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Abstract  

The main aim of the current thesis is to investigate whether it is constitutional 

for Sweden’s central bank, the Riksbank, to issue a central bank digital curren-

cy. To answer this question, the Riksbank’s proposal for an account-based digi-

tal currency is discussed. This discussion is followed by an analysis of the ex-

pected consequences of keeping the present legislation, as compared to the 

consequences of changing it, in order to allow for a central bank issued ac-

count-based digital currency.    

 The thesis concludes that both courses of action, keeping the current legisla-

tion and changing it, will likely lead to problematic consequences for the Swe-

dish payment market. On the one hand, keeping the current legislation would 

result in the Riksbank no longer providing legal tender, something that is tradi-

tionally seen as one of the main responsibilities of a central bank. On the other 

hand, a revision of the legislation, granting the Riksbank the power to issue an 

account-based digital currency, risks leading to bank runs, and may thus jeop-

ardize financial stability.    
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Sammanfattning 

 
Uppsatsen ämnar undersöka den svenska centralbankens möjligheter att distri-
buera digitala centralbankspengar till allmänheten utifrån ett konstitutionellt 
perspektiv. Som utgångspunkt för att utreda frågan, om digitala centralbanks-
pengar, behandlar uppsatsen Riksbankens förslag att införa kontobaserade e-
kronor. Genom att tillämpa en rättsdogmatisk metod besvaras frågeställningar 
om Riksbanken, med nuvarande reglering, har mandat att tillhandahålla konto-
baserade e-kronor till allmänheten. Därefter följer en utredning av vilka konse-
kvenser Riksbankens mandat skulle medföra på den svenska betalningsmark-
naden, för att besvara frågan om huruvida Riksbankens mandat bör omfatta 
kontobaserade e-kronor eller inte. Framställningens slutsatser mynnar ut i att 
den svenska betalningsmarknaden kan komma att påverkas negativt både för de 
fall Riksbankens mandat skulle förbli oförändrat eller komma att ändras. Redo-
görelsen visar bland annat på att ett oförändrat mandat för med sig att en klas-
sisk centralbanksuppgift, att tillhandahålla lagligt betalningsmedel, kan komma 
att fasas ut. Vid ett utökat mandat visar utredningen att den finansiella stabilite-
ten kan äventyras då risken för bankrusningar befaras öka.  

 I uppsatsen behandlas och diskuteras frågeställningar om pengars natur, 

Riksbankens mandat och vilka inverkningar digitala centralbankspengar kan 

komma att medföra på den svenska betalningsmarknaden.  
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Förkortningar 

Bank for International Settlements         BIS 

Bank of Finland               BoF 

Central bank digital currency           CBDC 

Digitala sentralbankspenger           DSP 

Europeiska centralbanken            ECB 

Europeiska centralbankssystemet         ECBS 

Europeiska monetära unionen          EMU 

Europeiska Unionen             EU  

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform  RF 

Lag (1988:1385) om Sveriges riksbank       RBL 

Proposition                Prop.  

Statlig offentlig utredning            SOU 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund   

 

Att pengar och en stabil betalningsmarknad utgör grundläggande funktioner i 

samhället tycks föga förvånande. Såväl privat- som samhällsekonomi är bero-

ende av ett fungerande och effektivt system för att kunna genomföra betalning-

ar, det vill säga ett fungerande betalningsväsende.1 Följaktligen är det motiverat 

att förstå vad som kan hända när det sker förändringar på betalningsmark-

naden. I Sverige har teknisk utveckling och digitalisering medfört omvandlingar 

i form av minskad kontantanvändning.2 Den svenska befolkningen har gått från 

att dagligen använda kontanter till att i större utsträckning använda digitala 

betalningslösningar.3 Idag finns det huvudsakligen två typer av pengar tillgäng-

liga för allmänheten, den ena är fysisk bestående av kontanter och den andra är 

digital i form av affärsbankpengar.4 Det är emellertid enbart kontanter som 

utgör lagligt betalningsmedel och ges ut av Sveriges centralbank, Riksbanken, 

vilket framgår av 5 kap. 1 § lag (1988:1385) om Sveriges  riksbank (RBL). 

 Vid sidan av Riksbankens huvuduppgift att upprätthålla ett fast penning-

värde, har Riksbanken till uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalnings-

väsende, 1 kap. 2 § RBL, samt svara för landets försörjning av sedlar och mynt, 

5 kap. 1 § RBL. I takt med att kontantanvändningen minskar har Riksbanken 

uppmärksammat att statens närvaro på betalningsmarknaden, för allmänheten, 

successivt upphör.5 Riksbanken menar att den pågående förändringen är före-

nad med risker som att samhället blir helt utelämnat till privata aktörer.6 Detta 

                                                      
1 SOU 2014:61, Svensk kontanthantering, s. 143. 
2 Prop. 2019/20:23, Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster, s. 13.  
3 Som exempelvis kortbetalningar eller Swish,    

https://www.riksbank.se/globalassets/media/statistik/betalningsstatistik/2018/svenska-folkets-

betalningsvanor-2018.pdf (Hämtad 2019-04-22) rapporten visar att år 2010 använde ca 40 % av 

den svenska befolkningen kontanter vid betalning, år 2018 svarar endast 13 % att de använder 

kontanter vid betalning. 
4 https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/sa-fungerar-en-betalning/vad-ar-pengar/ 

(Hämtad 2019-05-21). 
5 Riksbanken, Riksbankens e-kronaprojekt, rapport 1 (2017), s. 13 och Riksbanken, Riksbankens e-

kronaprojekt, rapport 2 (2018), s. 10. 
6 Riksbanken, rapport 1 (2017), s. 13. 

https://www.riksbank.se/globalassets/media/statistik/betalningsstatistik/2018/svenska-folkets-betalningsvanor-2018.pdf
https://www.riksbank.se/globalassets/media/statistik/betalningsstatistik/2018/svenska-folkets-betalningsvanor-2018.pdf
https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/sa-fungerar-en-betalning/vad-ar-pengar/
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hävdar Riksbanken kan leda till privata monopol och att allmänhetens förtro-

ende för betalningsväsendet kan påverkas negativt.7  

 Således har den svenska centralbanken initierat ett projekt för att se över 

möjligheten att införa ett statligt digitalt betalningsmedel, en e-krona, och har 

hitintills hunnit släppa två rapporter om projektet.8 I rapporterna ges förslag på 

olika tekniska möjligheter för att utforma en e-krona och ett av förslagen är att 

införa så kallade kontobaserade e-kronor. Det kontobaserade alternativet inne-

bär att allmänheten skulle ges möjlighet att öppna ett konto hos Riksbanken där 

pengar kan sättas in, även kallad inlåning.9 Förslaget har väckt reaktioner och en 

fråga som uppkommit är huruvida Riksbanken har mandat att införa kontoba-

serade e-kronor.10   
 E-kronaprojektet kan vid första anblick antydas vara enkel i bemärkelsen att 

e-kronor blir som kontanter, med skillnaden att dessa skulle vara digitala istället 

för fysiska. Det är dock mer invecklat än så för en centralbank att distribuera 

digitala betalningsmedel till allmänheten.11 Uppsatsen kommer att behandla 

frågeställningar om pengars natur, Riksbankens rättsliga mandat och redogöra 

för vilka inverkningar digitala centralbankspengar kan komma att få på den 

svenska betalningsmarknaden.  

1.2 Syfte och problemformuleringar  

 

Uppsatsens övergripande syfte är att utreda och diskutera den svenska central-

bankens möjligheter att distribuera digitala centralbankspengar till allmänheten 

utifrån ett konstitutionellt perspektiv. För att uppnå syftet kommer arbetet att 

utgå från Riksbankens e-kronaprojekt och särskilt utreda digitala centralbanks-

pengar utifrån Riksbankens kontobaserade förslag. Huvudfrågeställningar som 

kommer besvaras är huruvida kontobaserade e-kronor, som innebär att Riks-

banken skulle komma att ta emot inlåning från allmänheten, är förenligt med 

Riksbankens uppdrag enligt kungörelse (1974:152) om beslutad ny regerings-

form (RF) och enligt riksbankslagen. Slutligen tas ställning till huruvida Riks-

banken bör ha mandat att införa kontobaserade e-kronor. För att kunna be-

svara den normativa frågeställningen fordras en utredning om å ena sidan vilka 

implikationer ett eventuellt utökat mandat kan medföra på den svenska betal-

ningsmarknaden och å andra sidan vad som händer om Sveriges centralbank 

inte har mandat att distribuera digitala betalningsmedel till allmänheten.  

                                                      
7 Riksbanken, rapport 1 (2017) s. 13 och Riksbanken, rapport 2 (2018), s. 10. 
8 Riksbanken, rapport 1 (2017), och Riksbanken, rapport 2 (2018).  
9 Riksbanken, rapport 2 (2018), s. 19. 
10 Se b.la. Finansinspektionen, Remiss av e-kronaprojektets delrapport 2, FI Dnr. 18-19948 och Riks-

gälden, Remissvar – Riksbankens e-kronaprojekt delrapport 2, Dnr 2018/1057. 
11 Barontini, Christian & Holden, Henry, Proceeding with caution- a survey on central bank digital currency, 

No. 101, Monetary and Economic Department, Bank for international settlements (BIS), 2019. 
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 Uppsatsens huvudfrågeställningar kommer att besvaras genom att utreda 

nedanstående frågor. 

- Hur ser Riksbankens mandat ut? 

- Vad föreskriver riksbankslagen om Riksbankens möjligheter att bedriva 

inlåningsverksamhet från allmänheten? 

- Vad är pengar? 

- Vad innebär Riksbankens e-kronaprojekt? 

- Vad menas med naturliga monopol? 

- Vad menas med att allmänhetens förtroende kan påverkas om kontanter 

försvinner? 

- Hur ser Norge, Danmark och Finland på utvecklingen av digitala 

centralbankspengar? 

- Vilka förändringar medför utvecklingen på den svenska betalningsmark-

naden? 

1.3 Metod  

 

För att uppnå uppsatsens syfte används den rättsdogmatiska metoden. Det 

råder delade meningar om rättsdogmatikens närmare innebörd och räckvidd, 

men metodens huvudsakliga syfte beskrivs vara att tolka och systematisera gäl-

lande rätt.12 Enligt Kleineman är ett sätt att förklara den rättsdogmatiska meto-

den att utgå från den juridiska argumentationen som det centrala och ta ställ-

ning till huruvida man anser att argumentationen bör vara bunden eller fri.13 

Med bunden ska förstås att stöd enbart kan hämtas i de traditionella rättskäl-

lorna, lag, förarbeten, praxis och sedvänja,14 och fri innebär att man “tillåter sig 

                                                      
12 Peczenik, Aleksander, Vad är rätt? Om demokrati, rättsäkerhet, etik och juridisk argumentation, 

Nordstedts Juridik AB, Stockholm, 1995, s. 312, Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk metod (red. Zam-

boni & Nääv), Juridisk metodlära, uppl. 2, Studentlitteratur AB, Lund, 2018, s. 21, Jareborg, Nils, 

Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT, 2004, talar om en rekonstruktion av rätten s. 4 och Sandgren, 

Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare -Ämne, material, metod och argumentation, uppl. 3, Norstedts 

juridik, Stockholm, 2015, s. 43-45.  
13 Kleineman, (red. Zamboni & Nääv), 2018, s. 27-29.  
14 Bernitz, Ulf, m.fl. Finna rätt, uppl. 12, Nordstedts juridik AB, Stockholm, 2012, s. 32-33.  
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att söka efter skälighetsinriktade rättviseargument”15 för att stödja sin argumen-

tation.16  

 Beroende på vilka typer av frågeställningar som avses besvaras med hjälp av 

rättsdogmatisk metod kan det innebära väsentliga skillnader på vilka argument 

som tillåts.17 Kleineman tar exempelvis upp att frågeställningar som avser att 

fastställa tillämpningen av en rättsregel i ett särskilt fall vanligen besvaras ge-

nom en mer bunden argumentation, medan frågeställningar som tar sikte på 

hur en bestämmelse bör utformas kan medge en mer fri argumentation.18 Den 

rättsdogmatiska metoden lämpar sig alltså väl för att besvara uppsatsens fråge-

ställningar genom att den första frågeställningen, om Riksbankens mandat, på 

ett fullgott sätt kan besvaras utifrån ett bundet förhållningssätt till den rätts-

dogmatiska metoden då argumenten härleds ur de auktoritativa rättskällorna. 

Den andra och tredje frågeställningen, huruvida Riksbanken bör ges mandat att 

distribuera digitala centralbankspengar, besvaras istället genom att tillåta en mer 

fri argumentation.  

 Utmärkande för en god tillämpning av den rättsdogmatiska metoden är även 

transparens och en tydlig uppdelning av karaktären på tillåtna argument, 

huruvida argumenten utgör de lege lata-argument eller de lege ferenda-argument.19 

Således ska betonas att framställningen består av två huvudsakliga delar där den 

första frågeställningen besvaras genom de lege lata-argument, med syfte att fast-

ställa gällande rätt, medan den andra delen och de sistnämnda frågeställningarna 

besvaras med argument av de lege ferenda-karaktär.  

  Det bör nämnas att den normativa utredningen präglas av nationalekono-

miska inslag då de juridiska frågeställningarna ger upphov till del-

frågeställningar, som exempelvis rör naturliga monopol och pengar. Angräns-

ningen till frågeställningar av nationalekonomisk natur kan svårligen utelämnas 

då frågan om, Riksbankens mandat bör förändras, endast kan bedömas mot 

bakgrund av vilka implikationer digitala centralbankspengar kan medföra på 

betalningsmarknaden.20 Uppsatsens normativa del bedöms däremot inte mot 

bakgrund av ekonomisk effektivitet,21 istället utgör det konstitutionella perspek-

                                                      
15 Kleineman, (red. Zamboni & Nääv), 2018, s. 28.  
16 Jareborg anför i likhet med Kleineman att rättsdogmatiken inte hindrar argumentation som går 

utanför rättskälleläran då vetenskap enligt Jareborg går ut på att finna bättre lösningar även om 

det ibland kan medföra risker, Jareborg, 2004, s. 4. Kleineman, (red. Zamboni & Nääv), 2018, s. 

