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Detta handlar mitt tal om 
• Riksbankens roll på betalningsmarknaden

• Ekronaprojektet: Vägen framåt i ett Sverige där kontanter inte längre fungerar 

• Alternativ till att ge ut e-krona: en privatiserad betalningsmarknad 

• Betalningsmarknadens egenskaper och varför staten behöver reglera & övervaka 

• Riksbanken utvecklar lösningar, men Sveriges vägval görs av lagstiftaren



Professor Pontus Fahlbeck, år 1900:

”Att nu ersätta denna 
ordning med ett 
sedelmonopol är att 
bryta en organisk 
utveckling, som 
tydligen stämmer väl 
med hela vårt 
ekonomiska lif, 
sådant detta sedan ett 
århundrade tillbaka 
danats.”



Betalningsmarknaden förändras –
med eller utan en e-krona

RIX Finansiell 
infrastruktur

Banker & 
finansiella 

institut



Swish nu lika vanligt som kontantbetalning 

Diagrammet visar svar på frågan: Vilka betalsätt har du använt under den senaste månaden? Källa: Riksbanken



Borde Riksbanken ge ut e-kronor?

Källa: SvD 16 nov, 2016.



Slutsatser i arbetet med e-kronan

• Kan utvecklas med befintlig teknik

• Kan utformas så konsekvenserna för 
penningpolitik och finansiell 
stabilitet blir begränsade

• Lagstöd för värdebaserad e-kronan



Allt fler butiker är kontantfria



Troligen svårt att stoppa trenden med en 
minskande kontantanvändning

Ny teknik och innovation Nya konsumtionsmönster Kontanter kan avtalas bort



Digitaliseringen berör alla – digital 
centralbankspeng analyseras i många länder

“In circumstances where the 
traditional approach to the provision
of central bank money –
in physical form to the general public
and in digital form to banks –
was altered by the disappearance of cash,
the provision of CBDC could bring 
substantial benefits”

BIS, 2018

”I believe we should consider the possibility
to issue digital currency. There may be 
a role for the state to supply money to 
the digital economy”

Christine Lagarde, 2018



Betalningsinfrastruktur – ett naturligt monopol

• Ej effektivt att dubbla 
infrastrukturen

• Leder till ett dominerande företag

• Om oreglerat kan ta ut överpriser 
och hindra konkurrens & 
innovation

• Kontanterna har fungerat som 
disciplinerande alternativ



Höga 
inträdesbarriärer

Få aktörer på 
utbudssidan

Stordriftsfördelar

Höga 
nätverkseffekter

Viktigt att säkerställa 
tillgänglighet och 
skydd mot störningar

Värna konkurrensen 
och främja den privata 
sektorns 
innovationsförmåga 

Betalningsinfrastruktur –
komplicerat att styra så att samhällsbehov tillgodoses



Offline: Möjligheterna att betala
styrs av de internationella kortnätverken

Presentatör
Presentationsanteckningar
Källa: SOU 2016:53, Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton, s. 636. 



Nästa steg i arbetet med e-kronan

E-kronapilot Förslag på 
lagändringar

Fortsatt analys & dialog 
med myndigheter



Möjligt e-kronasystem



Pengar har anpassats efter teknologi och 
behov genom historien 

Statlig peng

Privata pengar

Statlig valuta

Privata elektroniska
pengar

Statlig elektronisk
valuta

?
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