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Sammanfattning             
Under det senaste decenniet har det skett en förändring i Sveriges betalningsmönster där 
kontanta betalningar nästan helt bytts ut mot elektroniska. I och med denna förändring har 
Riksbanken påbörjat en utredning om det finns ett behov av en centralbanksutgiven digital 
valuta, en så kallad e-krona. I denna uppsats analyseras e-kronans förväntade effekter på 
penningpolitiken och bankväsendet i Sverige. Detta studeras utifrån makroekonomiska 
teorier samt en kvalitativ undersökning. Studien finner att ett införande av en e-krona utan 
ränta kan komma att sätta ett zero lower bound på penningpolitiken i Sverige. En 
räntebärande e-krona kan istället ge Riksbanken möjligheter att utöva en mer kraftfull 
penningpolitik. Vi finner även att e-kronan kan komma att ses som ett säkert och effektivt 
betalningsalternativ till dagens betalningsmedel eftersom den vid en utgivning kommer att 
vara garanterat av Riksbanken. Därmed kan det komma att uppstå en 
undanträngningseffekt mot de privata bankernas affärsverksamhet vid ett införande av e-
kronan. 
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1. Inledning  

Metoden för att utföra transaktioner av varor och tjänster har i en snabb takt förändrats, 

övergången har skett från ett kontantsamhälle till ett samhälle där betalningar i allt större 

utsträckning sker i elektronisk form. Antalet sedlar och mynt i omsättning minskade i Sverige 

med ca 40% mellan åren 2009 och 2016 där kontantanvändningen ur ett internationellt 

perspektiv redan är låg (Milne, 2016). I en ökad takt växer istället användningen av 

elektroniska betalningssystem och inom en snar framtid kan Sverige vara ett i stort sett 

kontantlöst samhälle. En viktig fråga som aktualiseras i och med denna utveckling är hur 

Riksbankens handlingsutrymme kommer att påverkas. Enligt 1 kap. 2 § i Riksbankslagen 

(SFS 1988:1385) syftar Riksbankens mål till att “upprätthålla ett fast penningvärde och 

främja ett säkert och effektivt betalningsväsende”. Riksbanken har på grund av sitt mål och 

denna strukturella förändring i hur betalningar utförs tillsatt en utredning för att bedöma om 

det finns ett behov av och är möjligt att införa ett digitalt komplement till fysiska pengar, så 

kallade e-kronor (Julin m.fl., 2017).  

 

Till bakgrund av detta syftar vår uppsats till att analysera vilka effekter ett införande av en e-

krona kan komma att få för penningpolitiken och bankväsendet i Sverige. Mer specifikt 

studeras hur ett implementerande av en e-krona kan bidra till Riksbankens möjligheter att 

bedriva penningpolitik i syfte att uppnå sina mål. Vi ämnar även att studera om ett införande 

av e-kronan kan komma att få en undanträngningseffekt mot bankväsendet. Med 

undanträngningseffekt menar vi att se till om ett införande av en e-krona kommer att bidra till 

att de privata bankernas affärsverksamhet trängs undan. Studien genomförs genom 

tillämpning av makroekonomiska teorier samt genom en kvalitativ undersökning bestående 

av enkäter och intervjuer med ekonomer inom bankväsendet, akademiskt verksamma 

nationalekonomer vid olika universitet i Sverige samt en ekonom från Riksbanken. En 

implementering av e-kronan kan möjligtvis få effekter för andra länder, denna uppsats 

kommer dock enbart att se till det penningpolitiska effekterna i Sverige. Vidare koncentrerar 

vi oss på att endast undersöka de eventuella undanträngningseffekter som en e-krona kan 

få för bankväsendet. Uppsatsen behandlar inte mer detaljerade effekter för bankernas 

vinster, påverkan på deras balansräkning eller liknande.  

 

Det finns i nuläget få empiriska och historiska studier kring en centralbanksutgiven digital 

valuta, eller Central Bank Digital Currency (CBDC), de studier som är gjorda är istället 

mestadels teoretiska. De relevanta rapporterna för denna uppsats är Riksbankens egen 

rapport “Riksbankens e-kronaprojekt” (Julin m.fl., 2017), Bank of England’s rapport “The 
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macroeconomics of centralbank issued digital currency” (Barrdear och Kumhof, 2016) samt 

rapporten “Central bank digital currency and the future of monetary policy” (Bordo och Levin, 

2017). Julin m.fl. (2017) presenterar ett första koncept för hur en e-krona kan komma att se 

ut och Barrdear och Kumhof (2016) samt Bordo och Levin (2017) har sammanställt och 

analyserat de makroekonomiska effekterna av ett införande av en CBDC. Alla tre 

rapporterna tyder på att ett införande av en centralbanksutgiven digital valuta kan komma att 

få betydande konsekvenser för såväl penningpolitiken som för bankväsendet.  

 

I vår studie finner vi att en implementering av en icke-räntebärande e-krona kan komma att 

sätta ett zero lower bound (noll-räntegolv) på penningpolitiken, vilket indikerar på att 

Riksbanken kan förlora ett av sina styrmedel att bedriva penningpolitiken med. Vi finner att 

ett införande av en räntebärande e-krona kan leda till att Riksbanken kommer att kunna 

påverka marknadsräntorna mer direkt samt skapa en mer transparent penningpolitik i 

Sverige. Detta skulle kunna leda till att Riksbanken får en ökad möjlighet att förankra sitt 

inflationsmål hos allmänheten. Vi finner att e-kronan kan komma att verka som ett säkert och 

effektivt betalningsväsende, men vi ser också risker med den digitala utvecklingen och det 

faktum att Sverige går mot ett kontantlöst samhälle. Studien visar även att såväl en 

räntebärande som en icke-räntebärande e-krona kan leda till att en viss 

undanträngningseffekt kommer att ske mot de privata bankernas affärsverksamhet.  

 

Uppsatsen börjar med att i kapitel 2 beskriva hur betalningstrenden har förändrats samt ge 

en presentation av digitala valutor och e-kronan. I kapitel 3 redogörs för de tidigare studier 

som är relevanta för uppsatsens syfte och i kapitel 4 introduceras teorierna Mundell-Fleming, 

transmissionsmekanismen, zero lower bound, bank run och undanträngningseffekt. 

Uppsatsens metod beskrivs i kapitel 5 där även en sammanställning av resultatet från den 

kvalitativa undersökningen återfinns. Tillämpningen av de teoretiska modellerna, den tidigare 

forskningen och svaren från den kvalitativa undersökningen diskuteras sedan i kapitel 6. 

Avslutningsvis presenteras uppsatsens slutsatser och vidare forskning i kapitel 7. 
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2. Elektroniska betalningar, digitala valutor och e-kronan  

I detta kapitel beskrivs hur utvecklingen av betalningsmetoder har skett i Sverige med fokus 

på hur kontantanvändningen har förändrats under de senaste åren. Kapitlet diskuterar även 

begreppet digital valuta samt hur uppbyggnaden av e-kronan kan komma att se ut.  

2.1 Minskad penningefterfrågan 

“Idag är Sverige ett av världens minst kontanta samhällen. Det har gått så långt att det 

diskuteras om banker inte ska vara skyldiga att ta emot sedlar och mynt.” Husz (2017, s 41). 

 

En stor förändring i Sveriges betalningsmönster skedde redan under 1970-talet då kreditköp, 

kortbetalningar och bankuttag kunde utföras med ett och samma kort. Det var även då som 

de stora kortföretagen Visa och MasterCard etablerade sig i Sverige. (Husz, 2017). Idag ses 

Sverige som det land där kortbetalningar är det vanligaste och det enklaste betalningssättet, 

samtidigt som kortlösa elektroniska betalningar som Swish blivit allt vanligare (Husz, 2017; 

Arvidsson, 2016). Julin m.fl. (2017) menar att Sverige inom en inte alltför avlägsen framtid 

kan bli ett samhälle där kontanter inte längre är ett allmänt accepterat betalningsmedel.  

 

Andelen betalningar som sker med sedlar och mynt är svåra att mäta eftersom det inte finns 

någon statistik på betalningar som sker från person till person, istället mäts 

kontantanvändningen genom värdet på utestående sedlar och mynt i relation till BNP 

(Arvidsson, 2013). Ett annat sätt som indirekt ser till storleken på kontantanvändningen är 

statistik på hur stora uttagen i uttagsautomater i landet varit under en period eftersom 

privatpersoner främst använder uttagsautomater för att få tillgång till kontanter (Kvist, 2008). 

Penningmängden är ett mått på den totala mängden likvida medel som finns i ekonomin, 

vilken kan definieras på olika sätt. Den smalaste definitionen är M0 som innefattar de sedlar 

och mynt som allmänheten innehar och brukar vara det mått som de flesta förknippar med 

penningmängd. I M1 ingår M0 och avistainlåning som direkt kan omsättas i pengar, i M2 

ingår M1 och inlåning med vissa villkor och uppsägningstid upp till tre månader eller löptid 

på upp till två år. M3 är det bredaste måttet där, förutom M0, M1 och M2, andelar i 

penningmarknadsfonder och räntebärande värdepapper med löptid på upp till två år ingår. 

(Edvinsson m.fl., 2014; SCB, 2016b). I figurerna nedan definieras penningmängd som M0, 

mängden sedlar och mynt som cirkulerar i ekonomin.  
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Figur 1: Penningmängd i miljoner kronor, årsgenomsnitt sedlar och mynt, år 2005 - 2016 i 

Sverige 

 
           Källa: SCB (2016a) 

 

I figur 1 illustreras hur penningmängden varierat från år 2005 till år 2016. En kraftig 

nedåtgående trend i mängden sedlar och mynt ses från år 2010 fram till mätningens slut, år 

2016. Som mest år 2010 fanns det kontanter för cirka 95 miljarder kronor, år 2016 hade den 

siffran sjunkit till 64 miljarder kronor. Detta kan förklaras av att den kontanta handeln 

minskade från nära 40 procent till cirka 15 procent av all handel under denna period (Julin 

m.fl., 2017). Denna utveckling i Sverige, från ett kontantsamhälle till ett samhälle där 

betalningar i en allt större del sker elektroniskt är något som beskrivs som unikt ur ett 

internationellt perspektiv. (Arvidsson, 2016; Engert och Fung, 2017).  
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Figur 2: Totalt transaktionsvärde i miljarder kronor, årsvis i uttagsautomat respektive  

betalningsterminal år 2005-2016 

 
           Källa: Riksbanken (2017e) 

 

I figur 2 illustreras hur transaktionsvärdet av kortbetalningar i Sverige ökat kraftigt från år 

2005 till 2016, samtidigt som transaktionsvärdet av kontantuttag i uttagsautomater minskat 

under samma period. År 2009 gjordes kontantuttag till ett värde av 232 miljarder kronor, 

vilket fram till år 2016 hade minskat med cirka 41 procent till 136 miljarder kronor. Det kan 

jämföras med att transaktioner med betalningsterminaler istället har fördubblats under denna 

period. 

 

Julin m.fl. (2017) skriver i sin rapport att det finns negativa aspekter med en ökad 

digitaliserad betalningstrend. Författarna menar att utvecklingen även kan leda till en 

hämmad konkurrens för betalningsförmedlingarna1, då transaktionerna är begränsade till att 

endast gå igenom ett fåtal privata aktörer, vilket på sikt kan “göra samhället sårbart” (Julin 

m.fl., 2017. s 4). Det finns även risker med att en ökad mängd virtuella valutor (ej 

centralbanksutgivna) kan påverka en centralbanks möjligheter att styra penningpolitiken 

(ECB, 2012). Detta är dock inget som nämns av Julin m.fl. (2017), de framhåller snarare att 

den ökade digitaliseringen kan leda till att individer får begränsade möjligheter att spara och 

utföra betalningar med riskfria centralbankspengar. Vid händelse av en finansiell kris eller 

systemstörning skulle det därför finnas risker med att inte kunna tillhandahålla ett säkert, 

icke elektroniskt alternativ på samma vis som kontanter fungerar i dagens samhälle (Julin 
                                                
1 En betalningsförmedling är då en tjänsteleverantör exempelvis en bank överför pengar mellan 
betalare och betalningsmottagare (Finansinspektionen, 2014). 
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m.fl., 2017). Detta aktualiserar frågan om hur digitala valutor, som en e-krona, kan motverka 

dessa problem.  

2.2 Digital valuta  

En digital valuta kan definieras som en valuta där transaktionerna sker elektroniskt, vilket 

skiljer sig från en fysisk valuta som t.ex. sedlar och mynt där transaktioner sker i fysisk form. 

Digitala valutor är ett samlingsnamn som innefattar både virtuella valutor och kryptovalutor. 

(Larsson, 2017). En virtuell valuta kan även vara en kryptovaluta, detta bestäms av valutans 

tekniska uppbyggnad. Skillnaden mellan en virtuell valuta och en kryptovaluta är att en 

virtuell valuta per definition inte kan vara utgiven av en centralbank medan en kryptovaluta 

kan ges ut av en centralbank.  

 
Virtuella valutor utfärdas av företag eller privata organisationer där utvecklaren kontrollerar 

valutan. Den virtuella valutan som används i störst grad idag är Bitcoin som lanserades 

2009. (Riksbanken, 2014a). Bitcoin skapades för att undvika inblandning av en finansiell 

tredje part, som banker och stater, och för att möjliggöra anonyma betalningar. Detta för att 

öka effektiviteten genom direkta betalningar, samt för att minska transaktionskostnaderna 

som grundaren menar är förknippade med inblandningen av den finansiella tredje parten. 

(Nakamoto, 2008; Segendorf, 2014). Bitcoins största problem är att valutans växelkurs styrs 

av utbud och efterfrågan, vilket leder till en hög volatilitet och Bitcoin bör därför inte ses som 

en säker och stabil finansiell tillgång (Segendorf, 2014). I januari 2017 steg Bitcoins 

växelkurs till ett värde där en Bitcoin motsvarande över 10 000 kronor och i skrivande stund 

är kursen uppe i 112 173 kronor (2018-01-12 kl. 21.36) (btcx, 2018). 

 

Som nämns ovan kan virtuella valutor även vara uppbyggda via kryptering, de kallas då för 

kryptovalutor. Kryptovalutor använder sig av ett så kallat peer-to-peer-nätverk2 och är 

elektroniska. En kryptovalutas egenskaper med möjlighet till anonyma och effektiva 

betalningar kan ses som fördelaktiga och därför har även centralbanker börjat studera om 

kryptovalutans teknik går att anpassa till en CBDC, i detta fall kallad Central Bank Crypto 

Currency (CBCC). (Bech och Garratt, 2017; Julin m.fl., 2017). Kryptovalutor är uppbyggda 

via en krypterad blockkedjeteknik där en tillgång från en säljare (A) flyttas till en köpare (B) i 

en “kedja” av datorkoder, vilket sparas i ett blockkedjenätverk. Tekniken främjar transparens 

då transaktionerna är dokumenterade och tillgängliga för i princip alla användare, i syfte att 

                                                
2 Peer-to-peer är ett system där ett nätverk är sammankopplat med anslutna datorer vilka 
kommunicerar med varandra (Andersson, Avital, Hjalmarsson, 2013). 
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undvika involvering av den tredje parten. Blockkedjetekniken används för att bekräfta att 

transaktionerna är äkta mellan användare i ett peer-to-peer nätverk. (Edendahl, 2017). 

