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Allt färre betalar med kontanter
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Anm. Enkätsvar. Andel som betalat kontant vid sitt senaste köp. Källa: Riksbanken



Efterfrågan på kontanter minskar

Anm. SEK mdr (årsgenomsnitt). Kontanter i cirkulation/BNP.  Källa: SCB och Riksbanken.



Flera faktorer driver utvecklingen i riktning 
mot ett kontantlöst samhälle

Ny teknik och innovation Nya konsumtionsmönster Demografi



Pengar har anpassats efter teknologi och 
behov genom historien 

Statlig peng

Privata pengar

Statlig valuta

Privata elektroniska
pengar

Statlig elektronisk
valuta

?



Digitaliseringen berör alla – digital 
centralbankspeng analyseras i många länder



Vad händer om Riksbanken inte agerar?

• Tilliten till det svenska penningsystemet 
riskerar att minska

• Grupper som ej klarar digital teknik riskerar 
ett finansiellt utanförskap

• Robustheten i betalningssystemet blir lägre

• Utvecklingen styrs enbart av privata 
vinstintressen



E-kronan gör betalningssystemet mer stabilt 
och inkluderande

• Fortsatt statlig närvaro

• Ökad motståndskraft, 
beredskap och konkurrens

• Betaltjänster för utsatta 
grupper



Begränsade effekter av e-kronan i normala 
tider

• På Riksbankens 
balansräkning

• …genomförandet av 
penningpolitiken

• …och finansiell stabilitet



Nästa steg i arbetet med e-kronan

E-kronapilot Förslag på 
lagändringar

Fortsatt analys & dialog 
med myndigheter



Betalningsmarknaden i förändring –
med eller utan en e-krona

RIX Finansiell 
infrastruktur

Banker & 
finansiella 

institut



Riksbankens betaltjänster ska utvecklas med 
den moderna ekonomin

• Utveckla en pilotversion av en e-krona

• Möjliggöra sekundsnabba betalningar dygnet runt i centralbankspengar

• Utarbeta en svensk hållning kring digitaliseringen av 
betalningsmarknaden



Tack!
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