28.  
17 Kleineman, (red. Zamboni & Nääv), 2018, s. 30. 
18 Kleineman, (red. Zamboni & Nääv), 2018, s. 30. 
19 Kleineman, (red. Zamboni & Nääv), 2018, s. 36.  
20 Se Sjöberg, Gustaf, Reglering av banker, Jure förlag AB, Stockholm, 2018, s. 33, där han skriver: 

följande, ”Att med ett normativt perspektiv analysera hur banker bör regleras utan att använda sig 

av ekonomiska resonemang förefaller uteslutet.”. Citatet tas upp för att ge stöd åt svårigheten att 

kringgå ekonomiska resonemang vid frågeställningar av det slag som behandlas i uppsatsen.   
21 Jämför med rättsekonomiskmetod där analys av rättsregler handlar om att mäta ekonomisk 

effektivitet med syfte att exempelvis ge förslag på hur reglering kan förändras för att bäst främja 
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tivet den centrala utgångspunkten mot vilken frågor om Riksbankens mandat 

besvaras. Att uppsatsen behandlar frågan utifrån ett konstitutionellt perspektiv 

är naturligt, såtillvida att konstitutionell rätt ytterst handlar om att ställa upp 

gränser för den offentliga maktens utövande.22 Här inbegrips frågor om 

huruvida den offentliga makten verkar inom ramen för uppställda regelverk, 

såväl som frågor om huruvida nya ramar för den offentliga makten bör uppstäl-

las.23 Uppsatsens fokus och syfte är således den rättsliga regleringen av den 

svenska centralbanken.   

 Inslagen av nationalekonomisk natur är emellertid förenad med risker. Enligt 

Hellner finns det en motsättning mellan strävan efter säkra resultat kontra äm-

nets betydelse.24 Att ställa upp en problemformulering som angränsar till nat-

ionalekonomi riskerar att leda till mindre säkra resultat.25 De nationalekono-

miska inslagen medför dessutom att uppsatsen öppnar upp för kritik från nat-

ionalekonomiskt håll.26 Att utelämna de nationalekonomiska aspekterna skulle 

dock föranleda att ämnets betydelse minskar avsevärt, något som noga över-

vägts med slutsatsen att nyttan med en angränsning till nationalekonomin över-

vinner risken för osäkra resultat. Som Jareborg anför, ”Att leva är att ta risker, 

och det gäller också det vetenskapliga livet.”.27 Med det sagt är arbetet med 

framställningen i hög grad präglat av synsättet på rätten som ett system och 

genom att passa in uppsatsens frågeställningar i det redan utarbetade systemet 

avses att minska utrymmet för godtycklighet och med förhoppning om att nå så 

säkra resultat som möjligt.28 

 Det bör även tilläggas att avsnitt 5.1 behandlar en internationell utblick över 

de nordiska länderna och deras hantering av digitala centralbankspengar. Det 

komparativa inslaget är inte ämnat att vara uttömmande med syfte att skapa en 

                                                                                                                             
ekonomisk effektivitet, Venegas, Bastidas, Vladimir, Rättsekonomi, (red. Korling & Zamboni), 

Juridisk metodlära, uppl. 3, Studentlitteratur AB, Lund, 2013, s. 178-179.  
22 Låt vara att finansmakten i huvudsak utgörs av beskattnings- och budgetmakten, Derlén, Matt-

tias, Lindholm, Johan & Naarttijärvi, Markus, Konstitutionell rätt, uppl. 1, Wolters Kluwer Sverige 

AB, Stockholm, 2016, s. 129. Frågan om Riksbankens mandat utgör onekligen en konstitutionell 

frågeställning, Derlén m.fl., 2016, s. 27. 
23 Derlén m.fl., 2016, s. 27-30.  
24 Hellner, Jan, Metodproblem i rättsvetenskapen – Studier i förmögenhetsrätt, Jure AB, Stockholm, 2001, 

s. 81 ff. Jag tar ledning av Sjöbergs grepp om att Hellners metodproblem förvisso tar sikte på 

förmögenhetsrätt men ansluter mig till Sjöbergs uppfattning om att resonemangen håller även 

inom detta område, Sjöberg, 2018, s. 33, not 30.  
25 Hellner, 2001, s. 82. Som kuriosa kan nämnas ett passande citat från Aristoteles angående 

precision och forskning: ”... for it is a mark of the trained mind never to expect more precision in 

the treatment of any subject than the nature of that subjekt permits ...”, Aristotle, Ethics, Penguin 

Books Ltd., United Kingdoms, 2003, s. 5. 
26 Hellner, 2001, s. 82. 
27 Jareborg, 2004, s. 4.  
28 Kaldal, Anna & Sjöberg, Gustaf, Vetenskapskrav på uppsatser i rättsvetenskap - handfasta tips, Jure 

förlag AB, Stockholm, 2018, s. 13-14.  
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komparativ studie.29 Avsikten är istället att belysa och jämföra hur digitala 

centralbankspengar har utretts och behandlats i våra grannländer för att berika 

uppsatsens analys. Genom att ställa upp närliggande länders centralbanksrap-

porter avseende digitala centralbankspengar fördjupas förståelsen för situation-

en på den svenska betalningsmarknaden.30  

 De frågeställningar som uppsatsen ämnat besvara är i skrivande stund före-

mål för en omfattande utredning som ska se över bland annat hela riksbanksla-

gen och särskilt utreda frågan om Riksbanken ska ges mandat att införa konto-

baserade e-kronor.31 Att en utredning har tillsatts visar på uppsatsens aktualitet 

men även ämnets komplexitet. Denna framställning har inte för avsikt att ge ett 

uttömmande svar utan ska ses som en ansats till att formulera en juridisk håll-

bar argumentation kring uppsatsens kärna om Riksbankens mandat att bedriva 

inlåningsverksamhet från allmänheten.   

1.3.1 Material  

 

Materialet i uppsatsen utgår i huvudsak från lagtext, riksbankslagen och rege-

ringsformen. Därtill kommer förarbeten och doktrin32 ligga till grund för att 

fastställa gällande rätt avseende den svenska centralbankens mandat. Underlaget 

utgör centrala rättskällor inom uppsatsens område och tillämpas därför i enlig-

het med den rättsdogmatiska metoden. Material från Riksbanken i form av 

rapporter, artiklar och internetkällor behandlas i stor utsträckning med anled-

ning av att Riksbankens e-kronaprojekt används som utgångspunkt för att ut-

reda digitala centralbankspengar. Förslaget att införa kontobaserade e-kronor 

används som grund för att utreda såväl de lege lata som de lege ferenda, varför 

Riksbankens material behandlas genomgående i uppsatsen. 

  Rapporter från närliggande centralbanker används med avsikt att belysa 

uppsatsens internationella utblick om hur de nordiska länderna har resonerat 

angående digitala centralbankspengar. Internationella rapporter och artiklar från 

b.la. Bank for International Settlements (BIS) och centralbanker som Bank of 

England framställs för att redogöra för vilka konsekvenser digitala centralbank-

spengar kan medföra. Genom att behandla internationella källor från väletable-

                                                      
29 Valguarnera, Filippo, Den komparativa metoden, (red. Korling, Fredrik & Zamboni, Mauro), 2013, 

s. 141-143. 
30 Något som förvisso är i linje med en komparativ metod men en komparativ studie kräver en 

frågeställning som närmare tar sikte på att jämföra olika rättsordningar, vilket inte faller inom 

ramen för denna framställning, Valguarnera, (red. Korling & Zamboni), 2013, s. 142. 
31 Översyn av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen, kommittédirektiv 2016:114, 

Statens roll på betalningsmarknaden, Framställning 2018/19:RB3 och Betänkande 

2018/19:FiU44.  
32 För uppsatsens del anses lagkommentarer och juridiska artiklar ingå i begreppet doktrin, se 

Vogel, Hans-Heinrich, m.fl. Finna rätt, uppl. 12, Nordstedts juridik AB, Stockholm, 2012, s. 186-

187. 
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rade organisationer och aktörer uppnår uppsatsen en kritisk granskning av vilka 

följder som kan tänkas uppkomma. Alternativet att enbart behandla material 

från den svenska centralbanken, vars mål är att tillhandahålla betalningsmedel 

till allmänheten, riskerar att leda till en ofullständig och ensidig normativ analys.  

 Av samma anledning används material från remissinstanser till Riksbankens 

e-kronaprojekt. Aktörer som b.la. Finansinspektionen och Riksgälden, vars 

kunskap om den svenska betalningsmarknaden måste anses gedigen, ges ut-

rymme för att nyansera befarade konsekvenser som den rättsliga problemfor-

muleringen om digitala centralbankspengar ger upphov till. Samtliga rapporter 

och artiklar som redogjorts för ovan behandlas för att uppnå uppsatsens nor-

mativa syfte genom att kritiskt analysera konsekvenser som digitala central-

bankspengar kan få.  

 Vid redogörelse för termer och begrepp som faller utanför den juridiska 

läran så som pengar, naturliga monopol och förtroende har samtliga framställts 

genom att använda källor från nationalekonomisk litteratur på grundnivå samt 

djupgående artiklar och rapporter. Det grundläggande syftet med materialan-

vändningen utanför rättskälleläran är att besvara den juridiska problematiken 

som uppstår när betalningsmarknaden förändras och effekterna av Riksbankens 

mandat. 

 Slutligen bör nämnas att framställningen sammanfattas i kapitel två med en 

modell, vilken har skapats då det framstod pedagogiskt motiverat med ett visu-

ellt förtydligande. Modellen gör inte anspråk på att vara allmängiltig utan ska ses 

som en förstärkning och ett förtydligande av innehållet i avsnittet i fråga.   

1.3.2 Materialdiskussion 

 

För att föra en juridisk hållbar argumentation kring frågeställningen om Riks-

banken och digitala centralbankspengar har materialanvändning utanför den 

traditionella rättskälleläran med nödvändighet behövt inhämtas. Syftet med 

materialanvändning utanför rättskälleläran har varit att redogöra för vilka in-

verkningar ett utökat mandat för Riksbanken skulle få på betalningsmarknaden, 

för att således kunna besvara uppsatsens andra och tredje frågeställning om vad 

centralbankens mandat bör omfatta.  

 Att inhämta material utöver rättskälleläran är förenad med svårigheter, så 

som att bedöma vilken vikt källorna kan tillmätas. Arbetet har formats av sö-

kandet efter vedertagna källor från myndigheter, centralbanker och välciterade 

ekonomer som genom att ha studerat området kan förstås vara förankrade 

inom fältet för digitala centralbankspengar. Med det sagt bör den normativa 

delen, där materialanvändningen till stor del ligger utanför den juridiska rättskäl-

leläran, läsas med förståelse för att behandlingen av materialet har inhämtats 

med syfte att besvara den normativa utredningen på ett nyanserat och fullgott 

sätt.  
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1.4 Avgränsningar  

 
Uppsatsen behandlar som nämnt digitala centralbankspengar ur ett konstitut-

ionellt perspektiv, vilket innebär att aspekter som tekniskt val för utformning av 

e-kronan och frågor om dataskydd inte kommer att behandlas. De tekniska 

utformningarna är inte aktuella för att utreda den offentliga makten, i det här 

fallet Riksbankens mandat. Frågor om personlig integritet och anonymitet utgör 

mänskliga fri- och rättigheter33 och omfattas förvisso av det konstitutionella 

studiet34 men kommer inte att behandlas av det enkla skälet att diskussionen 

inte inryms uppsatsens omfattning. Medborgarperspektivet utgör dock en rele-

vant aspekt för framtida diskussion om centralbankens möjligheter att distribu-

era digitala centralbankspengar till allmänheten. 

 I Riksbankens e-kronaprojekt beskrivs två olika förslag på utformning av e-

kronan, en värdebaserad modell och ett kontobaserat alternativ, vilka båda 

kommer att redogöras för i uppsatsens andra kapitel. Anledningen till att båda 

förslagen redogörs för är att tydliggöra på vilket sätt den kontobaserade e-

kronan utmärker sig från hur Riksbanken i dagsläget distribuerar betalningsme-

del. Den värdebaserade e-kronan kommer dock inte att behandlas vidare i upp-

satsen. Skälet är den värdebaserade e-kronans nära koppling till befintliga kon-

tanter, vilket gör att den värdebaserade modellen förefaller vara relativt opro-

blematisk vad avser Riksbankens mandat och roll som centralbank.  

 Uppsatsen aktualiserar även finansiella perspektiv, så som digitala central-

bankspengars eventuella inverkan på finansmarknaden, vilket därför kommer 

att behandlas översiktligt inom ramen för uppsatsens syfte. En fördjupad analys 

på området inryms inte i denna del. Ytterligare finansiella perspektiv som frågan 

om utlåning, dvs. affärsbankernas utlåningsverksamhet kommer inte heller att 

behandlas djupgående utan nämns enbart översiktligt. Detta är en naturlig av-

gränsning då syftet med uppsatsen utgår ifrån Riksbankens förslag om konto-

baserade e-kronor som enbart aktualiserar inlåning.  

 De ekonomiska avsnitten i kapitel två, avseende vad pengar är och vilka 

typer av pengar som finns, behandlas kortfattat och översiktligt för att lämna 

utrymme till den juridiska diskussionen och genomgången. Det ansågs däremot 

motiverat att inkludera denna del för att ge läsaren goda möjligheter att förstå 

varför e-kronaprojektet har initierats. Uppsatsen avgränsas emellertid från att 

behandla ytterligare ekonomiska aspekter.  

 I samband med kontobaserade e-kronor uppkommer även konkurrensrätts-

liga frågeställningar. Frågor som exempelvis huruvida Riksbanken får konkur-

rera med affärsbankernas inlåningsverksamhet eller inte aktualiseras. Dessa 

kommer inte att behandlas i uppsatsen då den konkurrensrättsliga aspekten är 

                                                      
33 Artikel 8 i lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
34 Derlén m.fl., 2016, s. 253-254. 
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för omfattande. Däremot kommer uppsatsen översiktligt att behandla konse-

kvenser som statlig konkurrens medför på betalningsmarknaden.  