 

Boel (2016) skriver att en potentiell risk som kan uppstå för Riksbanken med en ökad mängd 

virtuella valutor är att de kan försvaga Riksbankens möjligheter att utföra penningpolitiska 

marknadsoperationer. Detta då Riksbanken indirekt styr affärsbankernas3 kreditgivning 

genom bland annat öppna marknadsoperationer, det vill säga att Riksbanken har möjlighet 

att påverka hur stor likviditet som ska finnas i samhället. Om utlåningen och transaktioner i 

en allt högre grad sker utanför det vanliga banksystemet skulle rollen de har idag minska, 

vilket skulle leda till försämrade möjligheter för Riksbanken att styra penningpolitiken. (Boel, 

2016). Detta kan ses som ett incitament för Riksbanken att implementera en egen digital 

valuta.  

2.3 E-kronan 

Då e-kronan ännu inte är implementerad är det oklart hur den kan komma att utformas samt 

vad den kan komma att få för implikationer för olika aktörer och ekonomin i stort. Vad som 

än så länge finns att tillgå kring e-kronans utformning är Riksbankens utredning (Julin m.fl., 

2017). I utredningen framgår det att e-kronan som är en CBDC4 är tänkt att vara ett 

komplement till dagens kontanter. E-kronan skulle även vara en direkt fordran på 

Riksbanken och därför menar Julin m.fl. (2017) att den kan komma att verka som ett säkert 

betalningsmedel precis som kontanter idag. 

 

Julin m.fl. (2017) skriver i sin rapport att e-kronan i ett begynnande skede inte planeras att  

vara räntebärande, men att det senare ska gå att bygga ut e-kronan för att den ska kunna ge 

ränta. En annan viktig aspekt rörande e-kronan är om den ska ges ut direkt till allmänheten 

eller om utgivningen ska gå via affärsbanker såsom pengar förmedlas idag (Riksbanken, 

2016a). Julin m.fl. (2017) menar att överföringar av e-kronor skulle kunna gå genom ett 

system liknande dagens RIX-system, vilket är det digitala betalningssystem som Riksbanken 

använder vid överföringar av pengar mellan olika finansiella institut5. RIX är dock enbart till 

för just större finansiella institut och inte för allmänheten. (Riksbanken, 2012a). 

 
                                                
3 Affärsbanker är de kommersiella bankerna i den privata sektorn (Riksbanken, 2016a). Vidare 
kommer affärsbank att används för benämning av banker i den privata sektorn för att särskilja 
begreppet från centralbanker.  
4 I resten av denna uppsats kommer e-kronan benämnas som en centralbanksutgiven digital valuta 
(CBDC), då Riksbanken använder sig av begreppet digitalt komplement i sin delrapport (Julin m.fl., 
2017). 
5 Flertalet banker, clearingorganisationer och Riksgälden är knutna till RIX-systemet (Riksbanken, 
2012a). 
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Det finns idag många olika privata digitala valutasystem som har olika teknisk uppbyggnad, 

dessa kan bland annat delas upp i enkelriktade6 och dubbelriktade7 valutasystem. Ett 

enkelriktat system innebär att nationell valuta kan växlas in mot en digital valuta som sedan 

inte kan växlas tillbaka till nationell valuta. I ett dubbelriktat system går det både att växla till 

sig digital valuta mot nationell valuta och växla ifrån sig digital valuta till nationell valuta. 

(Segendorf, 2014). Eftersom uttag till och från e-kronan kommer att kunna göras, kan e-

kronan räknas som ett dubbelriktat valutasystem. Julin m.fl. (2017) menar även att e-kronan 

troligtvis kommer att vara baserad på en kombination av två modeller, en s.k. värdebaserad 

och en s.k. registerbaserad modell. En värdebaserad modell innebär att pengar finns 

lagrade på en enhet, möjligtvis i en app eller på ett kort. En värdebaserad modell liknar till 

stor del vanliga kontanter då transaktionerna kan vara anonymt uppbyggda samt att 

betalningar med mindre summor kan utföras “offline”8. En registerbaserad modell möjliggör 

transaktioner med större summor och betalningarna registreras i en central registerbas. 

Modellen kräver inte fysisk närvaro för betalningar och liknar dagens bankkonton, i detta fall i 

form av e-kronakonton hos Riksbanken. Med en registerbaserad modell ges chans till 

fortsatt utveckling och utbyggnad av e-kronan för att i framtiden kunna möta nya 

samhällsbehov. (Julin m.fl., 2017).  

  

                                                
6 Ett exempel på ett enkelriktat valutasystem är spelplattformen Steam där nationell valuta kan sättas 
in på ett konto för köp i deras egen webbutik men inte växlas tillbaka till nationell valuta.  
7 Ett exempel på ett dubbelriktat valutasystem är Bitcoin (Segendorf, 2014). 
8 Att betalningar kan genomföras offline innebär att de kan genomföras även då internet är ur drift.  
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3. Studier kring centralbanksutgiven digital valuta 

I detta kapitel presenteras tidigare studier som fokuserar på en CBDC som ett 

betalningsalternativ. De viktigaste resultaten från studierna presenteras utifrån uppsatsens 

syfte och i slutet sammanfattas rapporterna.  

 

Eftersom e-kronan ännu inte existerar finns det heller inga empiriska studier kring dess 

effekter. I dagsläget har Riksbanken och ett flertal andra centralbanker påbörjat utredningar 

och studier kring centralbanksutgivna digitala valutor. Studierna som presenteras här är, 

förutom en studie, publicerade av centralbanker. Orsaken är att de flesta studierna om 

CBDC är framtagna av centralbanker, vilket gör det naturligt att diskutera dessa. När denna 

uppsats påbörjades fanns det endast ett fåtal studier kring centralbanksutgivna digitala 

valutor och området är fortfarande relativt outforskat, men litteraturen och antalet 

centralbanker som överväger och utvärderar införandet av en egen digital valuta växer 

kontinuerligt. Hittills är Ecuador9 det enda land där en centralbanksutgiven digital valuta har 

införts (år 2015), den digitala valutan heter Dinero electrónico och ges ut i amerikanska 

dollar.   

 

Den enda rapport som i nuläget behandlar e-kronan är skriven av Julin m.fl. (2017). Den 

utreder hur ett eventuellt införande av e-kronan kan komma att se ut. Rapporten presenterar 

ingen utförlig analys av vilka konkreta effekter som en e-krona skulle kunna komma att få för 

penningpolitiken utan syftar till att introducera olika alternativ kring uppbyggnaden av en e-

krona. Författarna diskuterar bland annat förslag på tekniska frågeställningar, juridiska 

lösningar samt hur Riksbankens roll kan komma att förändras i och med ett införande av ett 

nytt digitalt betalningskomplement. De belyser att ett införande av e-kronan skulle kunna få 

konsekvenser för penningpolitiken, bland annat genom att det kan bli svårare för Riksbanken 

att prognostisera efterfrågan på e-kronor än på dagens efterfrågan av kontanter. Julin m.fl. 

(2017) skriver även att en e-krona kan komma att få konsekvenser för bankväsendet i form 

av undanträngningseffekter, men att dessa beror på hur utformningen av systemet kommer 

att se ut. Författarna menar att det kan finnas risker med ett införande av en e-krona, bland 

annat att det kan uppstå problem med penningtvätt och terroristfinansiering. I detta tidiga 

stadium utreds en e-krona för mindre betalningar som inte ska ge någon ränta. Julin m.fl. 

(2017) är även tydliga med att det fortfarande inte är bestämt om e-kronan kommer att ges 

ut eller inte.  

  

                                                
9 Se https://www.bce.fin.ec/en/index.php/electronic-money-system 
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I en annan studie skriven av Barrdear och Kumhof (2016) undersöks vilka makroekonomiska 

konsekvenser som en räntebärande CBDC skulle kunna komma att få för en ekonomi. 

Författarna utgår från en DSGE-modell10 anpassad för den amerikanska ekonomin innan 

finanskrisen 2008 där de inkluderar ekonomiska variabler relaterade till ett införande av en 

CBDC. Resultatet visar flera tydliga fördelar med ett införande av ett CBDC system, främst 

genom en ökning av BNP på nära 3%11 för storleken på ett införande av CBDC motsvarande 

30% av BNP12. Författarna menar också att ett införande skulle vara effektivt eftersom det 

kan komma att utgöra ett instrument för att bedriva penningpolitik, vilket skulle påverka en 

centralbanks förmåga att stabilisera konjunkturcykeln och ekonomiska chocker genom att 

kontracykliskt kontrollera antingen kvantiteten eller priset på den digitala valutan. Författarna 

finner framförallt att en centralbanksutgiven digital valuta skulle vara effektiv om tekniken 

och utbytbarheten mellan CBDC och bankinlåning är smidig. De menar att en centraliserad13 

uppbyggnad skulle vara det billigaste alternativet, men då systemet blir mer känsligt skulle 

det även vara förknippat med fler risker. Även i denna rapport ser författarna att den 

centralbanksutgivna digitala valutan kan komma att konkurrera mot affärsbankspengar14, då 

individer hellre kan tänkas vilja hålla CBDC än affärsbankspengar. Författarna poängterar 

dock att de inte utrett denna fråga noggrant och att det finns utrymme för fortsatta studier. 

En fråga som uppstår är hur säkra de skattningar som författarna har fått fram från DSGE-

modellen är. Detta eftersom modellen bygger på ett flertal antaganden, vilket bör ge en 

betydande osäkerhet i resultaten. 

 

Bordo och Levin’s (2017) rapport om en CBDC är till skillnad från de två ovannämnda 

centralbanksrapporterna utgiven av en forskningsinstitution, Hoover Institution. I rapporten 

analyseras de viktigaste beståndsdelarna av CBDC i syfte att utforska hur utformningen 

teoretiskt skulle kunna se ut snarare än hur den tekniskt kan komma att se ut. Författarna 

finner att en räntebärande CBDC utan komplement av kontanter kommer att bidra till en 

högre makroekonomisk stabilitet då räntenivåer inte kommer att begränsas till någon lägre 

gräns. Bordo och Levin (2017) menar även att en CBDC kommer att ge en ökad transparens 

                                                
10 DSGE - Dynamic stochastic general equilibrium är en jämviktsteori för makroekonomisk analys och 
beslutsfattande inom centralbanker och statliga samt icke-statliga organisationer. Modellen försöker 
förklara interaktionen mellan ekonomiska variabler (Christiano, Eichenbaum, Trabandt, 2017). 
11 Genom bland annat minskning av reala räntor och minskning av snedvridande skatter (Barrdear 
och Kumhof, 2016). 
12 En ökning av centralbanksutgivna digitala valutan så att den motsvarar 30% av BNP kommer att 
öka BNP med nästan 3% (Barrdear och Kumhof, 2016). 
13 Centraliserade digitala valutor använder sig av en “central” part som validerar och utför 
transaktionerna, där även registrering av valutans transaktioner samlas in. Decentraliserad digital 
valuta är motsatsen till centraliserade digitala valutor där transaktionerna istället sker direkt mellan 
användarna. (Segendorf, 2014). 
14 Affärsbankspengar är de pengar som finns hos de privata bankerna.  
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i penningpolitiken. Utöver det finner författarna att det vid en svår ekonomisk nedgång skulle 

finnas ett alternativ till att öka de offentliga utgifterna, istället skulle centralbanken kunna 

använda CBDC som ett penningfinansierat medel för att stimulera ekonomin med. 

Exempelvis genom att centralbanken skulle kunna deponera medel till CBDC-konton för 

hushåll i de lägre inkomstnivåerna för att dämpa den minskade konsumtionen som följer av 

en konjunkturnedgång. Bordo och Levin (2017) skriver även att ett ökat användande av 

CBDC utan komplement av sedlar och mynt kommer att bidra till minskad skatteflykt, 

penningtvätt och andra illegala aktiviteter, då de menar att en stor del av dessa aktiviteter 

sker med användning av sedlar och mynt idag. Författarna avslutar med att betona att 

centralbanker inte bör anta en passiv roll i utgivandet av en CBDC i och med den snabba 

utvecklingen som sker av nya betalningssystem.  

 

Även ECB har gett ut rapporter gällande CBDC15. I en rapport från Meaning m.fl. (2017) 

undersöks vilka effekter ett införande av en CBDC kan få för en ekonomi. De finner att 

penningpolitiken skulle kunna fungera till stor del på samma sätt som idag, de tror dock att 

transmissionsmekanismen skulle bli något starkare, genom att styrräntan kommer att få 

större effekt på andra räntor i samhället. Författarna påpekar att deras rapport är i ett tidigt 

skede i förståelsen av CBDC och kräver fortsatt arbete, både teoretiskt och eventuellt 

empiriskt för att få en bättre uppfattning och för att kunna informera beslutsfattare fullt ut. 

ECB har även gett ut en tidigare rapport där de undersöker riskerna med virtuella valutor, 

mer precist undersöks Bitcoin och datorspelet Second Life´s egna valuta Linden Dollar. De 

finner att virtuella valutor kan ha negativa implikationer för stater och centralbanker eftersom 

de menar att virtuella valutor kan bidra till en ökad risk för kriminella aktiviteter som 

bedrägeri och penningtvätt. De skriver även att de virtuella valutorna kan ha en 

undanträngningseffekt mot centralbanksutgivna valutor. Rapporten diskuterar och finner till 

skillnad från ECB:s ovan nämnda rapport få positiva effekter av en digital valuta, utan ser 

snarare risker med dessa. (ECB, 2012).  

 

De flesta rapporterna är övervägande positiva till ett införande av en centralbanksutgiven 

digital valuta. Julin m.fl. (2017), Barrdear och Kumhof (2016), Bordo och Levin (2017) och 

Meaning m.fl. (2017) är eniga om att ett införande av CBDC kan komma att få effekter på 

såväl penningpolitiken som den finansiella stabiliteten. Barrdear och Kumhof (2016), Bordo 

och Levin (2017) och Meaning m.fl. (2017) diskuterar att en räntebärande CBDC kan komma 

att fungera som ett ytterligare penningpolitiskt verktyg.  

                                                
15 Se även Wandhöfer (2017), denna studie är värd att nämnas då utbudet av rapporter som 
behandlar CBDC är smalt. Dock kommer vi inte att gå djupare in på rapporten då den till stor del går i 
linje med det Meaning m.fl. (2017) finner, även om inte lika detaljerat. 
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Det finns förutom de ovan nämnda rapporter ett antal andra studier från länder som även de 

undersökt effekterna och möjligheterna av ett införande av en CBDC16. Eftersom de 

tänkbara effekterna av en e-krona enbart har studerats av Riksbanken i rapporten (Julin 

m.fl., 2017) samt att rapporterna som har studerat CBDC mestadels är från centralbanker 

finns det utrymme för fler oberoende studier på området. Vi tror att vår uppsats kan bidra 

med en nyanserad bild av e-kronans förväntade effekter för penningpolitiken och 

bankväsendet i Sverige, speciellt genom den kvalitativa undersökningen (se kapitel 5) med 

insikter från både nationalekonomer, bankekonomer samt från Riksbanken. Detta kan 

förväntas ge en bred bild från de mest kunniga aktörerna inom området. För att vidare kunna 

analysera e-kronans effekter presenteras i nästa kapitel de mest relevanta teorierna för 

denna studie.  

