vad är pengar?
Pengar är en måttenhet för värde, ett betalningsmedel och bär 

värde över tid. Penningvärdet sätts genom tillgång och efter-

frågan: skapas mer pengar till konsumtion än det produceras 

varor/tjänster ökar konsumentpriserna vilket kallas inflation. 

Riksbankens uppdrag är att hålla penningvärdet, dvs.  

inflationen stabil över tid.

Vem har makten att skapa pengar?
Många tror att Riksbanken skapar våra pengar och att de 

därmed kan hålla penningvärdet stabilt. Men det stämmer 

inte. 98 % av pengarna är skapade av privata banker, främst 

när de beviljar lån, men även när de köper fastigheter, aktier 

och andra tillgångar. Pengarna skapas på ditt konto genom 

en enkel tangenttryckning och står för en skuld, ett löfte från 

banken att betala ut kontanter eller överföra motsvarande 

värde till andra banker vid betalningar. 

Vad begränsar hur mycket pengar bankerna skapar?
Banker kan inte skapa hur mycket pengar som helst. När 

de skapar pengar (och därmed utökar sina skulder till 

kunderna) måste de balansera dessa mot tillgångar för 

motsvarande värde, t.ex. genom att köpa obligationer, fas-

tigheter eller låna ut mot löfte om återbetalning som backas 

upp av bostaden som säkerhet. Tillgångarna måste dessu-

tom vara tillräckligt säkra enligt lagen. Finns inga tillräckligt 

kreditvärdiga kunder som vill låna eller tillräckligt säkra 

tillgångar att köpa kan banken inte skapa pengar.

Bankerna skapar pengar till fel saker
När bankerna skapar våra pengar kommer väldigt lite ut i 

realekonomin där de skulle kunna bidra till produktiva invest-

eringar och konsumentprisinflation. Merparten har gått till att 

köpa redan existerande fastigheter, värdepapper och företag 

för allt högre priser utan att något nytt värde produceras. Det 

gör att bostadspriserna och storbolagsindex OMX30 ökat 7 % 

respektive 12 % årligen 1987-2017. Denna värdeökning har i 

huvudsak gynnat den rikaste tiondelen som äger 78 % av de 

privata tillgångarna.

Bankerna skapar ohållbart mycket pengar och skuld
Bankerna tjänar mer ju mer pengar de skapar och lånar ut. 

Expansionen eldas på av Riksbankens åtgärder för att nå 

inflationsmålet och de statliga garantier som innebär att 

bankerna slipper fullt ansvar vid en kris. Därför har penning-

mängden vuxit i genomsnitt 8 % årligen sedan 1999 samtidigt 

som BNP:s årsökningstakt bara varit 2,5 % och konsument-

prisinflationen 1,2 %.

Det leder till finanskriser 
När bankernas utlåning driver upp tillgångspriserna och 

lånekostnaderna ökar snabbare än inkomsterna år efter år 

ökar risken för en finanskris där lönerna och huspriserna 

faller, men våra skulder till bankerna är kvar på samma höga 

nivå. Vi tvingas då lägga en allt större andel av våra inkomster 

på räntebetalningar. Bankerna blir vinnarna samtidigt som 

resten av ekonomin tvingas gå på knä.

Skapa demokratiska, hållbara och rättvisa pengar!
Pengar är en kollektiv nyttighet och bör precis som försvar, 

rättsväsende, vägar och annan central infrastruktur drivas av 

staten och ges ut i lagom mängd så pengars värde blir stabilt 

och betalningssystemet blir säkert och effektivt. Vi föreslår en 

reform i tre steg:

1.  Riksbanken inför sitt förslag till e-krona. Då kan vi  

genomföra betalningar säkert och effektivt  helt oberoende 

av affärsbankerna

2.  Riksbanken börjar aktivt ge ut så mycket nya e-kronor 

som krävs för att hålla penningvärdet stabilt, direkt till 

medborgarna eller till regeringen för investeringar, skatte–

reduktion, välfärdsbidrag eller vidare utlåning. På så vis 

kommer nyskapade pengar ut i realekonomin där de kan 

göra nytta.

3.  Banksubventionerna slopas genom att kvarvarande affärs-

bankspengar konverteras till e-kronor. Bankerna blir då av 

med hela sin skuld till sina kunder. Som kompensation får 

de en lika stor skuld till Riksbanken som måste återbetalas 

under en längre tidsperiod. Därefter måste den bank som 

vill låna ut pengar först tjäna eller låna in dessa. 

Så återtar vi demokratisk kontroll över penningsystemet. 

Medborgarna bestämmer, direkt eller via riksdagsvalet, över 

hur nyskapade pengar ska användas. Dessutom får vi full  

kontroll över våra sparpengar: bankerna skapar fonder för 

olika ändamål vi placera våra pengar i.
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