 Diskussionen om Riksbankens roll och centralbankers roll kommer även 

dessa att avgränsas till uppdrag och funktioner som är av relevans för frågan 

om inlåning. Det är främst uppgifter som att främja ett säkert och effektivt 

betalningsväsende och tillhandahållande av sedlar och mynt som blir aktuella. 

Framställningen ämnar därmed inte att ge någon uttömmande genomgång av 

centralbankens roll och funktion för samhällsekonomin.  

1.5 EU-rättslig avgränsning 

 

Arbetet utgår i huvudsak ifrån svensk rätt. EU-rätten är emellertid alltid närva-

rande och behöver beaktas.35 Alla medlemsländer har en skyldighet att anpassa 

nationell lagstiftning som reglerar varje medlemsstats centralbank till Fördraget 

om Europeiska unionens funktionssätt (EUF), enligt artikel 131 och artikel 14.1 

stadgan för Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och Europeiska central-

banken (ECB). Enligt artikel 14.4 i ECBS-stadgan får nationella centralbanker 

utföra uppgifter som inte finns föreskrivna i stadgan förutsatt att ECB-rådet 

finner att dessa uppgifter är förenliga med ECB:s mål och funktioner.  

 Riksbanken är en del av ECBS och omfattas av ECBS verksamhetsmål som 

finns föreskrivna i artikel 127.2 i EUF-fördraget och artikel 2 i ECBS-stadgan.36 

För länder som är anslutna till den europeiska monetära unionen (EMU) har 

EU exklusiv kompetens att besluta över den monetära politiken, enligt artikel 

3.1 c EUF. Den överstatliga styrningen av euro-länders monetära politik ge-

nomförs av ECB.37 Sverige är dock inte ansluten till EMU och har därmed egen 

kompetens att besluta över den nationella monetära politiken.38  

 Trots egen kompetens vad gäller den monetära politiken, omfattas Sverige 

av ett krav på rättslig konvergens vad gäller reglering av den svenska central-

banken.39 Det finns dock utrymme för medlemsländer att tilldela sin nationella 

centralbank egna uppgifter som ligger utanför ECBS-stadgan, enligt artikel 14.4 

ECBS-stadgan. EU-rättens påverkan på Riksbankens mandat att införa konto-

baserade e-kronor är mot det ovan anförda inte uppenbar och utgör en själv-

ständig rättslig frågeställning. Med anledning av uppsatsens begränsade omfatt-

ning och syfte kommer därför inte EU-rättsliga aspekter av Riksbankens man-

dat att behandlas. 

                                                      
35 Se Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, uppl. 5, Nordstedts juridik, Stock-

holm, 2014, s. 100-102 och Mål 6/64 Costa vs. ENEL, om EU: rättens företräde framför nation-

ell rätt.  
36 Hirschfeldt, Johan, Regeringsform (1974:152) 9 kap. 13 §, Lexino 2019-01-01. 
37 Bernitz & Kjellgren, 2014, s. 359.  
38 Bernitz & Kjellgren, 2014, s. 359.  
39 Riksbanken, rapport 1 (2017), s. 33. 
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2 Pengar och Riksbankens e-kronaprojekt  

 

För att kunna förstå centralbankens möjligheter att distribuera betalningsmedel 

till allmänheten och hur denna möjlighet påverkas av ökad digitalisering är det 

motiverat att översiktligt redogöra för vilka olika typer av pengar som finns i 

dagsläget. Vidare är utgångspunkten i uppsatsen Riksbankens e-kronaprojekt, 

varför även en genomgång av e-kronaprojektet är nödvändig. Därmed inleds 

kapitel två med en översiktlig genomgång av vad pengar är, följt av en presen-

tation av Riksbankens e-kronaprojekt. Kapitlet avslutas sedan med en samman-

fattning som kopplar samman hur Riksbankens e-kronaprojekt förhåller sig till 

dagens befintliga pengar.  

2.1 Vad är pengar?  

 

Initialt anser sig nog de flesta veta vad pengar är, men vid närmare reflektion 

blir pengar snabbt ett halt begrepp. Det finns dock ett antal egenskaper som det 

råder relativ enighet kring är nödvändiga för att något ska kallas pengar, vilka 

kommer att redogöras för nedan.40  

 En mycket kortfattad definition av pengar skulle vara att pengar är något 

som godtas som betalning och anses vara en tillgång.41 Ordet “pengar” leder 

dock ofta tanken till kontanter, en fysisk representation av någons betalnings-

förmåga eller betalningskraft, men tanken blir lätt vilseledande då kontanter i 

själva verket endast utgör en liten del av mängden pengar som cirkulerar i sam-

hällsekonomin.42 I den klassiska definitionen av pengar förekommer dessutom 

                                                      
40 Ekenberg, Tomas & Vestin, David, (red. Aldén m.fl.) Nationalekonomins frågor, uppl. 1, Student-

litteratur AB, Lund, 2017, s. 380. Historiska filosofer som Platon och Aristoteles hade exempelvis 

olika uppfattningar om pengars roll i samhället, dess uppkomst och väsen, Ekenberg & Vestin, 

2017, s. 395.  
41 Lagos, Ricardo, Inside and outside money, Federal Reserve Bank of Minneapolis Research De-

partment Staff Report, 2006, 374, s. 1. 
42 Kontanter utgör endast cirka 2 % av den samlade penningmängden enligt Riksbanken, 

https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/sa-fungerar-en-betalning/vad-ar-pengar/ 

(Hämtad 2019-05-04), se SOU 2018:42 s. 73-75 för statistik om den minskade kontantanvänd-

ningen. Se även Karin Wallin-Normans artikel, Kontopengar och kontorätter - några reflektioner med 

anledning av ett aktuellt rättsfall, Ny Juridik 4:11, s. 42 där Wallin skriver att det är en vanlig missupp-

https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/sa-fungerar-en-betalning/vad-ar-pengar/
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inga formkrav på att pengar måste utgöras av sedlar och mynt utan det är 

främst nedanstående egenskaper som gör att något klassas som pengar: 

 - att kunna användas som betalningsmedel, 

 - vara räkneenhet och 

 - fungera som värdebärare.43  

 Med betalningsmedel menas att något kan användas som utbyte mot varor 

och tjänster eller för att betala en skuld.44 Med att vara en räkneenhet menas att 

pengar ska fungera som en gemensam måttstock mot vilken varor och tjänster 

kan prissättas och jämföras.45 Pengar är också bärare av värde med kvalifikat-

ionen att värdet måste vara stabilt över tid. Orsaken är att om värdet på pengar 

snabbt skulle minska eller öka så tappar de egenskapen av att vara ett allmänt 

accepterat betalningsmedel.46  

 Historiskt har pengar varit kopplade till ett värde utanför sig självt, det klas-

siska exemplet är guld.47 Numera är pengar inte kopplade till några externa vär-

den utan representerar ett självständigt värde som i grund och botten vilar på 

allmänhetens förtroende.48 

 Merparten av samhällets pengar är som ovan nämnt inte representerade i 

fysisk form utan är elektroniska. Förutom fysiska kontanter, finns idag elektro-

niska affärsbankpengar och elektroniska centralbankspengar.49 Ett sätt att kate-

gorisera de olika typerna av pengar på, är att dela in dem i inside money och outside 

                                                                                                                             
fattning bland jurister att se pengar som fysiska ting och att likna kontopengar vid en “penga-

påse”. Wallin riktade kritik mot Stefan Lindskogs yttrande till en dom, Lindskogs svarar på kriti-

ken i sin bok Lindskog, Stefan, Betalning - Om kongruent infriande av penningskulder och andra betalnings-

rättsliga frågor, uppl. 2, Nordstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 72-72 not 165 för den som är 

intresserad av att läsa diskussionen. Hänvisningen avser endast att belysa att det inte är en ovanlig 

att uppfatta pengar enbart som fysiska kontanter. Även i kursboken ”Fordran och skuld” fram-

ställs den grundläggande förklaringen av vad pengar är som en fysisk representation i form av 

sedlar och mynt: “Vad är pengar? Med pengar kan avses standardiserade föremål (mynt eller 

sedlar) som används som bytesmedel i kommersiella sammanhang. Det är väl också så man 

vanligen tänker sig pengar.”, Mellqvist, Mikael & Persson, Ingemar, Fordran och skuld, uppl. 10, 

Iustus förlag AB, Uppsala, 2015, s. 242.  
43 Davies, Glyn, A history of money: from ancient times to the present day, Univ. of Wales Press in co-

operation with Julian Hodge Bank Limited, Cardiff, 1994, s. 27.  
44 Lindskog, 2018, s. 75-76. 
45 Riksbanken, Rapport 2 (2018), s. 21.  
46 Söderberg, Gabriel, Vad är pengar?, Penning- och valutapolitik 2018:3, Sveriges Riksbank, 2018, 

s. 21. Se dock Lindskog, 2018, s. 75-76 för kritik mot att förklara pengar som värdebärare med 

skrönor om att hålla pengarna i madrassen. Han menar att kontanter endast används i begränsad 

utsträckning som värdebevarare, och att förklaringen ligger i bankväsendet och införande av 

affärsbankpengar, som kommer att förklaras närmare nedan.   
47 McLeay, Michael, Radia, Amar, Thomas, Ryland, Money in the modern economy: an introduction, 

Bank’s Monetary Analysis Directorate, Bank of England, 2014, s. 6. 
48 Dagens pengar utgör så kallat fiatpengar, vilket innebär att de inte går att konvertera till andra 

tillgångar, de kan endast ersättas av mer fiatpengar, McLeay m.fl., 2014, s. 6.  
49 Frågan om kryptovalutor kommer att behandlas nedan i avsnitt 2.1.3, ”Kryptovalutor”.   



 18 

 

 

 

money.50 Med inside money menas pengar inom det ekonomiska systemet i bemär-

kelsen att pengarna utgör någons tillgång och någons skuld, exempelvis affärs-

bankpengar.51 Med outside money menas pengar utanför det ekonomiska systemet, 

exempelvis statliga pengar, såväl fysiska som elektroniska.52 Nedan följer mer 

detaljerad beskrivning av dessa olika typer av pengar.   

2.1.1 Centralbankspengar 

2.1.1.1.1 Fysiska centralbankspengar - kontanter  

 

Kontanter är en fysisk representation av pengar som vanligen ges ut och skapas 

av en stats centralbank.53 Kontanter utgör en fordran på Riksbanken och har 

historiskt sett varit förenad med en inlösenrätt till guld.54 Idag kan man dock 

endast lösa in utslitna sedlar mot nytryckta sedlar, enligt 5 kap 4 § RBL. Kon-

tanter är i dagsläget det enda lagliga betalningsmedlet vilket följer av 5 kap 1 § 2 

st. RBL, men bestämmelsen är inte tvingande och kan avtalas bort.55 Central-

bankspengar innebär att det är centralbanken som skapar och tillhandahåller 

pengarna samt garanterar pengarnas värde.56 Då centralbanken och, i förläng-

ningen, staten inte anses kunna gå i konkurs så klassas kontanter som fria från 

kreditrisk, vilket är en skillnad från affärsbankpengar som kommer att redogö-

ras för nedan.57  

2.1.1.1.2 Elektroniska centralbankspengar  

 

                                                      
50 Begreppen beskrivs ha introducerats av John G. Gurley and Edward S. Shaw i samband med 

publicering av 1960, Money in a Theory of Finance, Lagos, 2006, s. 1.   
51 Lagos, 2006, s. 1. 
52 Garrat, Rodney & Wallace, Neil, Bitcoin 1, Bitcoin 2, ... : An Experiment in Privately Issued Outside 

Monies∗, University of California Santa Barbara, Penn State University, 2017, s. 2.   
53 Cranston m.fl., Principles of Banking law, 3rd edition, University press, Oxford, 2017, s. 362. 
54 https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/sa-fungerar-en-betalning/vad-ar-pengar/ 

(Hämtad 2019-05-21). Man kan emellertid fråga sig om en kontant verkligen bör gå under ford-

ringsinstitutet då kontanter numera inte innebär någon inlösenrätt, dvs. rätt att lösa in kontanter 

mot guld eller metaller. Vad är då Riksbankens motprestation, att garantera värdet, man kan fråga 

sig om det tillräckligt som motprestation för att räknas som en fordran? Den juridiska klassifikat-

ionen av att en kontant utgör en fordran på Riksbanken tycks vara en historisk rest från tiden då 

kontanter innebar en inlösenrätt. En modern syn på vad kontanters juridiska definition och status 

bör vara kommer emellertid inte att belysas vidare. 
55 Offentliga vårdinrättningar är dock tvingade att ta emot kontantbetalningar, se avgörande från 

Högsta förvaltningsdomstolen 2015 ref. 49. Riksbanken har även skickat in en begäran om en 

statlig utredning för att se över begreppet lagligt betalningsmedel, se, Statens roll på betalningsmark-

naden, Framställning 2018/19:RB3, Sveriges Riksbank, som skickades in den 29 april 2019.  
56 Riksbankens främsta uppgift är att bevara ett fast penningvärde, 1 kap. 2 § 2 st. RBL.   
57 https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/sa-fungerar-en-betalning/vad-ar-pengar/ 

(Hämtad 2019-05-20).  

https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/sa-fungerar-en-betalning/vad-ar-pengar/
https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/sa-fungerar-en-betalning/vad-ar-pengar/
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Riksbanken skapar även och ger ut elektroniska centralbankspengar58 genom 

Riksbankens egna betalningssystem RIX. RIX är ett avräkningssystem där ban-

ker, finansiella institut och statliga myndigheter, som exempelvis Riksgälden, 

kan öppna konton och göra stora betalningar sinsemellan.59 Riksbanken skapar 

elektroniska centralbankspengar genom att låna ut pengar till banker och andra 

kontoinnehavare inom RIX.60 Dessa pengar är emellertid inte tillgängliga för 

allmänheten som kontanter är utan finns enbart för kontohavare i RIX. Däre-

mot innehar elektroniska centralbankspengar liknande egenskaper som kontan-

ter då dessa är garanterade av staten och utgör en fordran på Riksbanken.61 

2.1.2 Affärsbankpengar  

 