  

                                                
16 Bland annat Kanada (se Engert och Fung, 2017), Kina (Zhao och Chen, 2016), Ryssland (se 
Coldewey, 2017) och Singapore (se Kharpal, 2017). Även Japan och Norge har påbörjat utredningar 
(Bordo och Levin, 2017). Även större företag som IBM och PWC ser till möjligheten att utveckla en 
egen digital valuta med en teknik som tillåter direkta onlinebetalningar för att undvika en tredje part 
(Arnold, Stafford, Wild, 2015). 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel redogörs för de teorier uppsatsens analys utgår ifrån. Bland annat behandlas 

definitionen av pengar, olika modeller och teorier för penningpolitik och vad som menas med 

undanträngningseffekter. De huvudsakliga källorna till kapitlet är Fregert och Jonung (2010) 

samt Gottfries (2013). 

4.1 Pengars tre funktioner 

Huruvida teorierna som presenteras i följande delavsnitt kan kopplas och tillämpas för en e-

krona är till stor del beroende av om e-kronan kan ses som ett allmänt accepterat 

betalningsmedel och uppfylla de tre funktioner som ett sådant har. 

 

Definitionsmässigt ska pengar vara ett allmänt accepterat betalningsmedel, pengar ska 

uppfylla funktionerna som värdemätare, värdebevarare och bytesmedel. Värdemätare 

innebär att vi kan uttrycka värdet av varor i en gemensam enhet, vilket leder till att vi kan 

jämföra olika varors bytesvärde. Funktionen som värdebevarare innebär att pengar ska 

verka som bevarare av ett värde och därmed kunna fungera som framtida betalningsmedel. 

Värdet på pengar kan ändras i och med inflation och deflation men relativt prisnivån ska 

pengar hålla ett jämt värde. Pengar ska även uppfylla kriteriet som bytesmedel i ett 

samhälle, vilket innebär att pengar ska tas emot som bytesmedel för varor och tjänster. När 

alla individer har förtroende för pengar godkänns de som bytesmedel. (Fregert och Jonung, 

2010).  

4.2 Penningpolitik 

Penningpolitik definieras enligt Riksbanken (2012b, s 1) som “den politik som rör ett lands 

räntenivå, penningförsörjning och pengars värde”. Denna uppsats syftar delvis till att se vad 

e-kronan kan få för effekter på Riksbankens möjligheter att styra inflationen, vilket gör det 

viktigt att analysera och förklara delar i Riksbankens räntepolitik. Detta eftersom 

Riksbankens styr inflationen främst genom att förändra reporäntan, vilket kommer att 

förklaras i följande delavsnitt.  

4.2.1 Penningpolitiken i Sverige 

Riksbankens mål för penningpolitiken är enligt 1 kap. 2 § i Riksbankslagen att “upprätthålla 

ett fast penningvärde och främja ett säkert och effektivt betalningssystem” (SFS 1988:1385). 

Ett fast penningvärde innebär att inflationen hålls på en låg och stabil nivå, vilket är bestämt 

till en inflationsökning mätt med KPI på två procent per år. (Riksbanken, 2017c). 
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Riksbankens huvudsakliga styrmedel för detta är att bestämma reporäntan. Det första som 

sker vid en förändring av reporäntan är att dagslåneräntan förändras, alltså den kortsiktiga 

ränta som bankerna sätter gentemot varandra som sträcker sig över en dag. (Riksbanken, 

2017b). Detta då banksystemet, enligt Bergqvist (2015), på sätt och vis är ett slutet system. 

Allt överskott som finns i banksystemet måste placeras hos Riksbanken, affärsbankerna kan 

förstås försöka placera hos varandra men i slutändan måste ändå vissa affärsbanker placera 

hos Riksbanken. Detta gör att Riksbanken kan bestämma en räntekorridor för 

dagslåneräntan, vilken är knuten till plus (inlåning) minus (utlåning) 0,75 procentenheter till 

reporäntan. Dagslåneräntan kommer alltid att stanna inom denna korridor då det finns 

incitament för affärsbankerna att låna av varandra men inte till högre eller lägre ränta än vad 

de får hos Riksbanken. Utöver detta genomför Riksbanken även så kallade repor och 

finjusterande operationer för att styra dagslåneräntan. Riksbanken påverkar (genom att styra 

dagslåneräntan) även indirekt andra marknadsräntor, alltså det räntor som företag och 

hushåll möter då de vill låna eller placera hos bankerna. (Riksbanken, 2017b). 

4.2.2 Mundell-Fleming: ekonomiska chocker vid rörlig växelkurs 

Mundell-Fleming är den modell som används för att analysera makroekonomiska effekter på 

kort sikt under antagandet att prisnivån är konstant. Modellen är applicerbar för en liten 

öppen ekonomi17 med rörlig växelkurs18. Detta gör modellen lämplig för att förklara hur den 

svenska penningpolitiken kan påverkas samt hur Riksbanken bör agera när ekonomin 

utsätts för externa chocker om en e-krona införs. 

 
 Figur 3: Efterfrågechock på pengar 

 
 Källa: Egen illustration som bygger på Gottfries (2013) 

                                                
17 Liten öppen ekonomi avser en ekonomi som interagerar med resten av världen samt som är liten i 
förhållande till resten av världen. 
18 Sverige har sedan 1992 haft en rörlig växelkurs. Det innebär att Riksbanken inte har något officiellt 
eller inofficiellt mål för växelkursen och att de vanligen inte agerar på valutamarknaden för att påverka 
värdet på valutan. Riksbanken kan sätta räntan och justera penningutbudet så att penningefterfrågan 
är på den önskade nivån för räntan medan växelkursen bestäms av ränteparitetsvillkoret.  
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Figur 3 visas för att modellera hur införandet av en e-krona kan tänkas påverka ekonomin 

och Riksbankens möjligheter att hålla räntenivån på en bestämd nivå. Om vi antar att e-

kronan uppfyller pengars tre funktioner (vilket vi återkommer till i delavsnitt 6.1) och är ett 

allmänt accepterat betalningsmedel blir det därför möjligt att modellera en efterfrågechock 

på e-kronor som i figuren ovan. Införandet av en e-krona kan antas vara en störning för den 

svenska ekonomin främst genom att Riksbanken kan komma att få svårare att förutse hur 

allmänhetens efterfrågan på pengar, Md, ser ut (Julin m.fl., 2017). Om efterfrågan på e-

kronor ökar mer än förväntat kommer jämvikten på penningmarknaden att förskjutas, vilket 

visas av att LM-kurvan skiftar uppåt till vänster. Den ökade penningefterfrågan för en given 

penningmängd sätter en press uppåt på räntan, vilket visas i figuren av att räntan, i, pressas 

upp till i’. När räntan pressas upp blir lån och investeringar dyrare, vilket leder till att den 

aggregerade efterfrågan minskar. Den högre räntan gör att ekonomin går in i en recession 

och det negativa output-gapet som följs illustreras i figuren genom att Y skiftar till Y’. 

Riksbanken kommer att försvara räntan genom att öka penningutbudet Ms för att möta den 

ökade efterfrågan på kontanter och därmed motverka att räntan pressas upp. Räntan 

kommer gå tillbaka till den ursprungliga nivån igen.  

 
  Figur 4: Efterfrågechock på varumarknaden  

 
  Källa: Egen illustration som bygger på Gottfries (2013) 

 

Figur 4 visualiserar en möjlig extern störning som kan drabba ekonomin. Denna figur visas 

för att i delavsnitt 6.2.3 kunna diskutera hur e-kronan kan komma att påverka processerna 
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för att stabilisera ekonomin vid exogena makroekonomiska chocker. En efterfrågechock på 

varumarknaden, som figur 4 visar, skulle kunna ske genom att individer blir mer optimistiska 

om framtiden och ökar sin konsumtion. Detta illustreras genom att varumarknadskurvan19, 

IS*, skiftar utåt till IS*’. Efterfrågechocken på varumarknaden leder till att ekonomin hamnar i 

en högkonjunktur, vilket orsakas av bland annat den tilltagande konsumtionen som följs av 

en ökad efterfrågan på arbetskraft. Om räntan hålls oförändrad kommer produktionen att 

stiga från Yn till Y’ och vi får ett positivt output-gap. När ekonomin går in i en högkonjunktur 

stiger även inflationen från π till π’, bland annat eftersom att företagen inte kan producera 

den mängd som konsumenterna efterfrågar. I det här fallet kommer Riksbanken att agera 

och stabilisera produktionen och inflationen genom att sätta räntan till i’. När Riksbanken 

höjer räntan minskar investeringarna och sparandet ökar, vilket leder till att ekonomin går 

tillbaka till jämviktsnivån Yn igen. I nuläget verkar penningpolitiken med en betydande 

tidsfördröjning, om det med införandet av en e-krona kommer att ges möjlighet att mer direkt 

påverka den aggregerade efterfrågan och på så vis justera inflationen kommer att diskuteras 

i delavsnitt 6.2.3.  

4.2.3 Transmissionsmekanismen 

Transmissionsmekanismen är benämningen på de mekanismer från att en förändring i 

reporäntan sker till att den får effekt i form av en förändrad inflation. Då centralbanken inte 

fullt ut kan förutse hur en förändring i reporäntan kommer att påverka dessa mekanismer, 

ses transmissionsmekanismen som en osäker process. (Fregert och Jonung, 2010). 

Hörngren (1995) skriver att osäkerheten till stor del beror på individers beslut kring 

konsumtion och sparande och att detta påverkar mekanismen, vilket i sin tur styrs av olika 

förväntningar som är svåra att i förtid beräkna. Riksbanken bestämmer reporäntan efter 

inflationsprognoser, vad Riksbanken sätter för reporänta sprider sig sedan till olika 

marknadsräntor, vilka bygger på de den s.k. förväntningshypotesen20. Dessa yttre faktorer 

som inte inkluderas i modellen gör att Riksbanken inte kan kontrollera inflationen fullt ut. 

(Fregert och Jonung, 2010). Ett problem med att analysera e-kronans effekter på 

transmissionsmekanismen kan därför vara att denna teori ger osäkra svar och därmed kan 

vara svår att applicera utifrån hur en e-krona skulle kunna påverka processen. 

 

Om ett införande av e-kronan blir verklighet är det möjligt att transmissionsmekanismen 

kommer att påverkas. Julin m.fl. (2017) menar att om e-kronan utformas till att inte ge någon 
                                                
19 IS* är varumarknadskurvan med hänsyn till den öppna ekonomin, d.v.s. ränteparitetsvillkoret ingår i 
denna kurva vilket gör den flackare än IS kurvan. 
20 Hypotesen innebär att de långa marknadsräntorna grundar sig på förväntningar kring den framtida 
reporäntan och förväntningarna påverkas i sin tur av den räntepolitik som centralbanken signalerar ut 
(Fregert och Jonung, 2010). 
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ränta kommer den att verka som en autonom faktor21. Meaning m.fl. (2017) konstaterar att 

ett införande av en CBDC kan leda till att transmissionsmekanismen blir något starkare, 

genom att reporäntan kommer att få större effekt på andra räntor i samhället. Enligt Bordo 

och Levin (2017) kommer införandet av en räntebärande CBDC öka transparensen och 

trovärdigheten i en centralbanks penningpolitik. Detta dels genom möjligheten att kunna 

påverka marknadsräntorna mer direkt, dels genom ökade möjligheter att implementera en 

negativ marknadsränta, vilket skulle ge centralbanken ett ytterligare instrument att försvara 

inflationsmålet med. Författarna menar att möjligheten för en centralbank att kunna använda 

dessa verktyg skulle ge individer större tilltro till en centralbanks penningpolitiska mål och 

därmed skulle det bli lättare för centralbanken att förankra inflationsförväntningar hos 

befolkningen. (Bordo och Levin, 2017). 
 

 Figur 5: Transmissionsmekanismen i Sverige; scenario räntehöjning 

 
Källa: Egen bearbetning av Riksbanken (2017a) 

 

Transmissionsmekanismen kan delas in i tre kanaler, vilket illustreras i figur 5. I 

räntekanalen kommer en förändring i reporäntan först att påverka marknadsräntorna. En 

högre ränta skapar incitament för individer att spara, medan en sänkning av räntan 

resulterar i att individer vill konsumera och investera, när räntan höjs sker alltså en 
                                                
21 En autonom faktor är en faktor som ligger utanför centralbankens kontroll, exempelvis bankernas 
efterfrågan på sedlar och mynt (Riksbanken, 2014b), eller i detta fall efterfrågan på e-kronor. 
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minskning av den aggregerade efterfrågan. I kreditkanalen kommer en höjd reporänta att 

påverka affärsbanker och andra finansiella institut eftersom det blir rationellt för 

affärsbankerna att minska utlåningen och istället köpa obligationer. Företag och hushåll får 

således svårare att få lån och detta leder till en minskning av investeringar, vilket hämmar 

tillväxten i ekonomin. I växelkurskanalen kommer en höjning av reporäntan att leda till att 

den svenska valutan apprecieras på grund av bättre avkastning i svenska värdepapper, 

vilket minskar nettoexporten. (Riksbanken, 2017a).  

4.2.4 Zero lower bound  

För bara något år sedan var en nominell minusränta något som antogs inte kunna existera, 

varken i verkliga ekonomier eller i läroböcker. Det har nu visat sig vara ett medel som ett 

flertal centralbanker har behövt tillämpa för att stimulera ekonomin i ett försök att få upp 

inflationen. (Bernanke, 2017). Hur en e-krona kan komma att påverka Riksbankens 

möjligheter att sätta en negativ ränta mot företag och hushåll och vad e-kronan då kommer 

att få för effekter blir därför särskilt intressant och en viktig del att analysera i denna uppsats.  

 

Vanligen ses den lägre gränsen för räntan på fysiska pengar som noll för individer, vilket 

brukar benämnas med att den lägre gränsen ligger vid zero lower bound. I en rapport från 

IMF skriver Agarwal och Kimball (2015) att noll-räntegolvet, zero lower bound, uppstår då 

staten utfärdar sedlar eller mynt som garanterar en nominell räntenivå vid noll. De skriver 

även att noll som undre gräns har visat sig vara ett hinder vid utförandet av penningpolitik, 

eftersom det vid en finansiell kris inte ges samma möjligheter att stimulera ekonomin. Boel 

(2016) skriver att så länge som fysiska pengar finns kommer hushåll inte att mötas av en 

negativ nominell räntenivå. Detta eftersom individer i de fall de möts av negativa sparräntor 

kommer att välja att hålla kontanter istället för att placera pengarna på ett bankkonto (Boel, 

2016). Även om hushållen i nuläget inte möts av en negativ nominell ränta på besparingar är 

det en verklighet för affärsbanker och en del storföretag22 (Riksbanken, 2016b). Detta på 

grund av den expansiva penningpolitik som Riksbanken har agerat efter, där de under en tid 

har använt sig av en negativ styrränta för att försöka att stimulera ekonomin. Den negativa 

reporäntan möter affärsbankerna genom att de sammantaget i nuläget har ett 

likviditetsöverskott och därför ger Riksbanken ut ett riksbankscertifikat till samma ränta som 

reporäntan, genom att emittera certifikatet drar Riksbanken tillbaka pengar från 

banksystemet (Riksbanken, 2017d). Då reporäntan i nuläget är negativ och ligger på minus 

0,5 procent innebär det därför en kostnad för bankerna.  

