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Kontanter har rötter i en annan tid
och används allt mindre
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Källa: RiksbankenAnm. Kontanter i cirkulation, miljoner kr, nominellt värde.



Utvecklingen i Sverige sticker ut internationellt
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Källor: Riksbanken och ECBAnm. Kontanter i cirkulation. Procent av BNP.



Riksbanken undersöker möjligheten att ge ut
en e-krona

• Svenska kronor utgivna av
Riksbanken

• Digitalt komplement till kontanter

• Fungerar ihop med existerande
system

• Bättre anpassad till vårt digitala
samhälle



Många centralbanker överväger att ge ut
digitala centralbankspengar (CBDC)

Källa: Auer, Cornelli & Frost (2020)



E-kronan är evolution – inte revolution

• Fortsatt centralbanksnärvaro

• Fortsatt tillgång till 
centralbankspengar för
allmänheten

• Tekniska tester för att lära oss
mer



Flera åtgärder behövs…

• RIX-INST – maj 2022

• Lagligt betalningsmedel

• Statlig e-legitimation



BIS etablerar innovationscenter i Stockholm
ECB:s Digital economy and Society index

Källa: ECB



Min vision för framtidens pengar och
betalningssystem
• Det ska finnas tillräckligt med kontanter om de elektroniska systemen 

slutar fungera

• Det ska finnas ett nationellt statligt id-kort med e-legitimation

• Det ska finnas digitala statliga pengar som lagligt betalningsmedel, en e-
krona, utgiven av Riksbanken

• Det ska gå att göra omedelbara betalningar i svenska kronor, med 
statliga pengar, dygnet runt

• Det ska gå att göra omedelbara betalningar mellan valutor över 
gränserna dygnet runt



Tack!
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