Merparten av samhällets pengar är som nämnt inte representerade fysiskt, i 

form av kontanter, utan utgörs av elektroniska pengar.62 Liksom banker och 

staten har tillgång till elektroniska centralbankspengar via Riksbankens avräk-

ningssystem, RIX, har allmänheten tillgång till elektroniska pengar via sina 

bankkonton.63 Detta innebär att en insättning på ett bankkonto utgör en ford-

ran på den bank som kontot är upprättat hos, även kallat inlåning.64 Inlåning 

kan klassas som att kontoinnehavaren har en fordran på banken, att banken 

åtar sig att betala tillbaka insatta medel närhelst kontoinnehavaren önskar. På så 

vis förklaras inlåning som att banken har en skuld till kontoinnehavaren.65 Riks-

banken skapar nya elektroniska pengar i RIX genom att bevilja lån till de kredit-

institut som har konton i RIX, på samma sätt skapar banker nya pengar i sam-

                                                      
58 Rent begreppsligt görs en åtskillnad i uppsatsen mellan å ena sidan elektroniska centralbankspengar 

där jag avser pengar som finns i dagsläget i RIX och begreppet digitala centralbankspengar där jag 

menar pengar som ännu inte finns och vars syfte är att kunna tillhandahållas till allmänheten. 
59 https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/betalningssystemet-rix (Hämtad 2019-05-

21). 
60 https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/betalningssystemet-rix (Hämtad 2019-05-

21).  
61 https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/sa-fungerar-en-betalning/vad-ar-pengar/ 

(Hämtad 2019-05-21).  
62 Se avsnitt 2.1, ”Vad är pengar?”.  
63 https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/sa-fungerar-en-betalning/vad-ar-pengar/ 

(Hämtad 2019-05-21). 
64 Wallin-Norman, Karin, Finansiella instrument, Jure förlag AB, Stockholm, 2011, s. 18 och 7 kap. 

1 § p. 1 lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.  
65 Wallin-Norman, 2011, s. 18-19. 

https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/betalningssystemet-rix
https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/betalningssystemet-rix
https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/sa-fungerar-en-betalning/vad-ar-pengar/
https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/sa-fungerar-en-betalning/vad-ar-pengar/
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hället genom att bevilja lån till allmänheten, även kallat utlåning.66 Detta innebär 

att banker, genom att bevilja lån, skapar nya pengar i systemet.67  

 Eftersom Riksbanken har ensam utgivningsrätt (se avsnitt 2.1.1.1.1) blir 

följdfrågan hur ensamrätten kan vara förenligt med att banker ger ut egna 

elektroniska pengar. Banker tillåts att ge ut elektroniska pengar enligt 7 kap. 1 § 

p. 15 lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och utgivning av 

elektroniska pengar har i sin tur inte ansetts hindras av Riksbankens ensamrätt 

till utgivning av lagligt betalningsmedel, vilket framgår av förarbetena till lag 

(2011:755) om elektroniska pengar.68 En skillnad mellan Riksbankens pengar är 

att dessa utgör en fordran på Riksbanken och i förlängningen staten, medan 

utgivna affärsbankpengar representerar en fordran på den affärsbank som har 

gett ut pengarna, enligt 1 kap. 2 § p. 2 a) lag (2011:755) om elektroniska 

pengar.69 Det förtjänas att nämna att insättningsgarantin, som är relevant i 

sammanhanget, kommer att behandlas nedan i avsnitt 4.1.4.1.2.   

2.1.3 Kryptovalutor  

 

Vid sidan av betalningsmedel som utges av centralbanken och privata affärs-

banker har det på senare tid även dykt upp kryptovalutor, virtuella valutor. Det 

mest kända exemplet är Bitcoin som kom ut år 2009.70 Kortfattat kan kryptova-

lutor sägas ha följande fyra egenskaper, de är immateriella, dvs. icke fysiska och 

skapas i kryptovalutaprotokoll, det finns ingen angiven utgivare till kryptovalu-

tor, värdet styrs av tillgång och efterfrågan och de verkar som betalningsmedel 

för de aktörer som godtar kryptovalutor.71 Närmare om hur kryptovalutor fun-

gerar kommer inte att redogöras för då det relevanta för uppsatsens del är att 

klargöra hur kryptovalutor förhåller sig till Riksbankens e-kronaförslag.72  

                                                      
66 Pengar skapade i RIX kategoriseras som outside money och affärsbankpengar skapade av banker 

kategoriseras som inside money enligt Lagos, 2006, se ovan avsnitt 2.1, ”Vad är pengar?". 

https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/sa-fungerar-en-betalning/vad-ar-pengar/ 

(Hämtad 2019-05-21). 
67 Skapandet av privata affärsbankpengar begränsas emellertid av efterfrågan på lån och reglering-

ar, som kapitaltäckningskrav med mera, se https://www.riksbank.se/sv/betalningar--

kontanter/sa-fungerar-en-betalning/vad-ar-pengar/ (Hämtad 2019-05-21). 
68 Prop. 2001/02:85, s. 60-61. För vidare diskussion om Sveriges lagliga betalningsmedel se SOU 

2018:42 och Statens roll på betalningsmarknaden, Framställning 2018/19:RB3. 
69 https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/sa-fungerar-en-betalning/vad-ar-pengar/ 

(Hämtad 2019-05-21). 
70 Söderberg, Gabriel, Är Bitcoin och andra kryptotillgångar pengar?, Ekonomiska kommentarer, Nr. 5, 

Sveriges Riksbank, 2018, s. 1.  
71 Elgebrant, Emil, Kryptovalutor- särskild rättsverkan vid innehav av bitcoins och andra liknande betal-

ningsmedel, uppl. 1, Wolters Kluwer Sverige AB, Stockholm, 2016, s. 18. 
72 Segendorf, Björn, "Vad är Bitcoin?”, Penning- och valutapolitik 2014:2, Sveriges Riksbank, 2014 

och Söderberg, 2018 förklarar mer ingående hur kryptovalutor fungerar och Elgebrant, 2016 

https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/sa-fungerar-en-betalning/vad-ar-pengar/
https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/sa-fungerar-en-betalning/vad-ar-pengar/
https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/sa-fungerar-en-betalning/vad-ar-pengar/
https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/sa-fungerar-en-betalning/vad-ar-pengar/
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 Vid en jämförelse med de tre egenskaper som anses utgöra pengar, sägs 

kryptovalutor inte nå upp till egenskapen av att verka som betalningsmedel.73 

De visar sig nämligen att kryptovalutor främst används som en tillgång.74 Att 

värdet på kryptovalutor styrs av utbud och efterfrågan medför att valutorna har 

skiftande värdeutveckling och egenskapen att vara värdebärare över tid är där-

med inte heller uppfylld. Detta bidrar till att kryptovalutor inte klassas som 

pengar utan snarare ses som tillgångar, likt andra finansiella produkter.75  

 En stor skillnad mellan kryptovalutor och e-kronan är emellertid att krypto-

valutor har anonyma utgivare medan e-kronan skulle utges av svenska staten 

och komma att uttryckas i svenska kronor. Detta innebär att e-kronan, till skill-

nad från kryptovalutor, inte skulle utgöra en ny och egen valuta, utan vara ett 

nytt uttryck för den svenska valutan, SEK.76 

2.2 E-kronaprojektet 

2.2.1 Riksbankens e-kronaprojekt  

 

Anledningen till att Riksbanken har börjat utreda möjligheten att införa en digi-

tal centralbankspeng är den pågående utvecklingen mot ett kontantfritt sam-

hälle.77 Även ur ett internationellt perspektiv kan en trend mot minskad kon-

tantanvändning urskiljas, men Sverige utmärker sig genom att vara ett av de 

länder med flest antal elektroniska betalningar per person och år.78 Det är mot 

bakgrund av detta som Riksbanken utreder möjligheten att införa ett komple-

ment till kontanter, digitala centralbankspengar.79 Som skäl till varför det kan 

behövas ett komplement till kontanter anger Riksbanken de negativa konse-

kvenser som den minskade kontantanvändningen kan medföra för svenska 

betalningsmarknaden.80 Riksbanken beskriver för det första att det finns en risk 

att betalningsmarknaden blir koncentrerad till enstaka företag, vilket skulle 

kunna leda till marknadsproblem i form av privata monopol.81 Monopolsituat-

ioner på betalningsmarknaden menar Riksbanken i sin tur kan leda till minskad 

                                                                                                                             
redogör för juridiska aspekter avseende kryptovalutor, för den som är intresserad att läsa vidare 

om kryptovalutor.  
73 Söderberg, Är Bitcoin och andra kryptotillgångar pengar?, 2018, s. 9-10. 
74 Söderberg, Är Bitcoin och andra kryptotillgångar pengar?, 2018, s. 9-10. 
75 Söderberg, Är Bitcoin och andra kryptotillgångar pengar?, 2018, s. 9.  
76 Söderberg, Är Bitcoin och andra kryptotillgångar pengar?, 2018, s. 10-11.  
77 Riksbanken, rapport 1 (2017), s. 1.   
78 Riksbanken, rapport 1 (2017), s. 10-11. 
79 Riksbanken, rapport 1 (2017), s. 18 samt Riksbanken, rapport 2 (2018), s. 13.  
80 Riksbanken, rapport 1 (2017), s. 13.  
81 Riksbanken, rapport 2 (2018), s. 10.  
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effektivitet och motståndskraft i betalningssystemet.82 För det andra så gör 

Riksbanken gällande att allmänhetens tillgång till riskfria centralbankspengar 

kan komma att inskränkas, vilket riskerar att påverka allmänhetens tilltro till 

penningväsendet.83 Riksbanken skriver även att en statlig närvaro på betal-

ningsmarknaden gör det möjligt att snabbt kunna omvandla affärsbankpengar 

till statliga centralbankspengar och att den vetskapen historiskt sett har ansetts 

vara väsentlig för att upprätthålla förtroendet för betalningsmarknaden och i 

slutändan också den finansiella stabiliteten.84  

 Det kan i sammanhanget poängteras att Riksbanken skulle ha ett fortsatt 

ansvar för kontantförsörjningen i samhället även efter ett eventuellt införande 

av e-kronor, vilket Riksbanken förtydligar genom att klargöra att e-kronan ska 

verka som ett komplement till kontanter.85 Regeringen har i en proposition, 

som presenterades i början av oktober 2019, dessutom föreslagit åtgärder för 

att öka tillgången på kontanter.86 I propositionen ges förslag på att införa krav 

på vissa kreditinstitut att de måste tillhandahålla kontanttjänster, med syfte att 

säkerställa att det finns en viss lägsta nivå av kontanter i samhället.87 De nya 

bestämmelserna föreslås träda i kraft i januari 2021.88   

2.2.2  Vad är en e-krona? 

 

I Riksbankens rapport beskrivs en e-krona enligt följande: “Enkelt beskrivet 

skulle e-kronor vara svenska kronor, på ett konto hos Riksbanken, eller ett 

värde som kan lagras lokalt på exempelvis ett kort eller i en app i mobiltelefo-

nen.”89  

 E-kronan är alltså en digital peng som skulle utges av Riksbanken och där-

med garanteras av staten, likt kontanter. Detta innebär att e-kronan likt kontan-

ter skulle klassas som fri från kreditrisk.90 I rapporterna som Riksbanken har 

gett ut ser man att e-kronan bland annat ska ha följande grundegenskaper: 

                                                      
82 Riksbanken, rapport 1 (2017), s. 13.  
83 Riksbanken anför fler skäl som beredskapsskäl och att tillgängliggöra digitala betalningsmedel 

till grupper som står utanför, Riksbanken, rapport 1 (2017), s. 13.  
84 Riksbanken, rapport 2 (2018), s. 10 och 36.  
85 Riksbanken, rapport 2 (2018), s. 2.  
86 Prop. 2019/20:23, propositionen utgår från delbetänkande, SOU 2018:42, som ingår i den s.k. 

riksbanksutredningen som tillsattes år 2016. Riksbanksutredningen har till uppdrag att se över 

behovet av en ny riksbankslag, se kommittédirektiv 2016:114. 
87 Prop. 2019/20:23, s. 29.  
88 Prop. 2019/20:23, s. 1.  
89 Riksbanken, rapport 2 (2018), s. 13.  
90 Se Riksbanken, rapport 1 (2017), s. 18. Med det sagt menas inte att kontanter är helt fria ifrån 

risk, jämför man med möjligheten att kunna spärra ett borttappat bankkort med borttappade 

kontanter så skulle kontanter kunna ses som mer riskfyllda. Med kreditrisk menas dock att Riks-

banken och i förlängningen staten inte kan gå i konkurs jämfört med affärsbanker vilket innebär 
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- utgöra en fordran på Riksbanken och vara angiven svenska kronor,91 

- vara tillgänglig för allmänheten dygnet runt, året om, 

- kunna användas för snabba och enkla betalningar, samt 

- vara användarvänlig och kunna fungera parallellt med de betalningsalter-

nativ som finns idag.92 

E-kronor skulle därmed ha liknande egenskaper som kontanter, då även kon-

tanter utgör en fordran på Riksbanken, är svenska kronor, är tillgängliga dygnet 

runt osv. Beroende på hur man tekniskt väljer att utforma e-kronan får den 

dock olika innebörd, inte minst juridiskt. Nedan följer en redogörelse för de två 

förslag som Riksbanken presenterat gällande e-kronans utformning.  