 
                                                
22 Endast ett fåtal aktörer som möts av negativ ränta i Sverige, däribland affärsbanker, större företag 
och kommuner (Riksbanken 2016b). 
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Att hålla kontanter är även det förenat med en kostnad, Riksbanken (2016b) skriver i sin 

rapport att det inte är sannolikt att affärsbanker, företag och hushåll kommer att ta ut och 

utföra stora betalningar med kontanter. Detta eftersom kontanter är förknippade med 

kostnader som att förvara sedlar och mynt säkert samt ökade transaktionskostnader. Detta 

kan vara en orsak till varför affärsbanker och en del storföretag ändå accepterar en nominell 

minusränta på sina insättningar, vilket kan ses som en indikation på att kostnaden för 

kontanthanteringen är högre än kostnaden för aktörerna att placera pengarna till en negativ 

ränta. Enligt Riksbanken (2016b) ser en del ekonomer fördelarna med utgivningen av en 

räntebärande centralbanksutgiven digital valuta som kan komma att ersätta kontanter 

eftersom det kommer ges möjlighet att implementera en negativ ränta på den.  

4.3 Finansiell stabilitet 

Den finansiella stabiliteten brukar kopplas ihop med säkerheten i det finansiella systemet23 

och ansvaret ligger hos Riksbanken, Riksgälden, Finansinspektionen och 

Finansdepartementet. Den finansiella stabiliteten innebär bland annat att Riksbanken ska se 

till att det finns ett “centralt betalningssystem som banker och andra aktörer kan använda för 

att göra betalningar” samt kunna “hantera en finansiell kris” (Riksbanken, 2013. s 4). Delarna 

i det finansiella systemet hänger ihop, vilket leder till att störningar i en del av systemet lätt 

sprider sig till andra delar. Systemet benämns därför som känsligt då det finns så kallade 

systemrisker. (Riksbanken, 2013). Huruvida den finansiella stabiliteten kan tänkas stärkas 

eller försvagas vid ett införande av en e-krona diskuteras i delavsnitt 6.3. 

4.3.1 Bank runs 

En bank run, eller uttagsanstormning uppstår om insättningsinnehavare förlorar förtroende 

för affärsbanken och kräver ut sina depositioner i rädsla för att banken kommer att bli 

insolvent (Fregert och Jonung, 2010). Enligt Julin m.fl. (2017) skulle e-kronan vara ett 

säkrare alternativ till dagens affärsbankspengar, vilket skulle kunna skapa ett incitament för 

individer att substituera affärsbankspengar till e-kronor. Om detta sker i “panik” kan det leda 

till att en uttagsanstormning sker, vilket blir en viktig del att studera då det kan få 

implikationer för den finansiella stabiliteten. En bank run kan uppstå exempelvis om rykten 

sprids att en affärsbank förväntas göra stora förluster. Om en stor andel bankkunder vill ta ut 

sina insättningar samtidigt blir det problem för affärsbanken eftersom en stor del av 

utlåningen är låst på lång sikt, vilket leder till att affärsbanken är oförmögen till att göra stora 

utbetalningar samtidigt. Bank runs kan därför leda till finansiella kriser i de fall 

                                                
23 “Det finansiella systemets grundläggande funktioner är att förmedla betalningar, omvandla 
sparande till finansiering och hantera risker” (Riksbanken, 2013. s 6). 
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affärsbankerna inte klarar av att betala ut insättningarna, vilket är något som en centralbank i 

största mån vill förhindra. Centralbanken kan därför låna ut reserver till enstaka 

affärsbanker, och därmed fungera som en sorts garanti, de verkar som lender of last 

resort24.  

 

Enligt Bordo och Levin (2017) kommer en centralbank fortsatt verka som lender of last resort 

vid ett införande av en centralbanksutgiven digital valuta genom att de vid finansiella kriser 

har möjlighet att expandera kvantiteten av CBDC för att tillgodose banker med efterfrågad 

likviditet. Barrdear och Kumhof (2016) skriver att vid händelse av en finansiell kris kan en 

CBDC anses som riskfri. För att förhindra bank runs och för att öka den finansiella 

stabiliteten finns idag en statlig insättningsgaranti. Garantin innebär att i de fall en affärsbank 

skulle bli insolvent kommer staten att täcka upp för kundernas insättningar på upp till 100 

000 euro, vilket ska motverka otrygghet och förhindra bank runs. (Riksgälden, 2017).  

4.4 Undanträngningseffekter på bankväsendet   

Definitionen av en undanträngningseffekt, på engelska crowding out-effect, är vanligtvis den 

minskning i privata investeringar som följer av finanspolitiska utgiftsökningar (Fregert och 

Jonung, 2010). I denna uppsats syftar istället undanträngningeseffekt på risken att ett 

införande av en statlig centralbanksutgiven digital valuta kan skapa en konkurrens mot 

affärsbankerna och därmed tränga undan de privata bankernas affärsverksamhet. 

 

En sådan undanträngningseffekt skulle kunna uppstå om individer väljer att hålla e-kronor i 

ett konto hos Riksbanken istället för att placera sina pengar hos privata affärsbanker. Om e-

kronan utformas som räntebärande finns det en större risk för undanträngning mot 

affärsbankerna då det skulle bli attraktivt för individer att hålla i e-kronor i de fall räntan skulle 

vara positiv. (Julin m.fl., 2017). Undanträngningseffekten beror även på huruvida 

Riksbanken kommer att förmedla e-kronan direkt till allmänheten eller via affärsbankerna, 

såsom pengar förmedlas idag. Om Riksbanken väljer att förmedla e-kronan själva skulle det 

innebära att företag och hushåll skulle kunna öppna e-kronakonton direkt i Riksbanken. 

Detta skulle leda till en konkurrens om kunder mellan Riksbanken och affärsbankerna och 

därmed skulle en undanträngning mot de privata bankernas affärsverksamhet kunna ske. 

(Riksbanken, 2016a). Julin m.fl. (2017) beskriver att affärsbankerna kan tänkas försöka 

motverka utflödet av bankinsättningar genom att hålla en attraktiv ränta, vilket skulle göra 

det mer rationellt för individer att placera hos affärsbankerna. Huruvida e-kronan utformas 

                                                
24 Lender of last resort är en institution som erbjuder lån som en sista utväg (Central bank guide, 
2015). 
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som räntebärande eller inte kan således komma att styra efterfrågan på e-kronor. (Julin 

m.fl., 2017).  

 

Uppsatsen har nu behandlat de olika teoretiska aspekterna som kommer att vara viktiga för 

att analysera en e-kronas effekter på penningpolitiken och bankväsendet. I nästa kapitel 

behandlas den kvalitativa undersökningen som även den är en viktig del för att besvara 

uppsatsens syfte. 
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5. Den kvalitativa undersökningen 

I detta kapitel presenteras uppsatsens metod och angreppssätt samt valet av de 

respondenter som ingår i den kvalitativa undersökningen, avslutningsvis redovisas de 

insamlade svaren.  

5.1 Utformning av den kvalitativa undersökningen  

För att närmare studera e-kronans effekter bygger uppsatsen på enkäter och intervjuer 

riktade till akademiskt verksamma nationalekonomer25 vid svenska universitet och 

bankekonomer på de större svenska bankerna. Även en intervju med en ekonom från 

Sveriges Riksbank ger underlag åt uppsatsens resultat. Urvalet har skett på basis av 

individernas expertkompetens inom makroekonomi och syftet är att få bra kvalitativa svar 

snarare än svar från många personer. Svaren från undersökningen kommer därför att tolkas 

som personliga åsikter och inte som fakta. 

 

Enkäten skickades ut till sexton nationalekonomer vid de större lärosätena i Sverige. 

Eftersom enkäten kräver att respondenten är insatt i både makroekonomi och e-kronan 

ansågs det inte lämpligt att urvalet skulle utökas, detta på grund av att vi ville säkra en hög 

nivå på svaren. Enkäten skickades även ut till sex chefsekonomer vid de större bankerna i 

Sverige. Eftersom chefsekonomer vanligen är nationalekonomiskt utbildade och oftast 

disputerat betraktas de som den främsta urvalsgruppen för att representera bankernas syn 

på ett eventuellt införande av en e-krona. Denna urvalsgrupp kom dock att utökas, frågorna 

skickades vidare av chefsekonomerna till andra personer på banken som de ansåg var mer 

lämpade för att kunna besvara frågor gällande e-kronan. Respondenterna består därför av 

en chefsekonom och två andra bankanställda ekonomer och urvalsgruppen kommer därför 

att benämnas som bankekonomer. Valet av respondenter beror till stor del på att 

nationalekonomer och bankekonomer kan förväntas ha olika åsikter om ett eventuellt 

införande av en e-krona, vilket ger en mer objektiv bild för att besvara vår frågeställning. 

Bankekonomer kan förväntas vara mer negativt inställda till ett eventuellt införande av e-

kronan eftersom införandet kan tänkas tränga ut de privata bankernas affärsverksamhet, 

medan nationalekonomer kan förväntas vara mer positivt inställda till ett införande i och med 

en möjlig positiv effekt på penningpolitiken. Frågorna i enkäten togs fram utifrån uppsatsen 

syfte, de skapades för att svaren skulle kunna ge den information som vi ansåg saknades i 

litteraturen. En av frågorna i enkäten (fråga 4 till bankekonomerna och fråga 5 till 

                                                
25 Vi har främst utgått från makroinriktade nationalekonomer, dessa kommer fortsättningsvis att 
benämnas som nationalekonomer. Fyra respondenter är professorer i nationalekonomi och en 
respondent är docent. 
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nationalekonomerna) utformades avsiktligt som en attitydfråga där respondentens inställning 

till ett införande av en e-krona efterfrågades.  

 

Initialt planerade vi att endast utföra en enkätundersökning, men på grund av låg 

svarsfrekvens blev även telefonintervjuer aktuella (detta förklaras mer i delavsnitt 5.1.2). 

Svarsfrekvensen i enkäten var troligtvis låg på grund av frågornas svårighetsgrad. Eftersom 

e-kronan är ett nytt begrepp kan det antas att många av respondenterna inte kände sig 

tillräckligt insatta för att besvara enkäten, en hypotes som ett flertal respondenter bekräftade. 

5.1.1 Enkätundersökningen 
Fördelen med en enkätundersökning är att det är ett snabbt och kostnadseffektivt alternativ. 

Det är även enkelt att registrera och analysera den insamlade datan eftersom den finns 

sparad skriftligt och därför kan bearbetas vid olika tidpunkter. Vid genomförande av enkäter 

är det viktigt att vara medveten om svarsbortfall, i detta fall att de webbaserade enkäterna 

kan hamna i respondenternas skräppost. (Dahmström, 2011). Därför skickades ett mail ut 

där alla respondenter uppmärksammades på att enkäten kunde ha hamnat i skräpposten26, 

utskicket fungerade även som en påminnelse då det gått två arbetsdagar efter att enkäten 

först skickats ut. Det togs även hänsyn till inmatningsfel i form av felskrivna mailadresser, 

detta genom att enkätapplikationen Surveymonkey, i vilken vi utformade våra enkäter, 

inkluderar en funktion där det syns vilka mail som har skickats iväg och inte, alltså kan det 

upptäckas om en mailadressen är ogiltig27. För att testa enkätens frågor och svårighetsgrad 

skickades den först ut till en s.k. kontrollrespondent som enbart fick till uppgift att ge 

feedback på hur frågorna var utformade. Gabriel Söderberg, som arbetar som ekonom på 

Riksbanken och är knuten till e-krona projektet, valdes till kontrollrespondent för enkäten. 

Gabriel ansåg att frågorna var intressanta men svåra, han menade att många kunde tänkas 

avstå på grund av svårighetsgraden. Efter Gabriels svar revideras enkäten för att skapa 

smalare och mer specifika frågor.  

 

För att minska svarsbortfallet hölls enkäterna korta, enkäten som skickades till 

chefsekonomerna bestod av fem frågor (bilaga 2) och enkäten som skickades till 

nationalekonomerna bestod av sex frågor (bilaga 3). De två olika urvalsgrupperna kan 

förväntas ha olika kunskap kring en e-kronas effekter och frågorna anpassades därefter. 

Dessutom kan det antas att bankekonomer anser att vissa frågor är av en känslig karaktär 

då ett införande av en e-krona direkt kan påverka bland annat bankernas vinster och 

                                                
26 Enkäterna som skickas ut via Surveymonkey kan av mailservrar kategoriseras som spam, vilket 
upptäcktes under förberedelserna av enkäten.  
27 Om mailadressen är ogiltig markeras den röd med ett X.  
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affärsverksamhet. För att undvika svarsbortfall på grund av detta erbjöds bankekonomerna 

anonymitet, vilket två av tre bankekonomer valde. Enkäten designades i en enkel layout där 

respondenten gavs möjlighet att se alla frågor från början och skickades ut 17 november 

2017. En introduktion kring vårt uppsatsarbete skickades även med enkäterna (bilaga 1).  

 

Av de sexton nationalekonomer enkäten skickades till insamlades två svar direkt, vidare 

kunde vi samla in två ytterligare enkätsvar efter telefonkontakt, vilket beskrivs i nästa 

delavsnitt. Totalt insamlades fyra enkätsvar från gruppen nationalekonomer och inga 

enkätsvar från gruppen bankekonomer. 

5.1.2 Intervjuundersökningen 

Intervjuer ger svar med hög kvalitet och fler frågor kan direkt ställas till respondenten vart 

eftersom intervjun pågår, vilket är en fördel då respondenten inte tvingas in i ett visst 

tankesätt utan friare kan uttrycka sina åsikter. Muntliga intervjuer är relevanta i de fall 

forskaren inte kan studera fenomenet själva (Halvorsen, 2011), vilket gör det till en bra 

metod för att studera e-kronan. I detta fall utfördes fyra telefonintervjuer och en 

besöksintervju.  

 

I urvalsgruppen nationalekonomer kontaktade vi via telefon de fjorton (av sexton) personer 

som ännu inte svarat på enkätutskicket, vilket resulterade i en telefonintervju och två 

ytterligare enkätsvar. Från urvalsgruppen nationalekonomer var det sex personer som 

avböjde deltagande samt fem personer, som efter upprepade försök, inte gick att nå. I 

urvalsgruppen bankekonomer tog vi telefonkontakt med de sex (av sex) personer som vi 

skickat ut enkätundersökningen till men som inte svarat. Detta resulterade i tre 

telefonintervjuer. En intervju med Johan Javeus, en med en chefsekonom och en med en 

person som jobbar som analytiker, som alla är anställda på någon av sveriges större banker. 

