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Vad är pengar?



Snabba förändringar på betalningsmarknaden

• Centralbanker måste möta 
utmaningarna och tänka nytt 

• Använda nya teknologier
• Erbjuda nya tjänster
• Öka internationellt samarbete



Färre och färre betalar med kontanter

Anm. Andel som angett att de betalade med kontanter vid sitt senaste
köp.

Källa: Riksbanken



Varför bryr vi oss om kontanter?



Kontanter ska finnas kvar

Sårbarhet

Tillgänglighet

Konkurrens



Kontanter ska kunna användas

• Kontanters status som lagligt betalningsmedel behöver 
tydliggöras



Men folk kommer ändå att vilja betala digitalt

Svar på frågan: “Vilka betalningssätt har ni använt under senaste månaden?” Källa: Riksbanken

Kontanter Kort Swish

Procent



Riksbanken är navet i digitala betalningar

RiksbankenBank A Bank  B Kund 2Kund 1



Bank A

Avveckling i statliga pengar minskar riskerna i 
systemet

R I X

Bank B

Bank A:s konto Bank B:s konto

Öppet 7-18
Mån-fre



Säkrare avveckling genom utbyggt RIX 

• RIX-INST: avveckling av omedelbara betalningar i statliga 
pengar 24/365

• Också på gång i flera länder ex USA och Mexiko 

R I X



Allmänheten ska kunna betala digitalt med statliga 
pengar genom e-kronan

1644 1835 - 2020-talet?



Bråttom att utreda och besluta om statens roll

• Statlig utredning med brett mandat förhoppningsvis tidigt 
2020

• Ytterst är detta riksdagens beslut – igen efter 120 år



BigTech och Libra

• Libra – Facebooks försök att skapa en 
”global digital valuta”

• Privat föreningen bestående av 
multinationella företag

• Ska stabiliseras genom ägande av statliga 
tillgångar



Internationella betalningar fortfarande 
långsamma…



….och dyra
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Nordisk-baltiska betalningar som första steg

• Mindre skala för att visa att ett 
internationellt betalningssystem är 
möjligt

• Historisk bakgrund: 
Guldmyntunionen 1873



Vi behöver tänka nytt – det ska finnas:
• Tillräckligt med fysiska sedlar ifall de 

elektroniska systemen fallerar
• Möjlighet att betala i SEK, med 

centralbankspengar, 24/365
• En e-krona utgiven av Riksbanken, som 

är lagligt betalningsmedel

• Möjlighet att göra omedelbara 
betalningar mellan valutor 24/365

• (En statlig e-legitimering)
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