2.2.2.1.1  Värdebaserad e-krona  

 

Riksbanken definierar värdebaserade e-kronor som “förbetalda värden som kan 

förvaras på en betalningsanordning, exempelvis på ett betalningsinstrument i 

form av ett kort eller en app i mobiltelefonen eller på ett betalkonto för 

elektroniska pengar. Värdebaserade e-kronor utgör inte kontotillgodohavan-

den.”93 För att enkelt beskriva utformningen så kan den liknas vid ett present-

kort som kan laddas på med e-kronor och användas för att betala varor och 

tjänster med.94 Genom att definiera värdebaserade e-kronor som något som inte 

utgör kontotillgodohavanden förtydligas att Riksbanken ser att det inte är fråga 

om inlåning.95 Vid utgivning av elektroniska pengar, värdebaserade e-kronor, 

finns ingen begränsning av beloppets storlek, däremot kan utgivande av värde-

baserade e-kronor komma att begränsas av reglering av penningtvätt.96 Sam-

                                                                                                                             
att Riksbanken alltid kan betala ut kontanter, centralbankspengar, på begäran om utbetalning, se 

Riksbanken, rapport 2 (2018), s. 11. 
91 Riksbanken, rapport 1 (2017), s. 15.  
92 Riksbanken, rapport 1 (2017), s. 24 och Riksbanken, rapport 2 (2018), s. 14.  
93 Riksbanken, rapport 2 (2018), s. 46. 
94 Det har tidigare funnits ett så kallat Cashkort som man kunde ladda på med elektroniska 

pengar till ett mindre belopp, kortet gavs ut av storbanker i Sverige mellan åren 1997-2004 

http://archive.riksbank.se/Documents/Rapporter/Riksbanksstudie/2013/rap_riksbanksstudie_

The_Swedish_retailpayment_market_130605_eng.pdf (Hämtad 2019-06-13) s. 22. Cashkortet 

fick emellertid inte önskat genomslag, se: 

https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/fsr/artiklar/svenska/2017/170524/rap

_fsr1_fordjupning_3_170524_sve.pdf (Hämtad 2019-06-04) s. 1. Den tekniska utformningen av 

den värdebaserade e-kronan har ifrågasatts och blivit kritiserad för att vara lik Cash-kortet, se The 

Swedish Financial Technology Association, Remissyttrande av Riksbankens e-kronaprojektets delrapport 

2 (Dnr 2018-01005), 2019-02-01, s. 2.  
95 Riksbanken, rapport 2 (2018), s. 19. 
96 I skrivande stund är maxbeloppet för anonyma betalningar 250 euro, se 3 kap. 31 § p. 1 lag 

(2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, men ett nytt direktiv 

http://archive.riksbank.se/Documents/Rapporter/Riksbanksstudie/2013/rap_riksbanksstudie_The_Swedish_retailpayment_market_130605_eng.pdf
http://archive.riksbank.se/Documents/Rapporter/Riksbanksstudie/2013/rap_riksbanksstudie_The_Swedish_retailpayment_market_130605_eng.pdf
https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/fsr/artiklar/svenska/2017/170524/rap_fsr1_fordjupning_3_170524_sve.pdf
https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/fsr/artiklar/svenska/2017/170524/rap_fsr1_fordjupning_3_170524_sve.pdf
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manfattningsvis kan värdebaserade e-kronor beskrivas som att de skulle utgöra 

svenska kronor i en annan form, istället för sedlar och mynt, så skulle de 

svenska kronorna representeras i en app eller på ett plastkort.  

 

2.2.2.1.2 Kontobaserad e-krona  

 

En kontobaserad e-krona beskrivs fungera genom att Riksbanken skulle 

komma att tillhandahålla e-kronakonton till allmänheten i en databas.97 Utform-

ningen är jämförbar med affärsbankers inlåningsverksamhet via vanliga bank-

konton.98 Riksbanken tydliggör att kontobaserade e-kronor skulle skilja sig ifrån 

värdebaserade e-kronor genom att kontobaserade e-kronor rent juridiskt skulle 

komma att klassas som inlåning.99 Kontobaserade e-kronor medför att Riks-

banken tillhandahåller en, för centralbanken, helt ny tjänst då konton hos Riks-

banken för närvarande inte finns tillgängliga för allmänheten.100 Beroende på 

hur den kontobaserade e-kronan utformas så kan Riksbanken komma att be-

höva tillhandahålla tjänster kopplade till konsumentskydd, kundsupport och 

liknande, något som Riksbanken tidigare inte har ägnat sig åt.101 Effekter av att 

införa kontobaserade e-kronor är att Riksbanken får en mer aktiv och operativ 

roll på betalningsmarknaden, vilket aktualiserar frågan om Riksbanken har 

mandat att tillhandahålla inlåning från allmänheten då detta är en tjänst som 

traditionellt sett har hanterats av privata affärsbanker.102  

2.3 Sammanfattning  

 

Pengar är något vi använder som betalningsmedel. Det finns olika typer av 

pengar och en skillnad mellan de två huvudtyperna, affärsbankpengar och 

centralbankspengar, är de olika parter gentemot vilken fordran ställs. Pengar 

insatta på ett bankkonto utgör en fordran på den bank som tillhandahåller kon-

tot medan centralbankspengar, kontanter och elektroniska centralbankspengar, 

utgör en fordran på Riksbanken.  

                                                                                                                             
planeras genomföras till år 2020 då beloppsgränsen kommer att sänkas till 150 euro, se Riksbank, 

rapport 2 (2018), s. 22.  
97 Den kontobaserade e-kronan kallas för “registerbaserad” i den första delrapporten men sedan 

den andra rapporten har släppts är “kontobaserad” e-krona det begrepp som används för att 

förklara utformningen, vilket också används i uppsatsen, Riksbanken, rapport 1 (2017), s. 19-20.   
98 Riksbanken, rapport 1 (2017), s. 19. 
99 Riksbanken, rapport 2 (2018), s. 15 och s. 20, för närmare förklaring om vad inlåning är se 

avsnitt 2.1.2, ”Affärsbankpengar”. 
100 Se avsnitt 2.1.1.1.2, ”Elektroniska centralbankspengar”. 
101 Riksbanken, rapport 1 (2017), s. 19-20.  
102 Riksbanken, rapport 2 (2018), s. 20-21.  
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 Den minskade kontantanvändningen i det svenska samhället medför att 

centralbanken i lägre utsträckning förser allmänheten med betalningsmedel. 

Idag ges allmänheten tillgång till elektroniska pengar genom den in- och utlå-

ningsverksamhet som affärsbankerna driver. Detta innebär att affärsbankerna 

svarar för merparten av allmänhetens betalningsmedel i dagsläget.  Riksbankens 

e-kronaprojekt handlar om att se över alternativ för Riksbanken att fortsätta 

kunna tillhandahålla betalningsmedel till allmänheten, parallellt med kontanter 

och affärsbankpengar. Riksbanken har kommit fram till två olika förslag på 

digital utformning. Den ena är en värdebaserad modell och den andra är ett 

kontobaserat alternativ. Nedan visas en modell för att illustrera hur Riksban-

kens två olika förslag på e-kronor förhåller sig till dagens befintliga pengar. 

 

 
 

  

 

 

 

 

De gröna lådorna visar de två huvudsakliga typerna av pengar som finns till-

gängliga för allmänheten, kontanter och affärsbankpengar. Medan de blåa lå-

dorna visar Riksbankens två olika förslag på utformning för e-kronan. Pilarna 

visar på vilket sätt de olika e-kronorna förhåller sig till dagens befintliga pengar. 

Lådorna som finns utanför är dels elektroniska centralbankspengar som inte 

finns tillgängliga för allmänheten och dels kryptovalutor som inte klassas som 

pengar med anledning av att kryptovalutor bland annat inte har en central utgi-

vare och att de saknar ett stabilt värde.  

 Som modellen ovan tydliggör kommer den värdebaserade e-kronan i mångt 

och mycket att likna en kontant. En skillnad är däremot att den värdebaserade 

e-kronan skulle komma att uttryckas i en annan form, exempelvis som ett plast-

kort eller en app. Eftersom att Riksbanken redan tillhandahåller kontanter före-

faller den värdebaserade e-kronan vara relativt oproblematisk vad avser Riks-

bankens mandat och roll som centralbank. Med anledning av den värdebase-
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rade e-kronans nära koppling till befintliga kontanter behandlas därför inte det 

värdebaserade alternativet vidare i uppsatsen.103  

 Det kontobaserade förslaget kan däremot utläsas ha närmare koppling till 

affärsbankernas inlåningsverksamhet, vilket skiljer sig från hur centralbanken 

distribuerar betalningsmedel till allmänheten idag. Införande av kontobaserade 

e-kronor skulle komma att innebära att allmänheten ges möjlighet att öppna e-

kronakonton hos Riksbanken vilket leder till uppsatsen huvudfråga, huruvida 

Riksbanken har mandat att ta emot inlåning från allmänheten. 

 

 

 

  

                                                      
103 Se avsnitt 1.4, ”Avgränsningar”.  
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3 Riksbankens mandat 

 

I följande avsnitt besvaras frågan om huruvida Riksbankens mandat är förenligt 

med att bedriva verksamhet som innebär att centralbanken skulle komma att ta 

emot inlåning från allmänheten. Avsnittet inleds med en kort genomgång av 

Riksbankens uppkomst och självständiga ställning för att öka förståelsen för 

hur Riksbankens mandat ska utredas. Sedan följer en genomgång av legalitets-

principens innebörd för uppsatsens kontext, för att vidare utreda lagtext och 

förarbeten. Kapitlet avslutas med en genomgång av pågående utredningar inom 

det aktuella området. 

3.1 Från Palmstruchska banken till Sveriges Riksbank - 
en snabbspolning 

 

Tillkomsten av Sveriges Riksbank dateras till år 1668 och Riksbanken betraktas 

därmed vara världens första och äldsta central bank.104 Riksbanken upprättades 

genom att en privat affärsbank togs över, Palmstruchska banken (Stockholms 

banco), som gick omkull år 1664.105 Det var dock först i samband med införan-

det av 1897 års riksbankslag som Riksbanken fick karaktär av en centralbank i 

modern mening. Lagen medförde bland annat att Riksbankens affärsverksam-

het begränsades från en tidigare mer omfattande verksamhet.106 Införandet av 

sedelmonopolet som dateras till år 1904 är en viktig hållpunkt i Riksbankens 

historia.107 Innan monopolet infördes var det vanligt förekommande att verk-

samma affärsbanker gav ut egna kontanter, utgivningen genererade dessutom 

                                                      
104 Wetterberg, Gunnar, Pengarna och Makten, Atlantis AB, Stockholm, Sveriges Riksbank, 2009, s. 

49-50. Däremot anses Bank of England, Storbritanniens centralbank, vara den bank som banat 

väg för dagens moderna centralbanker, Valdez, Stephen & Molyneux Philip, Introduction to global 

financial markets, 6th edition, Palgrave Macmillan, Hampshire, 2010, s. 58.     
105 Wetterberg, 2009, s. 25.  
106 Sterzel, Fredrik, Finansmakten i författningen, uppl. 2, Studentlitteratur AB, Lund, 2018, s. 146. 

Riksbanken övertog även clearingfunktionen mellan affärsbanker och kunde börja påverka pen-

ningmarknaden, Wetterberg, 2009, s. 463.  
107 Söderberg, Gabriel, Varför fick Riksbanken sedelmonopol?, Penning och valutapolitik 2018:3, 

Sveriges Riksbank, 2018, s. 6.  
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inkomster som finansierade delar av affärsbankernas verksamhet.108 De privata 

affärsbankerna krävde emellertid att Riksbanken skulle avstå från räntebärande 

inlåning i utbyte mot erhållandet av ensam utgivningsrätt.109 Sedelmonopolets 

införande innebar att Riksbanken erhöll ensamrätt att ge ut sedlar och mynt, 

något som Riksbanken har än idag, enligt 9 kap. 14 § RF. Riksbankens själv-

ständiga ställning har också föranlett dagens utformning där centralbankens 

ställning finns inskrivet i grundlagens 9 kap. 13 § 1 st. RF. Införandet av det 

stärkta oberoendet för Riksbanken föranleddes i samband med Sveriges inträde 

i EU, som medförde krav på anslutna medlemsländers centralbanker.110 

3.2 Riksbankens självständiga ställning  

 

Enligt 9 kap. 13 § RF har Riksbanken till uppgift att styra Sveriges penningpoli-

tik. Av 9 kap. 13 § RF och 1 kap. 2 § RBL framgår att beslut om räntor med 

mera ska fattas oberoende av riksdag och regering. Som ett led i att uppfylla 

kraven på självständighet från den politiska makten föreligger ett instruktions-

förbud för myndigheter, regering och riksdag vad gäller samtliga penningpoli-

tiska beslut som Riksbanken fattar.111 Instruktionsförbudet anses emellertid 

även gälla centralbanksrelaterade uppgifter som valutatransaktioner och beslut 

som rör uppgiften att främja ett effektivt betalningsväsende.112 Självständighet-

en och statusen som landets centralbank anses vidare innebära att Riksbanken 

har befogenhet att ingå förpliktelser som har direkt samband med centralban-

kens verksamhet utan riksdagens medgivande.113 Vad som utgör direkt sam-

band, eller exempel på förpliktelser som inte är lagfästa men som ändå anses 

falla inom ramen för Riksbankens befogenhet förtydligas dock inte.114 Riksban-

ken kan alltså agera oberoende av både regering och riksdag beträffande pen-

ningpolitik men centralbanken utgör ändå en del av staten, som en myndighet 

under riksdagen, och underkastas därmed krav på att stödja rådande politiska 

mål.115 Riksbankens självständighet medger dock möjlighet att frångå politiska 

mål och riktlinjer då dessa strider mot Riksbankens huvudsakliga mål och upp-

                                                      
108 De privata affärsbankerna gick miste om lönsamheten av sedelutgivning vid sedelmonopolets 

införande, lönsamheten brukar kallas för seignorage (kan även kallas för inflationsskatt då lön-

samheten ökar vid högre inflation), Wetterberg, 2009, s. 175. 
109 Wetterberg, 2009, s. 238-239.  
110 Vilket följer av art. 130 EUF, se även Hirschfeldt, Johan, Regeringsform (1974:152), 9 kap. 13 §, 

Lexino 2019-01-01. 
111 Hirschfeldt, 9 kap. 13 §, Lexino 2019-01-01. 
112 Hirschfeldt, 9 kap. 13 §, Lexino 2019-01-01. 
113 Prop. 1973:90, s. 351.  
114 I förarbetena uttryckt “omedelbart samband”, Prop. 1973:90, s. 351. Det saknas däremot 

förtydligande av begreppets närmare innebörd. 
115 Hanqvist, Dan, Riksbankens uppgifter och ställning, Förvaltningsrättslig tidskrift 2005:2, s. 143 och 

s. 153, Prop. 1973:90, s. 354 och Prop. 1997/98:40, s. 54.  
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gift, att upprätthålla ett stabilt penningvärde.116 Mot bakgrund av ovanstående 

framgår att Riksbanken har ett visst utrymme att med eget mandat fatta beslut i 

frågor som rör penningpolitik och uppgifter som står i direkt samband till 

centralbankens verksamhet, utan medgivande från Riksdagen.117 

3.3 Legalitetsprincipen  

 

Relevanta bestämmelser för frågan om Riksbanken har mandat att införa kon-

tobaserade e-kronor är först och främst frågan om legalitet. Redan i 1 kap. 1 § 

sista stycket RF framgår att all offentlig makt ska utövas under lagarna. Det är 

ett uttryck för att den offentliga makten är bunden till normer vilket förtydligas 

i 1 kap. 1 § RBL där Riksbankens verksamhet begränsas av ett uttryckligt före-

skriftskrav: ”Riksbanken, som enligt 9 kap. 13 § regeringsformen är rikets 

centralbank och en myndighet under riksdagen, får endast bedriva eller ta del i 

sådan verksamhet som enligt lag ankommer på Riksbanken.”.118 För att kunna 

analysera Riksbankens mandat krävs en närmare genomgång av innebörden av 

legalitetsprincipen i detta sammanhang.  