Resterande chefsekonomer gick inte att nå. Frågorna som ställdes i intervjuerna återfinns i 

bilaga 4. Totalt insamlades fyra telefonintervjuer, tre med urvalsgruppen bankekonomer och 

en med urvalsgruppen nationalekonomer. Även en besöksintervju ägde rum på Sveriges 

Riksbank med Gabriel Söderberg, frågorna som ställdes återfinns i bilaga 5.  

5.2 Resultat  

Resultatet baseras på tre telefonintervjuer med bankekonomer vid de större bankerna i 

Sverige samt fem kvalitativa svar (enkätsvar samt telefonintervjuer) från nationalekonomer 

vid de större lärosätena i Sverige. Uppsatsens resultat bygger även på den besöksintervju 
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som gjordes på Sveriges Riksbank med Gabriel Söderberg. Frågorna som ställts återfinns i 

bilaga 2-5, att frågorna skiljer sig åt diskuteras och förklaras i föregående delavsnitt 5.1.  

5.2.1 Resultat kvalitativa undersökningen med bankekonomer 

Den första telefonintervjun ägde rum 12 december med en person som jobbar som 

analytiker på en av Sveriges största banker. Personen anser att om Riksbanken skulle hitta 

den tekniska lösningen för att skapa e-kronan räntebärande skulle Riksbanken kunna 

komma att fungera som en kvasibank, alltså verka både som centralbank och som en vanlig 

affärsbank. Om Riksbanken i detta fall skulle ha möjlighet att sätta en negativ ränta på e-

kronan skulle penningpolitiken kunna bli mer potent. Personen menar också att Riksbanken 

egentligen vill att bankerna ska sätta en negativ ränta på sparkonton till hushåll redan idag. 

På frågan huruvida e-kronan skulle kunna ses som ett riskfritt alternativ svarade personen 

att hen tror att de flesta hushåll och företag redan ser svenska banker och elektroniska 

pengar som säkra, tack vare den insättningsgaranti som finns idag. Inte heller trodde 

personen att en flytt från affärsbankspengar till e-kronakonton kunde tänkas öka i finansiellt 

instabila tider i och med att inlåningen i svenska banker inte minskade speciellt mycket 

under finanskrisen 2008, när vissa av de stora bankerna hade problem. Personen menar att 

e-kronan är ett intressant experiment av Riksbanken och hen kan förstå konceptet utifrån ett 

filosofiskt perspektiv, men undrar generellt vad syftet är. Personen anser att Riksbanken 

argumenterar för en e-krona på ett märkligt sätt i och med att om efterfrågan på kontanter 

ökar igen kan kontantmängden som efterfrågas vara ute i omlopp på en dag. Personen tror 

snarare att e-kronan är ett resultat av att vi i större grad litar på elektroniska lösningar. Hen 

avslutar med att säga att om Riksbanken landar i en kontolösning där en e-krona kan ge 

ränta, är det troligt att de potentiellt kommer att sätta en positiv ränta på e-kronan.  

 

Den andra telefonintervjun genomfördes 14 december med Johan Javeus, chefsstrateg på 

SEB. Han menar att om det införs en e-krona ämnad för allmänheten med ränta blir läget lite 

speciellt. Om man antar att e-kronans ränta sätts till reporäntan och om den långsiktigt skulle 

vara ca 3 procent kommer det att bli betydligt sämre för kunder att ha pengar på lönekontot 

(checkkontot) där räntan är noll. Det kommer göra det svårare för banker att attrahera 

inlåning från kunder, och de kommer behöva kompensera kunderna med att erbjuda högre 

ränta på deras insättningar. De merkostnader som uppstår för bankerna i och med den 

högre inlåningsräntan måste i så fall kompenseras med högre intäkter från andra ställen 

som exempelvis högre ränta på utlåning. Johan tror att under normala omständigheter 

kommer majoriteten av hushåll inte att se e-kronan som ett säkrare alternativ då säkerheten 

för de allra flesta kunder täcks av den statliga insättningsgarantin där svenska staten 

garanterar kontoinsättningar på upp till 100 000 euro. Dock menar han att e-kronan kan bli 
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ett riskfritt alternativ för företag eller privatpersoner med stora belopp på sina bankkonton. 

Han hänvisar tillbaka till finanskrisen då Riksgäldskontoret erbjöd konton för allmänheten, 

som var garanterade av staten. Den gången var det en hel del privatkunder som valde att 

flytta sina pengar till riksgäldskonton. Johan menar att om en ny våg av finansiell stress 

skulle komma och kunder blir oroliga över bankers finansiella hälsa skulle speciellt företag 

kunna tänkas flytta stora belopp till e-kronor på konton hos Riksbanken om det var möjligt. 

Det skulle påverka bankernas likviditet negativt och då skulle kunna få negativa 

konsekvenser för stabiliteten i banksystemet. Han säger att det inte är praktiskt möjligt för 

någon att ta ut en miljard kronor i kontanter, men att det skulle bli en helt annan sak om 

samma belopp kan flyttas över till e-kronor med en “knapptryckning”. Då blir kostnaden 

mycket låg för ett helt riskfritt alternativ. Johan menar att hans inställning till e-kronan beror 

på hur den kommer att utformas och vad den kommer fylla för funktion i ekonomin. Dock tror 

han inte att e-kronan kommer vara ett alternativ för de grupper som idag fortfarande väljer 

att använda kontanter, t.ex. äldre individer. Han lyfter även frågan om det är rimligt att en 

statlig institution som en centralbank, som har monopol på att trycka pengar och sätta räntan 

för banker, också ska börja konkurrera med privata aktörer på marknaden. 

 
Den tredje telefonintervjun ägde rum 14 december med en chefsekonom på en utav de 

större svenska bankerna. Personen menar att e-kronan innebär att Riksbanken delvis 

digitaliserar den monetära basen och givet att e-kronan lanseras kan det innebära att 

individer till viss del väljer att använda e-kronor för att utföra betalningar istället för 

affärsbankspengar. Personen tror att e-kronan kan komma att bli ett mer säkert alternativ vid 

finansiellt instabila tider, då Riksbanken står bakom e-kronan. Personen ställer sig neutral till 

införandet och ser inte att e-kronan kommer att få en avsevärd skillnad på ekonomin mot hur 

det är idag, då hen menar att vi redan är påväg mot ett kontantlöst samhälle och de tjänster 

som nu finns är de som bankerna har utvecklat. Personen menar att om e-kronan är en 

säkrare betalningsform så ser hen det som positivt.  

5.2.2 Resultat kvalitativa undersökningen med nationalekonomer 

Enkätsvar från Mikael Carlsson: 

Mikael Carlsson är professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, han har ett förflutet 

på Riksbanken där han jobbat med forskning och rådgivning. 

Mikael menar att Riksbanken lättare kan uppfylla sina mål med en e-krona eftersom det 

annars enbart kommer att finnas privata elektroniska aktörer som bara delvis kan styras i en 

krissituation. Mikael anser inte att transmissionsmekanismen kommer att påverkas speciellt 

mycket av ett införande av e-kronan eftersom det bara kommer att omfördelas insättningar. 

Inte heller bedömer han att ett införande av en e-krona i en större grad kommer att påverka 
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möjligheten att sätta en noll- eller minusränta så länge papperspengar samtidigt finns i 

omlopp och han ställer sig positiv till ett eventuellt införande. Mikael tror att det finns en risk 

för undanträngningseffekter mot bankväsendet om ett statligt instrument växer sig stort, i ett 

sådant fall skulle bankerna få en annan roll och vara tvungna att låna mer från andra än från 

privatpersoner. Mikael anser att e-kronan är en viktig funktion om man i alla lägen vill 

upprätthålla ett fungerande betalningssystem, han menar att den största fördelen med en e-

krona är att den främjar säkerhet i betalningssystemet.  

 

Enkätsvar från John Hassler:  

John Hassler är professor i nationalekonomi på IIES vid Stockholms universitet, han har 

tidigare varit ordförande i Finanspolitiska rådet. 

John anser att Riksbanken kommer att få lättare att uppfylla sina mål om en e-krona införs, 

han menar att huruvida transmissionsmekanismen kommer att påverkas beror på om e-

kronan kommer att ge någon ränta eller inte. Om e-kronan inte är räntebärande tror John att 

det inte kommer att  ske någon större skillnad i transmissionsmekanismen, om e-kronan 

däremot utformas att ge ränta tror han att Riksbanken kan få en mer direkt kontroll över den 

ränta som hushållen möter och därmed kommer Riksbanken få större möjligheter att sätta 

en negativ ränta. John bedömer att vi borde se en undanträngningseffekt mot bankerna. Han 

ställer sig positiv till ett eventuellt införande av e-kronan.  

 

Enkätsvar från David Domeij: 

David Domeij är docent vid Handelshögskolan i Stockholm, hans forskning är främst inriktad 

på makroekonomi med speciellt fokus på bland annat finans- och penningpolitik. 

David tror att Riksbanken möjligtvis får lättare att uppfylla sina mål med ett införande av e-

kronan. Han menar att effekterna av en e-krona för hushåll och bankerna beror på hur enkelt 

det är att använda alternativa instrument i vanliga transaktioner. Om det är kostsamt menar 

han att det inte torde vara så stor skillnad på negativa och positiva nominella räntor. David 

anser att e-kronan antagligen kommer att vara ett mer riskfritt alternativ, speciellt i finansiellt 

instabila tider. Han ställer sig neutral till ett eventuellt införande av e-kronan.  

 

Enkätsvar från en professor: 

Personen är en professor i nationalekonomi vid ett av de större universiteten i Sverige, hen 

har valt att delta i enkätundersökningen anonymt. 
Personen anser inte att e-kronan i normala tider med positiv ränta kommer att påverka 

möjligheterna för Riksbanken att upprätthålla ett fast penningvärde. Hen konstaterar att 

Riksbanken styr räntan genom att de bestämmer räntan på överskottslikviditet över natten i 

RIX-systemet. Detta påverkas således inte av om kontanter skulle försvinna eller om folk 
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skulle använda e-kronor. Personen anser vidare att om kontanter försvinner och e-kronan 

införs kommer det finnas en möjlighet för Riksbanken att sätta en negativ ränta på e-kronor. 

Hen konstaterar även att e-kronan kan komma att få en undanträngningseffekt på 

affärsbankerna i Sverige och ställer sig slutligen positiv till ett införande.  

 

Telefonintervju med Gauthier Lanot:  

Gauthier Lanot är professor vid Handelshögskolan Umeå Universitet och är en empiriskt 

inriktad forskare. 
Gauthier är skeptisk till att e-kronan kommer göra så att Riksbanken får lättare att uppnå 

sina mål om att upprätthålla ett fast penningvärde och främja ett säkert och effektivt 

betalningsväsende. Vidare på frågan om vad det skulle kunna få för effekter för affärsbanker 

och hushåll om Riksbanken sätter en negativ ränta på e-kronan menar Gauthier att det beror 

på vad individer är beredda att betala för ett mer säkert alternativ. Han menar även att det är 

väldigt svårt för någon att garantera säkerhet på en tillgång, även för centralbanker, och 

hänvisar till Grekland men säger att det är ett extremfall. Han lyfter frågan “när vill man ha 

säkra tillgångar?” och menar att det troligtvis är då du möter osäkra tider och institutioner 

inte helt kan garantera säkerhet. Vidare menar han att stater ibland kan vilja förändra värdet 

på en tillgång som staten kontrollerar genom att tillåta positiv inflation, därför är det 

nominella värdet aldrig helt säkert. Han menar att säkerheten kanske inte är syftet med e-

kronan men att om det finns en efterfrågan på ett säkert betalningsalternativ är det rätt av 

Riksbanken att ge ut e-kronan. På frågan om det kan ske en ökad flytt av affärsbankspengar 

till e-kronor vid finansiellt oroliga tider svarar han att han tvivlar på det. Han ställer sig 

slutligen neutral till införandet av en e-krona då han inte vet vad som kommer att ske med ett 

införande av e-kronan.  

5.2.3 Resultat besöksintervju Gabriel Söderberg  

Gabriel Söderberg arbetar som ekonom på Riksbanken där han är knuten till e-

kronaprojektet. Han är även forskare vid ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala 

Universitet. Gabriel representerar enbart sig själv i intervjun och inte Riksbanken. Svaren 

kommer därför att tolkas som Gabriels personliga åsikter.  

Gabriel menar att det huvudsakliga syftet med införandet av en e-krona är att avhjälpa ett 

antal potentiella problem som hänger ihop med att kontanter används i en allt mindre grad. 

Detta grundar sig i lagstiftningen att Riksbanken ska främja ett säkert och effektivt 

betalningsväsende. Han påpekar att tanken med e-kronan inte är att ersätta kontanter, även 

om det kan finnas en risk att införandet ytterligare påskyndar kontanternas försvinnande. 

Gabriel menar att Riksbankens eventuella effekter på hur Riksbanken genomför sin 

penningpolitik kommer att det bero på om e-kronan ger ränta och vilken utformning den kan 
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komma att få. Han tror bland annat att en värdebaserad lösning kommer att få mycket små 

effekter för penningpolitiken. Han påpekar även att en viktig del i införandet av en e-krona 

som inte är räntebärande är att den kan komma att påverka affärsbankerna och en del större 

företag. Detta då det kan bli mer förmånligt att hålla e-kronor till nollränta än att betala en 

negativ ränta på sina depositioner, vilket skulle kunna innebära att det blir svårare att sänka 

styrräntan under noll. Gabriel tar också upp att en e-krona hypotetiskt skulle kunna kan öka 

Riksbankens möjlighet att deponera s.k. helikopterpengar till individer via e-kronakonton för 

att stimulera ekonomin och få upp inflationen. På frågan vilken effekt en icke-räntebärande 

e-krona kan komma att få på transmissionsmekanismen menar Gabriel att e-kronan inte bör 

få någon större effekt, det vill säga att införandet inte bör påverka mer än vad kontanter gör 

idag. Han säger att det idag inte finns stöd för en räntebärande e-krona i lagtexten och 

därför fokuserar Riksbanken på en e-krona som inte ger ränta.  

 

Vidare säger Gabriel att e-kronan, vid ett införande, ska förmedlas via Riksbanken och inte 

via de privata affärsbankerna. Han menar att det främsta incitamentet till detta är att e-

kronan ska verka som en “säkerhets back-up”, och inte för att påverka penningpolitiken. Han 

anser inte att e-kronan bör bidra till någon större undanträngningseffekt för affärsbankerna, 

detta eftersom det inte blir speciellt attraktivt att hålla e-kronor om de inte ger någon ränta. 

Han menar att risken för undanträngningseffekter är störst i kristider. Gabriel säger även att 

med en ökad digitalisering kommer ökade risker, han menar att cyberriskerna är ett verkligt 

hot men även risker med att bankerna använder sig av IT-outsourcing till en tredje part.  
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6. Diskussion 

I detta kapitel analyseras uppsatsens syfte utifrån resultatet från den kvalitativa 

undersökningen, de teorier som presenterats samt tidigare studier. Detta för att besvara och 

utvärdera vad e-kronan kan komma att få för effekter för penningpolitiken och bankväsendet 

i Sverige.  

6.1 Uppfyller e-kronan kriterierna för att vara pengar?  

De tre funktioner pengar ska uppfylla har presenterats i delavsnitt 4.1 Pengars tre funktioner. 

Eftersom e-kronan kommer att uttryckas i svenska kronor drar vi slutsatsen att den vid ett 

införande kommer att uppfylla funktionen som värdemätare. Vi ser även att e-kronan 

kommer att uppfylla funktionen som värdebevarare eftersom den enligt Julin m.fl. (2017) 

kommer att vara knuten till den svenska valutan och därför kommer att hålla sitt värde efter 

kronkursen. Då e-kronan kommer att vara kontrollerad av Riksbanken bör detta även inge 

en tilltro hos allmänheten och därmed kan e-kronan verka som ett giltigt bytesmedel för köp 

av varor och tjänster. Julin m.fl. (2017) menar att en e-krona kommer att vara en direkt 

fordran på Riksbankens tillgångar och att den kommer vara tillgänglig dygnet runt, vilket 

även det går i linje med kriterierna värdebevarare och bytesmedel. Utifrån detta konstaterar 

vi att e-kronan vid ett införande kommer att kunna definieras som pengar.  

6.2 E-kronans effekter på penningpolitiken i Sverige 

Riksbankens mål för penningpolitiken är enligt 1 kap. 2 § i Riksbankslagen (SFS 1988:1385) 

att “upprätthålla ett fast penningvärde och främja ett säkert och effektivt betalningsväsende”. 

I nästföljande delavsnitt diskuteras om e-kronan kan bidra till ett säkrare och effektivare 

betalningsväsende, för att vidare i delavsnitten 6.2.2-6.2.4 analysera om ett införande av e-

kronan kan vara ett ytterligare instrument i penningpolitikens styrning och därmed underlätta 

för Riksbankens mål att upprätthålla ett fast penningvärde. 

6.2.1 Kommer e-kronan att bidra till ett säkert och effektivt betalningsväsende?  

En bakomliggande orsak till varför Julin m.fl. (2017) anser att e-kronan behöver införas är att 

e-kronan kommer att vara ett säkert och effektivt alternativ till affärsbankspengar, vilket 

författarna menar att det finns ett behov av då Sverige går mot ett närmast kontantlöst 

samhälle. Om e-kronan kan komma att ses som ett säkrare och effektivare betalningssätt 

blir därför viktigt att analysera då det möjligtvis kommer att få stora effekter för i vilken 

utsträckning både hushåll och företag väljer att hålla e-kronor. Julin m.fl. (2017) menar att e-

kronan kan komma att bidra till ett mer säkert betalningsväsende, beroende på 
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uppbyggnaden. De skriver i sin rapport att om e-kronan kan ges ut “via en alternativ 

plattform eller infrastruktur som kan fungera fristående från den kommersiella bankägda 

infrastrukturen kan det bidra till att betalningssystemen kan klara både tekniska svårigheter 

som tider med finansiell oro” (Julin m.fl., 2017. s 38). Att e-kronan ska vara skild från de 

privata affärsbankerna är något Gabriel Söderberg bekräftar, han menar att detta främst inte 

beror på att Riksbanken ska kunna få ökade möjligheter att påverka penningpolitiken utan 

för att e-kronan ska verka som en “säkerhets back-up”. Att e-kronan skulle vara ett mer 

säkert betalningsalternativ än affärsbankspengar stärks under intervjun med en 

chefsekonom, men motsägs av Johan Javeus och en analytiker som intervjuats. De ställer 

sig mer tveksamma till huruvida e-kronan kan komma att anses som ett mer säkert alternativ 

för majoriteten av hushållen då de hänvisar till insättningsgarantin som finns idag. Johan 

menar dock att situationen kan bli annorlunda i finansiellt oroliga tider då han säger i 

intervjun att “e-kronan kan bli ett riskfritt alternativ för företag eller privatpersoner med stora 

belopp på sina bankkonton”. Han hänvisar tillbaka till finanskrisen då Riksgäldskontoret 

erbjöd konton för allmänheten (som var garanterade av staten), han menar att den gången 

var det en hel del privata kunder som valde att flytta sina pengar till riksgäldskonton. 

Gauthier påpekar dock att inte ens centralbanker är helt säkra, han tar upp Grekland som ett 

exempel på detta. Mikael Carlsson skriver i enkäten att “Riksbanken lättare kan uppfylla sina 

mål med en e-krona eftersom det annars enbart kommer att finnas privata elektroniska 

aktörer som bara delvis kan styras i en krissituation”, han menar också att en e-krona 

“främjar säkerheten i betalningssystemet”, vilket kan vara ett skäl till att allmänheten kan 

förväntas se på e-kronan som en säker tillgång.  

 

Den allt mer digitaliserade betalningstrenden medför också risker. När de fysiska 

kontanterna i en allt högre grad ersätts av elektroniska betalningsalternativ som 

kortbetalningar och mobila betalningar uppstår risker, t.ex. med att betalningar inte kommer 

att kunna utföras “offline”. Denna risk beror helt på vad det finns för alternativ till dagens 

sedlar och mynt. Hur detta kommer att påverkas av en e-krona kommer till stor del att bero 

på vilken teknisk uppbyggnad e-kronan kommer att få. Julin m.fl. (2017) skriver att om e-

kronan skulle utformas med en värdebaserad modell skulle transaktionerna efterlikna 

dagens kontanter och via ett sådant system skulle det gå att utföra mindre betalningar 

“offline”, vilket skulle kunna motverka risken med att inte kunna utföra betalningar om 

internet är ur drift. Om en CBDC dessutom har en centraliserad uppbyggnad, vilket Barrdear 

och Kumhof (2016) menar kommer att vara det billigaste alternativet, blir systemet mer 

känsligt. Detta eftersom att transaktionerna sker och valideras av en “central” part som 

lättare kan utsättas för sabotage. Även Gauthier Lanot ser risker med digitala valutor, han 

menar att dessa kan anses som attraktiva i vissa kretsar och användas för penningtvätt och 
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droghandel. Om kontanter fasas ut helt i samhället måste vi förlita oss på elektroniska 

system, vilka kan utsättas för olika typer av dataintrång eller sabotage, så kallade IT-

attacker. ECB (2012) skriver att Bitcoin bland annat råkat ut för en IT-attack 2011 som 

minskade valutans värde från USD 17,50 till nära USD 0,01 på bara några minuter. Även 

Gabriel menar att cyberattacker är ett reellt hot mot e-kronan, men också s.k. 

outsoursingrisker om en del av verksamheten flyttas till en tredje (okontrollerad) part.  

 

En annan viktig aspekt är om e-kronan kan komma att vara ett effektivt betalningsmedel eller 

inte. Julin m.fl. (2017, s 13) skriver i sin rapport att i samband med den minskande 

kontantanvändningen kan det “på längre sikt bli problem med bristande effektivitet och 

motståndskraft i betalningssystemet” då det endast finns ett fåtal betalningsaktörer som 

dominerar marknaden. Bordo och Levin (2017) finner att en CBDC kommer att fungera som 

ett praktiskt taget kostnadsfritt betalningsmedel, som skulle kunna förmedlas direkt via en 

centralbank eller via privata betalningsaktörer, vilket kan indikera på att det är ett effektivt 

betalningsmedel. Att e-kronan kan komma att vara ett effektivt betalningsmedel stärks även 

av Mikael Carlsson och John Hassler. De menar att Riksbanken kommer att få lättare att 

uppfylla sina mål vid ett införande av e-kronan medan David Domeij anser att Riksbanken 

möjligtvis kommer att få lättare att uppfylla sina mål, däremot ställer sig Gauthier Lanot 

tveksam till detta. 

 

Vi finner, utifrån den ovan nämnda diskussionen, att e-kronan kommer att klassas som ett 

säkert betalningssätt då den garanteras av Riksbanken. Dock finner vi tvetydiga resultat om 

e-kronan kommer att vara ett mer säkert betalningsalternativ än dagens affärsbankspengar. 

Vi finner främst stöd för att e-kronan kan komma att bli ett mer säkert alternativ i finansiellt 

oroliga tider samt för de som inte omfattas av insättningsgarantin. Utöver detta anser vi även 

att utvecklingen mot ett kontantlöst Sverige kan vara förenat med risker. Dels genom att 

möjligheten att utföra transaktioner “offline” minskar, dels genom risker för olika 

cyberattacker mot ett koncentrerat elektroniskt betalningssystem. Om e-kronan utformas 

med en värdebaserad modell för mindre summor kommer det att gå att betala med e-kronan 

även om internet ligger nere. Dock ser vi inte att e-kronan kommer att kunna fungera som ett 

mer säkert alternativ för att stå emot cyberattacker än dagens system. Om det elektroniska 

betalningssystemet skulle slås ut, i händelse av exempelvis en IT-attack eller i tider av krig, 

kan de skapa risker om det inte finns ett fysiskt betalningsmedel som kontanter att tillgå för 

att utföra betalningar med. Vidare finner vi stöd utifrån den kvalitativa undersökningen att e-

kronan kan komma att verka som ett effektivt betalningsväsende. Om e-kronan kommer att 

bli ett mer effektivt betalningsmedel än de medel som finns idag finner vi dock inget starkt 

resultat kring. 
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6.2.2 Mundell-Fleming - Efterfrågechock på e-kronor  

Vi kommer i detta delavsnitt utifrån Mundell-Fleming modellen att behandla och diskutera 

effekterna av en efterfrågechock på e-kronan. Ett exempel på en annan extern chock som 

inte skulle bero på införandet av en e-krona, kan vara en efterfrågechock på 

varumarknaden. Hur en e-krona kan komma att verka i det fallet för att stabilisera ekonomin 

är något som blir intressant att analysera genom transmissionsmekanismens processer, det 

kommer därför att förklaras mer i nästkommande delavsnitt 6.2.3. 

 

Eftersom Sverige idag har en unikt låg kontantanvändning28 och betalningar i en allt högre 

grad sker elektroniskt, se figur 2, kan e-kronan komma att bli ett substitut till såväl 

affärsbankspengar som till sedlar och mynt. Huruvida e-kronan kommer att bli ett mer 

effektivt och säkert betalsätt, vilket diskuterats ovan i delavsnitt 6.2.1, anser vi kommer att 

vara en viktig del för om individer kommer att vilja substituera affärsbankspengar till e-

kronor. Ett införande av en e-krona kan ses som en efterfrågechock på pengar i samband 

med eller efter ett införande av e-kronan. Denna efterfrågechock på e-kronor anser vi skulle 

gå att illustrera på samma vis som en efterfrågechock på pengar genom Mundell-Fleming 

modellen. I Mundell-Fleming modellen, se figur 3 i delavsnitt 4.2.2, visas vad en 

efterfrågechock på pengar för en given penningmängd får för påverkan på räntenivån. För 

en given mängd e-kronor kommer den ökade efterfrågan enligt modellen att leda till ett tryck 

uppåt på räntan. Enligt Julin m.fl. (2017) kommer Riksbanken vid en ökad efterfrågan på e-

kronor, precis som de gör idag med sedlar och mynt, att möta den ökade efterfrågan, vilket 

kommer att motverka en räntehöjning och således hålla räntan på den ursprungliga nivån. 

Johan Javeus säger i intervjun “det är inte praktiskt möjligt för någon att ta ut en miljard 

kronor i kontanter”, han menar att det skulle vara en annan sak om samma belopp kunde 

flyttas över till e-kronor med en “knapptryckning”. Detta kan indikera på att efterfrågan på e-

kronor skulle kunna bli mer volatil än efterfrågan på sedlar och mynt, vilket skulle kunna göra 

det svårare för Riksbanken att förutse efterfrågan på e-kronor. Detta styrks även av Julin 

m.fl. (2017) som menar att e-kronor kan bli ett mer lättrörligt transaktionsmedel och därmed 

skapa problem med att förutsäga efterfrågans utveckling.  

 

Av detta drar vi slutsatsen att e-kronan, vid ett införande, kan komma att öka efterfrågan på 

pengar i form av e-kronor, vilket om det sker oförberett skulle kunna ses som en 

makroekonomisk efterfrågechock på penningmarknaden. Vi finner även att den förväntade 

efterfrågan på e-kronor kan bli svårare för Riksbanken att förutsäga än den nuvarande 

efterfrågan på kontanter. Om Riksbanken får svårare att prognostisera efterfrågan på e-

                                                
28 Se bland annat Engert och Fung (2017), Julin m.fl (2017) och Bordo och Levin (2017).  
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kronor kan det tänkas att de även får svårare att hålla den nominella räntan på en bestämd 

nivå.  

6.2.3 Transmissionsmekanismen med en e-krona 

Enligt Gabriel Söderberg kommer en icke-räntebärande e-krona inte att påverka 

transmissionsmekanismen mer än kontanter gör idag. Han menar att e-kronan kommer att 

verka som en exogen faktor i transmissionsmekanismen, vilket styrks av Julin m.fl. (2017). 

Även Mikael Carlsson är skeptisk till att e-kronan kan komma att påverka 

transmissionsmekanismen då han menar att e-kronan “enbart kommer att omfördela 

depositioner”. Engert och Fung (2017) skriver att länken mellan styrräntan och 

marknadsräntor hittills har varit tillförlitlig, de menar därför att en räntebärande CBDC inte 

behövs för att skapa en ökad förutsägbarhet för påverkan på marknadsräntans utfall. Detta 

kan vara en indikation på att författarna inte tror att transmissionsmekanismen kommer att få 

en starkare effekt med införandet av en CBDC. John Hassler menar att Riksbanken kan få 

en mer direkt kontroll över den ränta som hushållen möter, vilket han därmed tror kommer 

att stärka transmissionsmekanismen. Både Bordo och Levin (2017) och Meaning m.fl. 

(2017) finner även de att en CBDC kan få positiva effekter på transmissionsmekanismen. 

Meaning m.fl. (2017) ser att transmissionsmekanismen skulle bli något starkare genom att 

reporäntan kommer att få en större effekt på andra räntor i samhället. Bordo och Levin 

(2017) menar att en räntebärande CBDC kan komma att få en mer direkt effekt på 

marknadsräntorna, vilket de menar kommer att öka transparensen i ett lands penningpolitik. 

Detta genom att allmänheten får ökad insyn i en centralbankens politiska strategi. En ökad 

transparens i penningpolitiken skulle därmed göra det enklare för en centralbank att förankra 

inflationsförväntningar. Exempelvis om en räntebärande e-krona är implementerad i 

samhället och det sker en efterfrågechock på varumarknaden, vilket illustreras i figur 4 i 

delavsnitt 4.2.2, skulle e-kronan kunna vara ett ytterligare instrument för Riksbanken att 

hantera den externa chocken och dämpa ekonomin med. Detta kommer ske om vi antar att 

Riksbanken genom e-kronan får ökade möjligheter att påverka marknadsräntan mer direkt, 

vilket kommer göra att en ränteförändring på e-kronakonton påverkar hushållens disponibla 

inkomst (de som håller e-kronor) omedelbart. Riksbankens ökade möjligheter att påverka 

marknadsräntorna skulle således kunna göra att individer får större tilltro till inflationsmålet. 