3.3.1 Legalitetsprincipens olika beståndsdelar 

 

Legalitetsprincipen uttrycks som nämnts ovan i regeringsformens första kapitel 

och utgör ett av statsskickets grunder.119 Vad principen innebär rent praktiskt är 

dock långt ifrån okomplicerat då kraven på hur precisa lagstöd som krävs för 

att den offentliga makten ska verka inom legalitetsprincipen kraftigt varierar.120 

Straffrätten har ett strängt krav på lagstöd, likaså anses skatterätten vara belagt 

med ett strängt krav på lagstöd.121 Med strängt krav menas att lagstödet måste 

vara precist, det föreligger bland annat förbud mot analogier och retroaktivi-

tet.122 Det centrala i legalitetsprincipen brukar dock vanligen beskrivas som ett 

krav på normbundenhet vid myndigheters maktutövning till skillnad från god-

                                                      
116 Hirschfeldt, 9 kap. 13 §, Lexino 2019-01-01 och Prop. 1997/98:40, s. 54.  
117 Den inskränkning i demokratin som Riksbankens självständighet medför anses berättigat då 

syftet är att hålla inflationsnivån stabil, vilket anses gynna medborgare, till skillnad från att politi-

ker ges inflytande över samhällets prisnivå då politiker kan riskeras att bli frestad av kortsiktiga 

intressen, Hanqvist, 2005, s. 144-145. 
118 1 kap. 1 § RBL.  
119 Sterzel, Fredrik, ”Legalitetsprincipen”, i Marcusson, Lena (red.) Offentligrättsliga principer, uppl. 

3, Iustus förlag, Uppsala 2017, s. 75. 
120 SOU 2010:29 En ny förvaltningslag, s. 142-143. 
121 Sterzel, 2017, s. 75–76. 
122 Sterzel, 2017, s. 75. 
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tycklighet.123 För att få en förståelse av hur legalitetsprincipen ska tillämpas i 

praktiken kan principen brytas ner till följande element:  

 - föreskriftskrav,  

 - publicitet,  

 - klarhetskrav,  

 - förutsägbarhetskrav.124  

Med föreskriftskrav menas att det måste vara möjligt att identifiera en formell 

normhierarki, även sedvanerätt kan exempelvis uppfylla föreskriftskravet.125 

Publicitetskravet uppfylls vanligen genom att lagar publiceras i svensk författ-

ningssamling och föreskrifter genom myndigheters egna föreskriftssamlingar.126 

Klarhetskravet innebär kortfattat att tillämpningen av normer ska kunna utföras 

förutsägbart.127 Förutsägbarhetskravet är bland annat kopplat till retroaktiv lag-

stiftning och syftar till att skydda enskildas intresse av att kunna förutse juri-

diska konsekvenser av sitt handlande.128 Tidigare var den rådande uppfattningen 

att myndigheter enbart behövde rättsligt stöd vid utdelande av straff eller in-

hämtande av skatt. Därefter skiftade synen till att det offentliga inte fick agera i 

strid med andra rättsregler, till att idag uppfattas som att myndigheters hand-

lande måste ha positivt stöd i författningar.129 

3.3.2 Legalitetsprincipen som princip för kompetensfördelning  

 

Det är svårt att tala om legalitetsprincipen som en konstitutionell princip då 

innebörden varierar och olika aspekter av legalitetsprincipen blir mer eller 

mindre framträdande beroende på vilket rättsområde principen appliceras på.130 

En teoretisk utgångspunkt för att förstå legalitetsprincipen är att se den som en 

princip för makt- och kompetensfördelning.131 Principen fångar då in verksam-

het som legalitetsprincipen vanligen förknippas med, myndighetsutövning 

gentemot enskilda och dess strikta krav på precision,132 men även all övrig of-

fentlig verksamhet aktualiseras.133  

                                                      
123 Åhman, Karin, Legalitetsprincipen i en ny förvaltningslag, Förvaltningsrättslig tidskrift 2018:3, s. 458. 

Artikeln belyser vidare legalitetsprincipens innebörd när principen numera finns inskriven i 5 § 

förvaltningslagen (2017:900). 
124 Lebeck, Carl, Legalitetsprincipen i förvaltningen, uppl. 1, Nordstedts Juridik AB, Stockholm, 2018, 

s. 401. 
125 Prop. 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag, s. 57-58.  
126 Lebeck, 2018, s. 406.  
127 Lebeck, 2018, s. 58-63.  
128 Sterzel, 2017, s. 76.  
129 Lebeck, 2018, s. 402.  
130 Se Åhman 2018, s. 458 där hon jämför legalitetsprincipen med proportionalitetsprincipens 

varierande innebörd, se not. 8.  
131 Lebeck, 2018, s. 56-58.  
132 Sterzel, 2017, s. 75. 
133 Lebeck, 2018, s. 56. 
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 Kravet på precision bedöms lägre ställt när legalitetsprincipen tillämpas som 

kompetensfördelningsprincip än vid myndighetsutövning, då enskilda endast 

anses beröras indirekt jämförelsevis med att beröras direkt som vid maktutöv-

ning mot enskilda.134 Frågeställningen om huruvida kontobaserade e-kronor 

ryms inom ramen för Riksbankens uppdrag är snarare en fråga om myndighet-

ens verksamhet än direkt maktutövning mot enskilda, således kommer Riks-

bankens mandat att bedömas mot de krav som legalitetsprincipen uppställer 

som makt-och kompetensfördelandeprincip. För att uppfylla kravet på legalitet 

som kompetensprincip anses det normalt tillräckligt om den verksamhet som 

myndigheter bedriver faller inom ramen för myndighetens syfte och rättsenlig-

het, att verksamheten inte strider mot andra lagar och att myndigheten har sak-

kunskap att bedriva verksamheten.135 Det kan emellertid uttydas en utveckling 

mot striktare tillämpning av föreskriftskravet, vilket innebär att myndigheter i 

högre grad anses omfattas av krav på positivt rättsligt stöd för bedrivande av 

verksamhet och handlande än tidigare.136  

3.4 Riksbankens mål och syfte 

 

För att utreda om kontobaserade e-kronor faller inom ramen för Riksbankens 

syfte och rättsenlighet, som legalitetsprincipen förutsätter, är en genomgång av 

Riksbankens mål erforderlig. Riksbankens mål kan delas upp i tre områden, 

svara för landets penningpolitik, föra valutapolitik och främja ett effektivt be-

talningsväsende.137 Riksbankens huvudsakliga mål och verksamhet är dock att 

ansvara för penningpolitiken, 9 kap. 13 § RF. I riksbankslagen förtydligas Riks-

bankens ansvar för penningpolitik då 1 kap. 2 § RBL föreskriver att Riksbanken 

har som mål och uppgift att upprätthålla ett fast penningvärde men också att 

främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Av förarbetena framgår att 

upprätthållande av ett fast penningvärde är överordnat alla andra uppgifter och 

utgör Riksbankens främsta uppgift.138 Vidare förtydligas att främjande av betal-

ningsväsende inte direkt utgör ett mål för Riksbankens verksamhet utan snarare 

är en uppgift.139 I förarbetena uttrycks att Riksbankens uppdrag innebär att vara 

“statens och bankernas bank”.140 Därtill går att utläsa en “centralbanksprincip” 

                                                      
134 Lebeck, 2018, s. 56 och s. 417.  
135 Jämför dock prop. 2016/17:180 s. 58, där det framgår att införande av legalitetsprincipen i den 

nya förvaltningslagen (2017:900) motiverats av att sända en tydlig signal om att all offentlig verk-

samhet måste baseras på skrivna rättsregler, Lebeck, 2018, s. 416- 417.   
136 Ahlström, Kristina, Förvaltningslag (2017:900) 5 §, Lexino 2017-12-22 och Lebeck, 2018, s. 401.  
137 Prop. 1989/87:143, s. 39-40. 
138 Prop. 1997/98:40, s. 54. 
139 Prop. 1997/98:40, s. 54.   
140 Prop. 1989/87:143, s. 44. 
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som innebär att Riksbanken huvudsakligen ska ägna sig åt verksamhet som är 

av relevans för en centralbank.141 Uppgiften att främja ett säkert och effektivt 

betalningsväsende tycks något vag, och kräver ytterligare förtydligande för att 

kunna ta ställning till om kontobaserade e-kronor kan falla inom detta före-

skrivna uppdrag.142   

3.4.1 Vilka verksamheter ingår i uppgiften “att främja ett säkert 

och effektivt betalningsväsende”?143  

 

En välbekant uppgift som tillfaller Riksbanken inom ramen för främjandet av 

betalningsväsendet är tillhandahållandet av svenska sedlar och mynt, sedelmo-

nopolet. Riksbankens uppdrag att bevara ett säkert betalningsväsende är sam-

mankopplad med centralbankens huvudsakliga mål, att bevara ett fast penning-

värde. Anledningen är att penningpolitiska verktyg fordrar säkra tillvägagångs-

sätt för att genomföra transaktioner finansiella aktörer sinsemellan.144 Störningar 

inom betalningssystemet riskerar därmed att påverka den finansiella stabiliteten 

och även penningvärdet.145 Riksbanken har riktat in sig på stora betalningar, 

bestående av höga belopp, eftersom att dessa har störst inverkan på den finan-

siella stabiliteten.146 För att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende, 

och i förlängningen upprätthålla ett stabilt penningvärde, har Riksbanken intagit 

en operativ roll i betalningssystemet genom att medverka till betalningsutjäm-

ning.147 Enligt 5 kap. 7 § RBL, får Riksbanken tillhandahålla avvecklingssystem 

för betalningar, vilket idag uppfylls genom att driva tjänsten RIX.148 Riksban-

kens roll som lender of last resort, tillhandahållande av nödkrediter för att undgå 

finansiella kriser, är också en verksamhet som inryms uppdraget att främja be-

talningsväsendet.149  

3.4.2 Slutsats 

 

                                                      
141 I förarbetena uttryckt: “Ett sådant resonemang stöds också av principen att Riksbanken hu-

vudsakligen skall hålla på med uppgifter som är relevanta för en centralbank”, Prop. 

1997/98:164, s. 23.  
142 Barvèl, Kai, Nessén, Marianne & Wendschlag, Mikael, Riksbankens organisering och verksamhet – 

En historisk tillbakablick, Penning- och valutapolitik 2019:1, Sveriges Riksbank, 2019, s. 94.  
143 1 kap. 2 § 3 st. RBL. 
144 Prop. 1997/98:164, s. 26-27.  
145 Prop. 1997/98:164, s. 26-27. 
146 Prop. 1997/98:164, s. 26.  
147 Prop. 1997/98:164, s. 26.  
148 För närmare förklaring se avsnitt ovan 2.1.1.1.2, ”Elektroniska centralbankspengar”. 
149 Prop. 1997/98:164 s. 24. 



 33 

 

 

 

Riksbankens mål och syfte är att verka för ett effektivt och säkert betalningsvä-

sende. Genom detta uppdrag har Riksbanken ålagts uppgifter som ensam ut-

givningsrätt av sedlar och mynt, ansvar för att tillhandahålla RIX och möjlighet 

att bevilja nödkrediter. Som visat ovan kan Riksbanken distribuera betalnings-

medel till betalningsmarknaden genom att dels bevilja lån till finansiella aktörer i 

RIX, och dels genom att ge ut kontanter, sedlar och mynt. Införande av konto-

baserade e-kronor är också en fråga om att distribuera betalningsmedel men 

tycks falla någonstans mellan sedelutgivning och beviljande av lån i RIX. Kon-

tobaserade e-kronor kan inte sägas vara sedlar och mynt i en ny form,150 även 

om utgivning av elektroniska pengar har många likheter med sedelutgivning, en 

sådan verksamhet skulle snarare kunna liknas vid inlåning i RIX-systemet. RIX-

systemet tar emellertid sikte på finansmarknadens stora aktörer och har för 

avsikt att bidra till finansiell stabilitet för vilka inlåning till allmänheten inte 

nämns i förarbetena. I vilken mån kontobaserade e-kronor skulle uppfylla kra-

vet på att bidra till finansiell stabilitet skulle vidare undersökning krävas. Kon-

tobaserade e-kronor kan därmed inte rakt av liknas med Riksbankens RIX-

verksamhet. Något som däremot är gemensamt för både sedelutgivningsrätten 

och RIX-verksamheten är att båda uppdragen finns lagstadgade, 5 kap. 1 § RBL 

och 5 kap. 7 § RBL och därmed föreligger ett positivt rättsligt stöd för Riks-

banken att bedriva ovanstående verksamheter tillskillnad från kontobaserade e-

kronor.  