Boel (2016) skriver att Riksbanken indirekt styr affärsbankernas kreditgivning genom att de 

bland annat påverkar räntenivån och därmed styr hur mycket likviditet som ska finnas i 

samhället. Om Riksbanken får en mer direkt påverkan på räntan som företag och hushåll 

möter, som diskuteras ovan, skulle Riksbanken möjligtvis kunna styra kreditgivningen mer 

direkt. Detta kan då tänkas leda till att kreditkanalen bli något starkare.  
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Av detta drar vi slutsatsen att ett eventuellt införande av en icke-räntebärande e-krona 

förväntas påverka transmissionsmekanismen på samma sätt som kontanter gör idag, alltså 

enbart verka som en exogen faktor. En räntebärande e-krona kan däremot förväntas 

påverka transmissionsmekanismen i en större utsträckning. Detta dels genom att en 

räntehöjning sker direkt mot hushållen och därmed ökar transparensen i penningpolitiken, 

dels genom att Riksbanken kan få en starkare påverkan på affärsbankernas kreditgivning. 

Om Riksbanken kan påverka marknadsräntorna mer direkt anser vi de skulle få ett 

ytterligare instrument att kunna påverka individens disponibla inkomst med. Detta kan då 

leda till att individer i större grad samt snabbare reagerar på Riksbankens ränteförändring. 

En räntebärande e-krona kan alltså främst få effekt genom att den kan komma att förenkla 

processen från det att Riksbanken höjer/sänker reporäntan till att en förändring i inflation 

sker och därmed kan Riksbanken få ökade möjligheter att upprätthålla sitt inflationsmål. Ett 

införande av en räntebärande e-kronan kan därmed komma att påverka Riksbankens 

styrning vid makroekonomiska chocker positivt, till exempel som den efterfrågechock på 

varumarknaden som beskrivs ovan, då en kontraktiv penningpolitik kan bli mer effektfull. 

Eftersom transmissionsmekanismen är en osäker mekanism, där det makroekonomiska 

utfallet i ekonomin till stor del beror på hur individers förväntningar, kan en mer transparent 

mekanism leda till ett i högre grad kontrollerat utfall i ekonomin.  

6.2.4 Zero lower bound med en e-krona 

Hur e-kronan kan komma att påverka penningpolitiken beror enligt Julin m.fl. (2017) främst 

på om e-kronan blir räntebärande eller inte. Detta styrks av John Hassler och Mikael 

Carlsson som menar att Riksbanken kommer att få ökade möjligheter att sätta en negativ 

ränta med införandet av en e-krona. En person som arbetar som analytiker på en av 

Sveriges största banker anser att ett införande av en räntebärande e-krona kommer leda till 

att penningpolitiken blir mer potent, då det möjliggör att Riksbanken kan sätta en negativ 

ränta på e-kronan. Agarwal och Kimball (2015) menar att noll som undre gräns är något som 

hämmat penningpolitiken och de skriver att så länge det finns sedlar och mynt garanteras en 

nominell räntenivå på noll. Den undre gränsen, zero lower bound, är något Bordo och Levin 

(2017) skriver att ett införande av en räntebärande CBDC kan ta bort. Om vi ponerar ett 

scenario där sedlar och mynt har försvunnit i Sverige, vilket utvecklingen tyder mot att det 

kommer att göra (Arvidsson, 2013), skulle det leda till att Riksbanken får möjlighet att med 

en räntebärande e-krona sätta en negativ ränta på e-kronan. Detta skulle då innebära att 

både hushåll och företag möts av en negativ ränta, vilket skulle vara en skillnad mot idag då 

endast affärsbanker och storföretag möts av en negativ ränta (Riksbanken, 2016b). 

Riksbanken (2016b) skriver i sin rapport att det inte är sannolikt att affärsbanker, företag och 

hushåll kommer att ta ut och utföra stora betalningar med kontanter. Detta eftersom det finns 
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en kostnad av att hålla sedlar och mynt samt att det är svårt att utföra stora betalningar med 

kontanter och att förvara stora summor sedlar och mynt säkert. Detta skulle kunna vara en 

indikation på att även om kontanter fortfarande finns i omlopp kommer det finnas möjlighet 

för Riksbanken med införandet av en räntebärande e-krona att sätta en negativ ränta som 

därmed kan komma att påverka hushållen. En analytiker som arbetar på en av Sveriges 

största banker menar att Riksbanken idag vill att affärsbankerna ska sätta en negativ 

inlåningsränta mot sina kunder, vilket de inte gör. Med införandet av en räntebärande e-

krona, som distribueras direkt via Riksbanken kan Riksbanken därför få ökade möjligheter 

att påverka marknadsräntan mer direkt, vilket styrks av John som skriver att “med ränta (på 

e-kronan) kan Riksbanken komma att få en mer direkt kontroll över den ränta hushållen 

möter”. Detta skulle i så fall potentiellt ge Riksbanken ett extra instrument att stimulera 

ekonomin med. Detta går i linje med vad Barrdear och Kumhof (2016) skriver i sin rapport 

om att en räntebärande CBDC kan komma att verka som ett ytterligare instrument för 

penningpolitiken. Om Riksbanken däremot väljer att införa en e-krona utan ränta kan detta 

hindra deras möjligheter att sätta en negativ reporänta. Gabriel Söderberg menar att detta är 

på grund av att om det implementeras en e-krona med noll procents ränta finns det 

incitament för de som möts av en negativ ränta att placera om sina pengar till e-kronor. Han 

menar då att det skulle sätta en nedre gräns för penningpolitiken, vilket kan göra det svårare 

för Riksbanken att sätta styrräntan under noll.  

 

Av detta drar vi slutsatsen att ett införande av en räntebärande e-krona kan förväntas öka 

möjligheten att styra penningpolitiken, då individer kommer att kunna mötas av en 

ränteförändring på e-kronan mer direkt utan inblandning av affärsbanker. Detta skulle kunna 

ge en starkare och mer direkt effekt för Riksbanken att kunna dämpa ekonomin i en 

högkonjunktur/stimulera ekonomin i en recession. Vi finner att penningpolitiken vid en 

obefintlig kontantanvändning inte kommer att begränsas av noll som undre gräns för 

marknadsräntan. Dock anser vi även att ett visst stöd finns för att Riksbanken kommer att 

kunna sätta en effektfull negativ ränta på e-kronan även med komplement av kontanter, 

detta eftersom det finns kostnader i att hålla och utföra betalningar med fysiska pengar. 

Avslutningsvis finner vi att om Riksbanken inför en e-krona som inte utformas till att ge ränta 

kan det komma att hämma deras möjligheter att bedriva en mer expansiv penningpolitik. 

Detta då vi anser att Riksbanken, genom att implementera en e-kronan som inte ger ränta, 

sätter ett zero lower bound för penningpolitiken i Sverige.  
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6.3 E-kronans effekter på den finansiella stabiliteten 

Den finansiella stabiliteten kan tänkas stärkas med ett införande av en e-krona då 

Riksbanken med en e-krona uppfyller sin uppgift om att tillhandahålla ett centralt 

betalningssystem. Mikael Carlsson skriver i enkäten att han är positivt inställd till ett 

införande av e-kronan i och med att den är en “viktig funktion om man i alla situationer vill 

upprätthålla ett fungerande betalningssystem”. Hur ett införande av en e-krona kommer att 

påverka den finansiella stabiliteten kan till stor del bero på vilka effekter e-kronan kommer att 

få för bankväsendet. Johan Javeus säger i intervjun “skulle vi få en ny våg av finansiell 

stress, och kunder återigen blir oroliga över bankernas finansiella hälsa så skulle speciellt 

företag tänkas flytta belopp till e-kronor. Det skulle påverka bankernas likviditet negativt och 

skulle då kunna få negativa konsekvenser för stabiliteten i banksystemet.” Detta tyder på att 

ett införande av en e-krona kan tänkas försämra den finansiella stabiliteten om det uppstår 

en undanträngningseffekt i och med att en ökad användning av e-kronan kan förväntas 

minska affärsbankernas likviditet. Detta skulle således kunna få effekter på det finansiella 

systemet då minskningen drabbar affärsbankernas totala likviditetsreserv och de tappar en 

del av sin stabila finansiering (Julin m.fl., 2017). Även risker för bank runs kan tänkas 

försämra den finansiella stabiliteten, dessa risker diskuterar vi nedan i delavsnitt 6.3.1 och 

6.3.2.  

6.3.1 Bank runs med en e-krona 

Ett införande av en e-krona skulle kunna leda till att en bank run uppstår, det vill säga att 

individer i “panik” vill flytta affärsbankspengar till e-kronor. Detta främst om e-kronan kan 

komma att ses som ett mer säkert betalningsalternativ, vilket diskuteras i delavsnitt 6.2.1. 

Johan Javeus menar att en sådan flytt främst skulle vara attraktiv för företag eller 

privatpersoner med stora belopp på sina bankkonton, vilket skulle komma att påverka 

affärsbankernas likviditet negativt. Julin m.fl. (2017), David Domeij och Gabriel Söderberg 

anser att e-kronan framförallt i finansiellt instabila tider kan komma att ses som ett mer 

säkert betalningsalternativ till affärsbankspengar. Julin m.fl. (2017) menar att det främst är 

de depositioner som inte innefattas av insättningsgarantin som kan förväntas flyttas från 

affärsbankerna till e-kronakonton. Detta stärks även i intervjuer med en chefsekonom och en 

person som jobbar som analytiker. En bank run skulle också kunna uppstå om det sker 

spekulationer kring att affärsbankernas finansiella hälsa kan påverkas negativt av införandet 

av en e-krona. Det vill säga om insättningsinnehavare hos affärsbankerna tror att e-kronan 

kommer att leda till att en uttagsanstormning sker och att affärsbarnkernas likviditet därmed 

drabbas negativt. Detta skulle kunna leda till en “självuppfyllande profetia” om individer 

tappar tilltron till att affärsbankerna är solida och då  i “panik” vilja ta ut sina depositioner. 
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Barrdear och Kumhof (2016) skriver att risken för en bank run från affärsbankspengar till 

CBDC är ett stort potentiellt problem vid ett införande, men de menar att om affärsbankerna 

kommer att öka sina likviditetsreserver i en tillräckligt hög grad kan bank runs undvikas. 

 

Av detta drar vi slutsatsen att ett införande av e-kronan kan förväntas öka sannolikheten för 

att bank runs uppstår, det vill säga en flytt från affärsbankspengar till e-kronor i de fall e-

kronor ses som ett säkrare betalningsalternativ. I finansiellt instabilia tider förväntas 

efterfrågan på riskfria pengar öka, därför finner vi det sannolikt att bank runs främst kan 

komma att uppstå i sådana tider. Vi kommer även fram till att det är de depositioner hos 

affärsbankerna som inte innefattas av insättningsgarantin som troligtvis kommer att flyttas 

vid en bank run.  

6.4 Undanträningseffekter med en e-krona 

Om det kommer att ske en undanträngningseffekt mot de privata bankernas affärverksamhet 

beror till stor del på om e-kronan kommer att anses som mer fördelaktig än 

affärsbankspengar. Med mer fördelaktig menas huruvida e-kronan kan komma att ge högre 

avkastning, vara ett mer effektivt betalningssätt och vara ett mer riskfritt alternativ till 

affärsbankspengar. Att e-kronan i vissa fall kan komma att ses som ett mer säkert alternativ 

konstaterar vi i delavsnitt 6.2.1. Om Riksbanken själva förmedlar e-kronor till allmänheten 

kan affärsbankernas roll komma att påverkas i större grad (Riksbanken, 2016a). Att 

Riksbanken själva ska förmedla e-kronan är något som bekräftas i intervju med Gabriel 

Söderberg, han säger att “e-kronan ska distribueras direkt från Riksbanken till allmänheten 

skild från de privata bankerna, eftersom e-kronan ska fungera som en säkerhets back-up”. 

En person som jobbar som analytiker säger i intervjun att Riksbanken isåfall kan komma att 

fungera som en kvasibank, alltså både som en centralbank och affärsbank. Johan Javeus 

säger att “om man antar att e-kronans ränta sätts till reporäntan och om den långsiktigt 

skulle vara cirka 3 procent kommer det att bli betydligt sämre för kunder att ha pengar på 

checkkontot där räntan är noll”. Han menar att detta kommer göra det svårare för 

affärsbanker att attrahera inlåning från kunder, eftersom de kommer att behöva kompensera 

kunderna genom att erbjuda en högre ränta på deras insättningar. De merkostnader som 

uppstår för bankerna i och med den högre inlåningsräntan måste i så fall kompenseras med 

högre intäkter från andra ställen som exempelvis högre ränta på utlåning. Gabriel menar att 

om e-kronan utformas till att inte ge någon ränta “finns det en risk för att finansieringsinstitut 

skulle vilja flytta sina tillgångar till e-kronor istället eftersom noll procents ränta är bättre än 

minusränta”, vilket tyder på att en undanträngning även kan komma att ske med införandet 

av en icke-räntebärande e-krona. Mikael Carlsson, John Hassler och en professor i 
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nationalekonomi anser att en undanträngningseffekt mot bankväsendet antagligen kommer 

att ske. David Domeij menar att en substitution från affärsbankspengar till e-kronor troligtvis 

kommer att uppstå om e-kronan anses som ett riskfritt alternativ, medan Gauthier inte tror att 

en undanträngningseffekt kommer att uppstå vid ett införande av e-kronan. Denna 

undanträngningseffekt kan förväntas försämra affärsbankernas likviditet, och därmed minska 

bankernas vinster (Julin m.fl., 2017). ECB (2012) skriver att virtuella valutor kan ha en 

undanträngningseffekt mot centralbanksutgivna valutor, vilket också tyder på att en 

undanträngning kan ske då ett digitalt betalningsmedel konkurrerar med fysiska pengar.  

 

Något som talar mot att en undanträngningseffekt mot affärsbankerna kommer att uppstå är 

att det, vid ett införande av en e-krona, kan komma att ta tid att implementera ett nytt 

betalningssystem. Det finns dessutom grupper i samhället idag som redan har svårigheter 

med att utföra elektroniska betalningar, vilket även det talar mot att en 

undanträngningseffekt kommer ske. Detta är något som Johan styrker, han menar att e-

kronan inte kommer att bli ett enklare alternativ för de individer som redan har svårt att utföra 

betalningar idag i och med den minskande kontantanvändningen. Hur betalningar med e-

kronan kommer att utföras, det vill säga om det kommer att ske genom kort eller om e-

kronan kommer att lagras i en App på en mobil, kan även få en påverkan på hur stor 

undanträngningseffekten blir. Det tog ungefär tio år för betalkort att slå igenom och det var 

inte förrän år 2005 som värdet på kortbetalningar översteg värdet på kontanter uttagna i 

automater (Julin m.fl., 2017). I Ecuador, där en centralbanksutgiven digital valuta har 

implementerats, registrerades endast ca 70 000 användare de första arton månaderna trots 

att staten i en femårsplan räknat med omkring fyra miljoner användare (Kern, 2017), vilket 

talar mot att undanträngningseffekterna mot affärsbankerna kan komma att bli stora i 

Sverige.  

 

Av detta drar vi slutsatsen att ett införande av en e-krona kan komma att tränga ut de privata 

bankernas affärsverksamhet i och med att en e-krona kan anses som ett säkrare 

betalningsalternativ än affärsbankspengar. Vi anser att Riksbanken vid ett införande av e-

kronan kan komma att konkurrera med affärsbankerna om plattformen för digitala 

betalningstjänster till allmänheten, speciellt eftersom Riksbanken själva kommer att 

distribuera e-kronor. Denna undanträngningseffekt kommer troligtvis att påverka 

bankväsendet negativt i och med att deras användningsområden minskar, vilket kan komma 

att försvaga bankernas likviditet. Från den kvalitativa undersökningen kan det urskiljas en 

distinktion mellan bankekonomerna och nationalekonomerna i attityden till ett införande av e-

krona. Mikael, John och en professor i nationalekonomi är positivt inställda till ett införande 

och Gauthier och David svarar att de är neutralt inställda. I intervjuerna med 
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bankekonomerna får vi inga tydliga svar kring inställningen utan istället säger en person som 

jobbar som analytiker “generellt undrar jag vad syftet är”, medan Johan lyfter frågan om det 

är rimligt att en statlig institution som en centralbank, som har monopol på att trycka pengar 

och sätta räntan för banker också ska börja konkurrera med privata aktörer på marknaden. 

Detta kan tala för vår hypotes att bankväsendet kan antas vara mer negativt inställda till 

införandet av en e-krona. 
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7. Slutsatser 

I detta kapitel sammanfattas studiens slutsatser, hur denna uppsats särskiljer sig från andra 

studier samt vad den bidrar med till litteraturen. Avslutningsvis presenteras ett uppslag på 

framtida studier på området.  

 

Denna uppsats syftar till att besvara vilka effekter ett eventuellt införande av en e-krona 

skulle kunna komma att få på penningpolitiken och bankväsendet i Sverige. Uppsatsens 

syfte besvaras utifrån makroekonomiska teorier och modeller, en kvalitativ undersökning 

med nationalekonomer, bankekonomer och en ekonom från Riksbanken samt tidigare 

studier kring centralbanksutgiven digital valuta. Eftersom antalet rapporter om en Central 

Bank Digital Currency är knapphändigt samt att Riksbankens egna rapport är den enda som 

behandlar e-kronan bidrar denna studie med nya insikter gällande en i tiden viktig aspekt för 

penningpolitiken i Sverige.  

 

I vår studie finner vi att ett införande av en icke-räntebärande e-krona kan komma att 

hämma penningpolitiken. Detta eftersom Riksbanken genom e-kronan indirekt sätter ett zero 

lower bound (noll-räntegolv) på den svenska penningpolitiken. Riksbanken kommer fortsatt 

att kunna sätta en negativ reporänta men då det blir mer rationellt att hålla e-kronor till noll 

procents ränta än att hålla affärsbankspengar till en negativ ränta uppstår det ett räntegolv. 

Denna substitution från affärsbankspengar till e-kronor kan främst bli aktuell för storföretag 

och affärsbanker som i nuläget möts av en negativ ränta på sina insättningar. Om 

Riksbankens effekter av att sätta en negativ reporänta för att bedriva sin penningpolitik 

hämmas anser vi att de förlorar ett av sina styrmedel att stimulera ekonomin med, vilket 

skulle kunna var känsligt i händelse av kris eller finansiell oro. Det vill säga i tider då 

Riksbanken kan behöva föra en expansiv penningpolitik genom att sätta en negativ ränta i 

syfte att stimulera ekonomin för att upprätthålla inflationsmålet.   

 

Med ett införande av en räntebärande e-krona ser vi att Riksbanken kan få ett ytterligare 

instrument för att bedriva sin penningpolitik. Detta genom att Riksbanken kan komma att 

sätta en ränta direkt mot e-kronakonton, vilket skulle öka möjligheterna att påverka 

marknadsräntorna. Att kunna påverka marknadsräntorna mer direkt kan även göra att 

Riksbanken får större möjligheter att styra den aggregerade efterfrågan i ekonomin. Detta 

finner vi skulle kunna leda till att Riksbanken får ett ytterligare styrmedel att i en 

lågkonjunktur/högkonjunktur föra en kraftfullare expansiv/kontraktiv penningpolitik. Denna 

möjlighet skulle även kunna komma att öka transparensen i Riksbankens penningpolitiska 

strategi då ränteförändringarna direkt signalerar till allmänheten hur Riksbanken styr 
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ekonomin. En mer transparent penningpolitik skulle därmed kunna leda till att allmänheten 

får en större tilltro till Riksbankens inflationsmål.  

 

Vi finner även att e-kronan vid ett införande kommer att ses som ett säkert betalningsmedel 

och vara ett alternativ till såväl sedlar och mynt som till affärsbankspengar. Eftersom att e-

kronan kan komma att ses som ett säkert betalningssätt ökar risken för att bank runs 

uppstår, detta på grund av att allmänheten kan flytta affärsbankspengar till e-kronor i “panik” 

vid finansiellt oroliga tider. Vi anser också att om e-kronan blir mer fördelaktig än 

affärsbankspengar kan det ske en undanträngningseffekt mot de privata bankernas 

affärsverksamhet. Det vill säga om e-kronan ger högre avkastning, är ett mer effektivt 

betalningssätt samt är ett mer riskfritt betalningsalternativ. Vi finner att Riksbanken vid ett 

införande av e-kronan kan komma att konkurrera med affärsbankerna om plattformen för 

digitala betalningstjänster till allmänheten speciellt eftersom distribueringen av e-kronor, vid 

ett införande, kommer att ske via Riksbanken.  

 

Slutsatserna vi finner i denna studie baserar sig till stor del på hur utformningen av e-kronan 

kan komma att utformas. Främst om e-kronan kommer att vara räntebärande eller inte, men 

även vilken teknisk uppbyggnad e-kronan kan komma att få. Då det i nuläget inte är klart om 

e-kronan kommer att implementeras blir antagandena spekulativa kring den information som 

i idag finns att tillgå kring en e-krona. Arbetet med denna uppsats har även väckt frågor för 

framtida studier, där det skulle det vara intressant att applicera en DSGE-modell för den 

svenska ekonomin, likt den Barrdear och Kumhof (2016) har använt sig av i sin analys. 

Modellen skulle kunna ge skattningar om en e-kronas förväntade effekter på den svenska 

ekonomin. Vi finner även att ytterligare aspekter av IT-säkerhet och risker med att Sverige 

går mot ett allt mer kontantlöst samhälle är intressanta och viktiga frågor för vidare studier.  
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Bilaga 1 
 
Mail till banksektorn: 
 
Hej!  
Vi heter Emma och Cecilia och skriver ett examensarbete i nationalekonomi vid Uppsala 
Universitet. Vår uppsats analyserar Riksbankens eventuella införande av e-kronan och dess 
effekter på penningpolitiken och bankväsendet i Sverige. Eftersom digitala valutor är ett 
relativt outforskat område bygger vår uppsats delvis på enkäter riktade till bankekonomer.  
Vi vore väldigt tacksamma om ni tog er tid att svara på dessa fem frågor om e-kronans 
förväntade effekter.  
  
Vi uppskattar att enkäten tar ca 10-15 minuter att besvara. Vi behöver ert svar senast 27:e 
november.  
 
Vänliga hälsningar 
Emma och Cecilia 
 
Mail till nationlekonomer: 
 
Hej!  
Vi heter Emma och Cecilia och skriver ett examensarbete i nationalekonomi vid Uppsala 
Universitet. Vår uppsats analyserar Riksbankens eventuella införande av e-kronan och dess 
effekter på penningpolitiken och bankväsendet i Sverige. Eftersom digitala valutor är ett 
relativt outforskat område bygger vår uppsats delvis på enkäter riktade till makroekonomer.  
Vi vore väldigt tacksamma om ni tog er tid att svara på dessa sex frågor om e-kronans 
förväntade effekter.  
  
Vi uppskattar att enkäten tar ca 10-15 minuter att besvara. Vi behöver ert svar senast 27:e 
november.  
 
Vänliga hälsningar 
Emma och Cecilia 
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Bilaga 2 
Enkätutskick - Bankekonomer  
 
Introduktion i enkäten: 
Riksbanken publicerade i september i år en första delrapport som utvärderar införandet av 
en centralbanksutgiven digital valuta, den s.k. e-kronan. Vårt examensarbete kommer att 
behandla de förväntade effekterna på penningpolitiken och bankväsendet i Sverige vid ett 
införande av e-kronan. 
Enkäten består av fem frågor som du kan besvara i den ordning du föredrar. 
 
Fråga 1: 
Vad anser du att ett införande av e-kronan kan komma att få för effekter på penningpolitiken 
i Sverige (t.ex. penningpolitikens transmissionsmekanism, möjligheterna att sätta en negativ 
styrränta, risk för bank runs)? 
 
Fråga 2: 
Vad anser du att ett införande av en e-krona kan komma att få för effekter på bankerna i 
Sverige? Finns det risk för en undanträngningseffekt, crowding out, mot bankerna (d.v.s. att 
individer väljer att hålla e-krona istället för att sätta in sina pengar hos en bank)? 
 
Fråga 3: 
Hur anser du att ett införande av en e-krona kan komma att påverka banksektorn (t.ex 
betalningslösningar, vinster)? 
 
Fråga 4: 
Hur ställer du dig till ett införande av e-kronan? 
Positiv 
Negativ 
Neutral 
Vill ej svara 
Eventuell kommentar 
 
Fråga 5: 
Vad anser du är det mest positiva/negativa för penningpolitiken och/eller banksektorn med 
ett eventuellt införandet av en e-krona? 
 
Tack för dina svar! 
Cecilia och Emma 
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Bilaga 3 
Enkätutskick - Nationalekonomer 
 
Introduktion i enkäten: 
Riksbanken publicerade i september i år en första delrapport som utvärderar införandet av 
en centralbanksutgiven digital valuta, den s.k. e-kronan. Vårt examensarbete kommer att 
behandla de förväntade effekterna på penningpolitiken och bankväsendet i Sverige vid ett 
införande av e-kronan. 
Enkäten består av sex frågor som du kan besvara i den ordning du föredrar. 
 
Fråga 1: 
Anser du att ett införande av e-kronan bidrar till att Riksbanken får lättare att uppnå sina mål 
(d.v.s. "upprätthålla ett fast penningvärde" och "främja ett säkert och effektivt 
betalningsväsende")? 
 
Fråga 2: 
Hur anser du att ett införande av e-kronan kan komma att påverka penningpolitikens 
transmissionsmekanism? 
 
Fråga 3: 
Hur anser du att ett införande av en e-krona kan komma att påverka möjligheten att sätta en 
noll- eller minusränta (vid en räntebärande e-krona respektive en icke-räntebärande e-
krona)? 
 
Fråga 4: 
Vad anser du att ett införande av en e-krona kan komma att få för effekter på bankerna i 
Sverige? Finns det risk för en undanträngningseffekt, crowding out, mot bankerna (d.v.s. att 
individer väljer att hålla e-krona istället för att sätta in sina pengar hos en bank)? 
 
Fråga 5: 
Hur ställer du dig till ett införande av e-kronan? 
Positiv 
Negativ 
Neutral 
Vill inte svara 
Eventuell kommentar 
 
Fråga 6: 
Vad anser du är det mest positiva/negativa för penningpolitiken och/eller banksektorn med 
ett eventuellt införandet av en e-krona? 
 
Tack för dina svar! 
Cecilia och Emma 
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Bilaga 4 
Telefonintervju nationalekonomer: 
 

1. Anser du att ett införande av e-kronan bidrar till att Riksbanken får lättare att uppnå 
sina mål d.v.s. "upprätthålla ett fast penningvärde" och "främja ett säkert och effektivt 
betalningsväsende"? 

 
2. Om Riksbanken skulle sätta en negativ ränta på e-kronan, vad tror du att det skulle 

kunna få för effekter för bankerna/hushållen?  
 

3. Enligt Riksbanken kommer e-kronan att vara ett riskfritt alternativ till de pengar som 
idag finns hos de kommersiella bankerna. Tror du att individer kan komma att välja 
att hålla e-krona istället för att sätta in sina pengar hos en bank? 

- Skulle en sådan flytt från bankpengar till e-kronan kunna tänkas öka i finansiellt 
ostabila tider? 

 
4. Vad är din inställning till ett eventuellt införande av en e-krona? 
- Positiv, negativ, neutral, vill inte svara.  

 
Telefonintervju bankekonomer: 
 

1. Om Riksbanken skulle sätta en negativ ränta på e-kronan, vad tror du att det skulle 
kunna få för effekter för bankerna/hushållen?  

 
2. Enligt Riksbanken kommer e-kronan att vara ett riskfritt alternativ till de pengar som 

idag finns hos de kommersiella bankerna. Tror du att individer därför kommer att 
välja att flytta sina bankpengar till e-kronakonton? 

- Skulle en sådan flytt från bankpengar till e-kronankonton kunna tänkas öka i 
finansiellt ostabila tider? 

 
3. Vad är din inställning till ett eventuellt införande av en e-krona? 
- Positiv, negativ, neutral, vill inte svara.  
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Bilaga 5 
Besöksintervju Gabriel Söderberg 
 

1. Vilket är det huvudsakliga syftet med ett införande av e-kronan? 
 

2. Anser du att ett införande av e-kronan kan komma att underlätta för Riksbankens 
penningpolitiska styrning? d.v.s. skulle en e-krona öka möjligheterna för Riksbankens 
att nå sitt inflationsmål?  

- De flesta andra centralbanksrapporter fokuserar på en räntebärande 
centralbanksutgiven digital valuta, varför fokuserar ni främst på en icke-
räntebärande?  

- Hur kan en icke-räntebärande e-krona påverka penningpolitiken? Vad menar 
Riksbanken med att e-kronan kan komma att bli en autonom faktor? 

- Om e-kronan blir en autonom faktor, betyder det att den inte kommer att påverka 
transmissionsmekanismen? 

 
3. Vilka är de största riskerna med en ökad digitaliserad betalningstrend? Ser du några 

risker i form av IT-attacker etc.? 
- Tror du att det finns en risk för att e-kronan kan komma att utnyttjas i kriminella 

syften, såsom till penningtvätt och droghandel? 
- Betalningar går mestadels via stora amerikanska kortföretag som Visa och     

MasterCard, kan Riksbanken med ett elektroniskt alternativ komma att konkurrera 
med dessa företag? 

 
4. Anser du att det skulle kunna ske en undanträngningseffekt mot affärsbankerna, 

d.v.s. att Riksbanken med införandet av e-kronan tränger undan de privata 
affärsbankerna? Vad skulle det innebära för den finansiella stabiliteten? 

- Vad finns det för incitament att e-kronan ska distribueras via Riksbanken och inte via 
bankväsendet? 

- Tror du att Riksbanken får en annan roll om distribueringen sker via Riksbanken? 
 

5. Tror du att det finns en risk för att det skulle kunna ske en bank run från 
affärsbankspengar till e-kronor?  

 
 
 