 Ett införande av kontobaserade e-kronor skulle vidare medföra att Riksban-

kens karaktär ändras, till att även i vissa avseenden bli allmänhetens bank, vilket 

är ett avsteg från det uttalade syftet att vara “statens och bankernas bank”. Mot 

bakgrund av centralbanksprincipen, som i förarbetena uttrycks som att Riks-

bankens verksamhet ska vara förenlig med verksamhet av centralbankskaraktär, 

kan kontobaserade e-kronor inte med enkelhet sägas passa in i de typiska upp-

gifter som redogjorts för ovan. Det är med andra ord inte uppenbart att konto-

baserade e-kronor uppfyller kravet på att vara i linje med Riksbankens syfte och 

mål som de ser ut idag, legalitetsprincipen kan i detta avseende inte anses upp-

fylld.  

3.5 Riksbanken och inlåningsverksamhet 

 

Vid en genomläsning av regeringsformen samt riksbankslagen kan konstateras 

att Riksbanken får ta emot inlåning, i penningpolitiskt syfte, enligt 6 kap. 5 § p. 

1. I den äldre lydelsen av 6 kap. 5 § RBL, dåvarande 18 § stod det utskrivet i 

lagtext att Riksbanken endast fick ta emot inlåning från svenska bankinstitut.151 

                                                      
150 Jämför den värdebaserade e-kronan, avsnitt 2.2.2.1.1, ”Värdebaserad e-krona”.  
151 Prop. 1987/87:143, s. 9.   
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I förarbetena framgår att kretsen gentemot vilka Riksbanken kan bevilja kredit 

samt ta emot inlåning från utökats till att även omfatta utländska banker och 

institut.152 Lagstiftaren ville däremot inte reglera kretsen mot vilka Riksbanken 

kan bevilja kredit och ta emot inlåning i 6 kap. 5 § RBL med hänsyn till den 

snabba utvecklingen på finansområdet.153 Att kretsen inte finns reglerad innebär 

dock inte att Riksbanken självständigt kan avgöra om en helt ny krets kan om-

fattas av 6 kap. 5 § RBL. I förarbetena är det tydligt att utvidgningen som ge-

nomfördes rörde institut som var av samma karaktär som redan fanns beviljat, 

dvs. bankinstitut.154 Det framhålls däremot att Riksbankens medges flexibilitet i 

avgörandet av vilka penningpolitiska verktyg som ska tillämpas,155 något som 

ligger i linje med Riksbankens självständiga ställning. I 8 kap. 1 § 2 st. RBL 

framgår att Riksbanken även får ta emot inlåning från staten.  

3.5.1  Slutsats 

 

Ovanstående redogörelse visar att det inte finns uttryckligt stöd i varken rege-

ringsformen eller riksbankslagen för att Riksbanken får ta emot inlåning från 

allmänheten.156 Mot bakgrund av 1 kap. 1 § RBL, att Riksbanken endast får 

bedriva verksamhet som har stöd i lag, i kombination med en utveckling mot 

striktare krav på legalitet och krav på positivt lagstöd för myndigheters hand-

lande kan Riksbanken inte sägas ha mandat att ta emot inlåning från allmänhet-

en utifrån 6 kap. 5 § RBL. Även om Riksbanken har visst utrymme att fatta 

egna beslut i penningpolitiskt syfte torde utrymmet inte vara så långtgående att 

en helt ny krets av motparter för inlåning kan anses omfattas av Riksbankens 

självständiga befogenhet.  

3.6 Pågående utredningar 

 

Av naturliga skäl nämns inte e-kronor någonstans i de förarbeten som uppsat-

sen behandlat, då utredningen om e-kronor, till skillnad från riksbankslagen, är 

en ny företeelse. Den senaste reformen av riksbankslagen gjordes i mitten av 

1990-talet, men grunderna bygger på lagstiftning gjord under 1980-talet.157 

Riksbankslagen konstateras därför vara i behov av en uppdatering och moder-

nisering för att vara aktuell.158 En kommitté tillsattes år 2016 för att se över 

                                                      
152 Prop. 1997/98:164, s. 23-24. 
153 Prop. 1997/98:164, s. 23 och s. 25. 
154 Prop. 1997/98:164, s. 25. 
155 Prop. 1997/98:164 s. 25.  
156 Se RF kap. 9 och RBL. 
157 Bet. 2015/16:FiU41, Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010–2015, s. 37.  
158 Bet. 2015/16:FiU41, Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010–2015, s. 43.  
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riksbankslagen.159 Kommittén har presenterat ett delbetänkande där man före-

slår att införa krav för vissa kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster.160 

Utredningen har hitintills föranlett en proposition där lagändringarna föreslås 

träda i kraft den 1 januari 2021.161 I delbetänkandet konstaterades även att frå-

gan om e-kronor inte låg inom ramen för kommitténs uppdrag.162 I proposit-

ionen anförs att frågan om vilka betalningsmedel som ska finnas i framtiden, 

och särskilt vilka betalningsmedel som Riksbanken ska tillhandahålla, bör föran-

ledas av en demokratisk beslutsprocess med tillräckligt beslutsunderlag, i vilken 

e-kronor särskilt bör utredas.163 Vidare anförs att det inte är önskvärt att den 

tekniska utvecklingen mot ett kontantfritt samhälle går snabbare än att staten 

hinner fatta ett beslut och ta ställning i frågan.164  

 Riksbankskommittén förväntas redovisa sitt slutbetänkande om penningpoli-

tikens mål och medel, Riksbankens finansiella oberoende, förhållande till inter-

nationella aktörer med mera, den 30 november 2019.165 I juni 2019 beslutades 

även att det ska tillsättas en utredning för att särskilt se över statens roll på be-

talningsmarknaden med anledning av Riksbankens e-kronaprojekt.166 Frågan om 

Riksbankens mandat att införa e-kronor och riksbankslagen överlag är alltså 

under pågående utredning. Slutsatsen att riksbankslagen är föråldrad och i be-

hov av en modernisering är därmed inte särskilt upplysande då behovet av att 

tillsätta utredningar redan har tillgodosetts under uppsatsens författande.  

3.7 Sammanfattning och slutsats 

 

Den historiska genomgången visar att Riksbanken en gång i tiden tillhandahållit 

konton med inlåningsverksamhet till allmänheten, något som fasats ut i takt 

med att Riksbanken fått statusen av en centralbank. Riksbankens mandat regle-

ras i regeringsformen och riksbankslagen, enligt 1 kap. 1 § RBL får Riksbanken 

endast bedriva verksamhet som ankommer dem enligt lag. Vilket aktualiserar 

legalitetsprincipen, som i detta fall bör ses som en princip för kompetensför-

delning, vilket inte föreskriver lika strikta krav på precision av det rättsliga stö-

det som vid myndighetsutövning gentemot enskilda. Normalt anses kravet upp-

fyllt om verksamheten som myndigheten önskar utföra faller inom ramen för 

                                                      
159 Översyn av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen, dir. 2016:114. 
160 SOU 2018:42, s. 226-227. 
161 Prop. 2019/20:23 s. 1. 
162 SOU 2018:42, s. 140.  
163 Prop. 2019/20:23, Bilaga 1, s. 64-65. 
164 Prop. 2019/20:23, Bilaga 1, s. 64-65. 
165 Tilläggsdirektiv till Riksbankskommittén, dir. 2016:114. 
166 Statens roll på betalningsmarknaden, Framställning 2018/19:RB3, Riksdagsskrivelse 

2018/19:293 och Betänkande 2018/19:FiU44. 
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myndighetens syfte, inte strider mot andra lagar och om myndigheten har sak-

kunskap.  

 För Riksbankens del tycks kontobaserade e-kronor inte helt falla inom ra-

men för myndighetens syfte då förarbetena bland annat föreskriver att central-

banken har till uppgift att vara “statens och bankernas bank”. En konsekvens 

av att införa kontobaserade e-kronor är att Riksbanken också till viss del skulle 

komma att bli allmänhetens bank vilket i nuläget inte kan anses inrymmas inom 

riksbankslagen. Riksbanken får däremot ta emot inlåning i penningpolitiskt 

syfte enligt 6 kap. 5 § RBL, av förarbetena framgår dock att bestämmelsen 

främst avser inlåning från finansiella aktörer som banker, i förarbetena nämns 

inte att Riksbanken får ta emot inlåning från allmänheten. Mot bakgrund av att 

en utveckling mot en striktare syn på legalitetsprincipen som innebär att myn-

digheter behöver positivt rättsligt stöd för att bedriva verksamhet kan Riksban-

ken inte i nuläget sägas ha rättslig stöd att ta emot inlåning från allmänheten 

utifrån 6 kap. 5 § RBL. 

 Det saknas rättsligt stöd som uppfyller de krav som legalitetsprincipen upp-

ställer enligt 1 kap. 1 § RBL för att Riksbanken ska kunna inrätta kontobaserade 

e-kronor i dagsläget. Frågan är emellertid under utredning såväl avseende kon-

tobaserade e-kronor som riksbankslagen överlag, då lagstiftningen är i behov av 

förnyelse. Naturligt uppkommer frågeställningen om Riksbankens mandat bör 

utökas och vilka konsekvenser ett utökat respektive oförändrat mandat kan 

medföra på betalningsmarknaden.  
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4 Implikationer av Riksbankens mandat på den 
svenska betalningsmarknaden 

I följande avsnitt inleds den normativa diskussionen om den svenska central-

banken bör ges utökat mandat för att kunna tillhandahålla digitala betalnings-

medel till allmänheten, genom inlåning. För att utreda frågan krävs en genom-

gång av vilka konsekvenser ett utökat mandat kan få på den svenska betal-

ningsmarknaden. På motsvarande vis krävs en redogörelse för vad som kan 

hända vid ett oförändrat mandat för centralbanken att tillhandahålla betal-

ningsmedel till allmänheten. Kapitlet inleds därför med en genomgång av betal-

ningsmarknadens särskilda natur och en beskrivning av vilka konsekvenser 

kontobaserade e-kronor kan tänkas medföra. Därefter följer en redogörelse för 

pengars grundläggande förutsättning, allmänhetens förtroende och på vilket sätt 

allmänhetens förtroende kan komma att påverkas om den svenska centralban-

ken inte ges utökat mandat. 

4.1  Betalningsmarknaden och monopol 

 

Betalningsmarknaden är en marknad som kännetecknas av stordriftsfördelar, 

samordningsfördelar och nätverkseffekter, som när de samverkar bidrar till så 

kallade naturliga monopol.167 Med stordriftsfördelar menas i detta sammanhang 

att det medför en stor kostnad att bygga upp det tekniska system som krävs för 

att genomföra transaktioner inom betalningsmarknaden. Det tekniska system 

som betalningsmarknaden behöver kräver exempelvis konstruktion av inform-

ationsutbyte och utbyggnad av digitala plattformar vilka är kostsamma investe-

ringar.168 Innebörden av stordriftsfördelar är att det för varje ny betalning däre-

mot inte tillkommer några höga kostnader, tvärtom blir kostnaden lägre per 

genomförd betalning inom samma system.169 I och med att kostnaden blir lägre 

med fler genomförda betalningar följer att det är lönsamt att öka antalet betal-

ningar och samordna leverantörer till en och samma digitala plattform, vilket är 

                                                      
167 SOU 2018:42, s. 120.  
168 Segendorf, Björn & Wretman, Anna-Lena, Den svenska betalningsmarknaden i förvandling, Pen-

ning- och valutapolitik, 2015:3, Sveriges Riksbank, 2015, s. 50-51. 
169 Segendorf, & Wretman, 2015, s. 50-51. 
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innebörden av samordningsfördelar.170 Definitionen av nätverkseffekter ligger i 

linje med samordningsfördelar men innebär specifikt att varje aktör får större 

nytta av plattformen ju fler som är anslutna till den. Det är exempelvis mer 

attraktivt som kund att betala med ett bankkort om de flesta handlare accepte-

rar betalkortet och därmed är anslutna till plattformen, än ett betalkort som 

endast godtas av några enstaka handlare.171 Dessa faktorer leder till att betal-

ningsmarknaden kännetecknas av att ett fåtal aktörer dominerar marknaden, för 

Sveriges del är de fyra storbankerna ett exempel.172  

 När ett fåtal aktörer dominerar en marknad finns det risk för att aktörerna 

tar ut för höga kostnader och upplägget kan medföra svårigheter för nya aktö-

rer att etablera sig på marknaden.173 Problem som kan uppstå i marknader med 

monopol kan hanteras utifrån olika modeller, följande tre är vanligt förekom-

mande.174 Den första modellen går ut på att reglera konsumentpriser för att 

undgå problem med överprissättning.175 Den andra modellen innebär att reglera 

möjligheter för nya aktörer att ansluta sig till den infrastruktur som är domine-

rande på marknaden, så kallad tillträdesreglering.176 Den sista som för Sveriges 

del är det traditionella sättet att hantera marknader med naturliga monopol är 

genom att tillämpa statlig ägarstyrning, exempel på ägarstyrning var Televerket 

och Postverket.177 En svaghet med modellen om statlig ägarstyrning är att of-

fentliga monopol har visat på problem med kostnadseffektivitet.178  

4.1.1 Riksbankens förslag på åtgärd  

 

Riksbanken anför att koncentration till ett fåtal ägare och system på betal-

ningsmarknaden kan leda till att betalningssystemet blir mindre motståndskraf-

tigt och effektivt.179 Den lösning som ligger närmast Riksbankens förslag torde 

vara i linje med den sistnämnda modellen, att staten äger det system som mark-

naden är avhängig av. I detta fall genom att Riksbanken föreslår att investera i 

en ny digital plattform, genom att införa kontobaserade e-kronor, för att främja 

ett stabilt betalningssystem och säkra allmänhetens tillgång till betalningsmedel. 

Riksbanken anför att allmänheten blir helt avhängig privata betalningslösningar 

                                                      
170 Segendorf & Wretman, 2015, s. 50-51.  
171 Segendorf & Wretman, 2015, s. 50-51. 
172 Nordea, SEB, Swedbank och Handelsbanken, för betaltjänster domineras marknaden av 

aktörer som VISA, MasterCard och Bankgiro, Segendorf & Wretman, 2015, s. 50-51. 
173 Bergman, Mats, Lärobok för regelnissar – en ESO-rapport om regelhantering vid avreglering, Ds 2002:21, 

s. 12.  
174 Bergman, 2002, s. 15.  
175 Bergman, 2002, s. 15. 
176 Bergman, 2002, s. 15. 
177 Bergman, 2002, s. 15.  
178 Bergman, 2002, s. 15.  
179 Riksbanken, rapport 1 (2017), s. 13. 
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när kontanter fasas ut.180 Då kontanter enligt Riksbanken utgör ett parallellt 

betalningssystem, vid sidan av de digitala plattformarna, hävdas kontanter 

minska problem med maktmissbruk som kan uppkomma i marknader med 

monopol.181 Att kontanter skulle ha en konkurrerande och stabiliserande effekt 

på betalningsmarknaden har dock anförts vara en långsökt tanke.182 Det var 

länge sedan kontanter utgjorde ett verkligt, praktiskt, alternativ till affärsbank-

pengar och de problem som Riksbanken gör gällande att minskad kontantan-

vändning riskerar att medföra anses redan borde ha uppstått vid det här laget.183  

4.1.2  Konkurrens  

 

Skulle kontobaserade e-kronor komma att införas genom statligt ägande aktua-

liseras frågan om staten och konkurrens. När marknaden koncentreras till ett 

fåtal aktörer, som beskrivits vara vanligt förekommande för betalningsmark-

nader, kan problem som bristande konkurrens uppstå, då nya aktörer måste få 

tillträde till den befintliga infrastrukturen för att kunna etablera sig på mark-

naden.184 Riksbanken påstår att den parallella konkurrens med affärsbankpengar 

som kontanter, utgör bidrar till ett robust och motståndskraftigt betalningsvä-

sende.185 Centralbanken hävdar vidare att e-kronan skulle kunna bidra till ett 

robust betalningssystem när kontanter fasas ut, genom att Riksbanken kan fort-

sätta att konkurrera med affärsbankerna med ett statligt betalningsalternativ.186 

En skillnad mellan kontanter och en kontobaserad e-krona är emellertid att 

kontanter inte konkurrerar direkt med bankverksamhet utan parallellt, detta 

med b.la. anledning av Riksbankens sedelmonopol.187 Den kontobaserade e-

kronan skulle istället innebära att staten konkurrerar direkt med bankens inlå-

ningsverksamhet.188    

4.1.3 Risk för bankrusning 

 

                                                      
180 Riksbanken, rapport 2 (2018), s. 2. 
181 Skingsley, Cecilia, ”Överväganden inför en kontantlös framtid”, Tal på SNS finanspanel, Stockholm, 

2018-11-22.  
182 Se b.la. Riksgälden, Remissvar - Riksbankens e‐kronaprojekt delrapport 2, Dnr 2018/1057, 2018, s. 

2. 
183 Finansinspektionen, Remiss av e-kronaprojektets delrapport 2, FI Dnr 18-19948, s. 4.  
184 Se ovanstående avsnitt 4.1, ”Betalningsmarknaden och monopol”.  
185 Riksbanken, rapport 2 (2018), s. 11 och Riksbanken, rapport 1 (2017), s. 4. 
186 Riksbanken, rapport 2 (2018), s. 11 och Riksbanken, rapport 1 (2017), s. 4. 
187 Se avsnitt, 5.2.1, ”Riksbankens sedelmonopol”. 
188 Riksbanken, rapport 1 (2017), s. 26-27. 
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Att staten skulle komma att konkurrera med affärsbanker om inlåningsverk-

samhet har befarats öka risken för bankrusning.189 Bankrusning innebär, som 

namnet antyder, att många kunder som har insatta medel hos en bank på 

samma gång vill ha ut sina tillgångar.190 Risken för bankrusning nämns i sam-

band med vilka konsekvenser kontobaserade e-kronor kan medföra på den 

finansiella stabiliteten.191 Det blir ett problem då affärsbanksverksamhet känne-

tecknas av att kunders insättningar, inlåning, finansierar bankens utlåningsverk-

samhet.192 Om en oväntad stor mängd kunder kräver ut sina tillgångar samtidig 

innebär detta att banken inte kommer att kunna möta kundernas krav då till-

gångarna är utlånade.193 Anledningen till att bankrusningar klassas som en 

systemrisk är kopplingen till allmänhetens förtroende.194 Brist på förtroende för 

en bank, något som kan utlösas av en faktisk händelse eller enbart rykte om att 

en bank inte har tillräckligt med tillgångar, anses vara en utlösande faktor till 

bankrusningar.195 Bristen på förtroende har även visat sig snabbt kunna smittas 

från en bank till en annan, vilket leder till att bankväsendet i stort bedöms som 

ömtåligt, något som man söker åtgärda genom bland annat en insättningsga-

ranti.196  

 Att Riksbanken skulle erbjuda ett säkert och riskfritt konto för allmänheten 

att förvara sina tillgångar beskrivs kunna bidra till bankrusningar genom att 

bankkunder snabbt och enkelt kan flytta sina insättningar hos affärsbanker till 

Riksbanken vid finansiell oro.197 En annan uppfattning är att den kontobaserade 

e-kronan snarare kan bidra till stabilitet då affärsbanker ges konkreta incitament 

att behålla sina bankkunder och skapa buffert för kriser, om det finns ett alter-

nativ för allmänheten att placera sina tillgångar någon annanstans, exempelvis i 

e-kronakonton.198  

                                                      
189 Se Riksbank, rapport 2 (2018), s. 30 och b.la. Svenska bankföreningen, Bankföreningens syn-

punkter på Riksbankens e-kronaprojekt delrapport 2, 2018/10/009, 2019, s. 10. Se även Rochemont, 

Sabrina & Ward, Orla, Understanding Central Bank Digital Currencies (CBDC), An addendum to “A 

Cashless Society- Benefits, Risks and Issues (Interim paper)”, The Institute and Faculty of Actu-

aries, United Kingdom, 2019, s. 13-14. 
190 Goddard, John & Wilson O.S, John, Banking: A very short introduction, 1 edition, Oxford Univer-

sity press, 2016, s. 72-75. 
191 Något som uppsatsen inte kommer att behandla ingående annat än avseende bankrusningar, 

se avsnitt 1.2, ”Problemformulering och syfte”, Mancini-Griffoli, Tommaso m.fl., Casting light on 

central bank digital currency, Staff Discussion Notes nr. 18/08, IMF, 2018, s. 24. 
192 Goddard & Wilson, 2016, s. 72-75. 
193 Goddard & Wilson, 2016, s. 72-75.  
194 Cranston m.fl., 2017, s. 4 och Goddard & Wilson, 2016, s. 72-75.  
195 Goddard & Wilson, 2016, s. 72-75.  
196 Goddard & Wilson, 2016, s. 72-75, se även avsnitt 4.1.4.1.2, ”Andra verktyg för att upprätt-

hålla allmänhetens förtroende” om insättningsgarantin och Riksbankens roll som lender of last 

resort.  
197 Riksbanken, rapport 1 (2017), s. 31, Riksbanken, rapport 2 (2018) s, 28-29.  
198 Se b.la. Sveriges konsumenter, Remissyttrande e-kronaprojektets delrapport 2 (2018-01005), 2018-01-

08, s. 5. Se även Andolfatto, David, Assessing the Impact of Central Bank Digital Currency on Private 

Banks, Working Paper 2018-026C, 2018, Federal Reserve Bank of ST. Louis, s. 24. Ett besläktat 
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4.2 Förtroende  

 

I kapitel två förklarades att dagens pengar har utvecklats från att ha baserats på 

ett externt värde, som exempelvis guld, till att numera representera ett själv-

ständigt värde, byggt på förtroende.199 Riksbanken vars huvuduppgift är att 

upprätthålla ett stabilt penningvärde och även främja ett effektivt betalningsvä-

sende,200 kan därmed sägas ha ansvar för allmänhetens förtroende för pengar. 

Riksbanken hävdar att det tidigare har ansetts att en möjlighet att omvandla 

affärspengar till kontanter, statliga centralbankspengar, är grundläggande för att 

kunna upprätthålla förtroende för pengar.201 När kontanter försvinner, försvin-

ner även allmänhetens möjlighet att omvandla affärsbankpengar till statligt 

utgivna betalningsmedel, vilket Riksbanken menar påverkar centralbankens 

möjlighet att främja allmänhetens förtroende för pengar och betalningsväsen-

det.202 Riksbanken understryker det historiska perspektivet, att centralbanks-

pengar och affärsbankpengar har samexisterat i över 350 år och att upphöran-

det av kontanter innebär ett, inom modern tid, nytt scenario som behöver utre-

das.203 För förstå hur allmänhetens förtroende kan komma att påverkas om 

kontanter upphör att existera behöver orsaker till allmänhetens förtroende för 

pengar undersökas. 

4.2.1 Vad krävs för att allmänheten ska ha tilltro till pengar? 

 

Två huvudsakliga synsätt konkurrerar om förklaringen till pengars natur och 

vad som gör att allmänheten har tilltro till pengar.204 Den ena förklarar pengars 

uppkomst som en praktisk lösning på problem som uppstod på en marknad 

med byteshandel.205 Carl Mengers var upphovsman till förklaringsmodellen och 

menade att pengar uppstår naturligt i en oreglerad marknad för att lösa problem 

som byteshandel kan medföra genom att vara en universell handelsvara.206 

Pengar bygger enligt Mengers modell på tilltro att det föremål som utgör pengar 

kommer att accepteras som allmänt betalningsmedel handelspartners sinsemel-

                                                                                                                             
problem om bankers incitament är att banker kan bli för stora för att tillåtas gå i konkurs, vilket 

innebär att staten kommer att gå in och rädda banken i händelse av kris, något som i sin tur 

snedvrider incitamenten för banken att på egen hand se till att ha tillräckligt med buffert, se 

Sjöberg, 2018, s. 278-279.  
199 Se avsnitt 2.1, ”Vad är pengar?”. 
200 Se 1 kap. 2 § RBL.  
201 Riksbanken, rapport 2 (2018), s. 10.  
202 Riksbanken, rapport 2 (2018), s. 11. 
203 Riksbanken, rapport 2 (2018), s. 5 och Statens roll på betalningsmarknaden, Framställning 

2018/19:RB3, s. 9.  
204 Ekenberg & Vestin, 2017, s. 382. 
205 Ekenberg & Vestin, 2017, s. 382.  
206 Ekenberg & Vestin, 2017, s. 382.  
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lan.207 Pengar uppkommer alltså naturligt i den privata, fria marknaden utan 

statlig närvaro och får sitt värde genom att vara en accepterad handelsvara.208  

 Det andra synsättet utgår från att pengar uppkommer i kraft av att suveräner 

utfärdar pengar och garanterar pengarnas värde över tid.209 Pengar får enligt 

detta synsätt inte sitt värde från det fysiska föremål som representerar pengar, 

exempelvis sedlar, utan värdet bestäms utifrån suveränens auktoritet som i sin 

tur grundas på statens förmåga att stifta och upprätthålla lagar, förmågan att 

indriva skatt osv.210  

 Idag kan båda beskrivas ha delvis rätt men ingen av synsätten ger ett uttöm-

mande svar.211 Carl Mengers synsätt ger en bra förklaring för pengars funktion 

som betalningsmedel, att de ytterst fungerar om pengar uppfyller våra behov 

och preferenser för effektiva transaktioner vid handel.212 Det andra kan istället 

bättre förklara pengars värdebärande funktion, då nivån av allmänhetens för-

troende endast kan upprätthållas av en stabil stat med centralt upprättade in-

stitutioner som garanterar värdet på pengar.213  

 Det mengerianska synsättet implicerar att den privata marknaden bäst kan 

hantera pengar och att statlig närvaro bör undvikas, medan det andra synsättet 

implicerar att pengar bör vara en produkt av staten och en demokratisk förank-

rad lagstiftningsprocess.214 I avsnitt 2.1 förklarades en uppdelning av så kallade 

outside money och inside money vilket kan sägas ha inkorporerat den tudelade synen 

på pengar. Då inside money förklaras som affärsbankpengar, som skapas inom 

marknaden av privata aktörer, vilket ligger i linje med det mengerianska synsät-

tet på pengar och outside money förklaras som pengar utgivna av staten och är 

skapade utanför den privata marknaden, vilket överensstämmer med det andra 

synsättet om pengars nödvändiga koppling till en suverän.215   

  Riksbankens anförande om att ett kontantfritt samhälle kan riskera att på-

verka förtroendet för betalningsväsendet, kan förstås som att samexistensen av 

affärsbankpengar, inside money, och centralbankspengar, outside money, bägge är 

nödvändiga för att allmänhetens tilltro till pengar ska hållas stabil. Outside money, 

i form av elektroniska centralbankspengar i RIX kommer dock att finnas kvar 

trots att kontanter fasas ut, skillnaden blir att allmänheten enbart kommer att ta 

tillgång till inside money om kontanter försvinner.216  

                                                      
207 Ekenberg & Vestin, 2017, s. 382.  
208 Ekenberg & Vestin, 2017, s. 382.  
209 Kallas i boken för en kartalistisk teori, Ekenberg & Vestin, 2017, s. 382-383. 
210 Ekenberg & Vestin, 2017, s. 383. 
211 Ekenberg & Vestin, 2017, s. 384. 
212 Se avsnitt 2.1,”Vad är pengar?”. 
213 Ekenberg & Vestin, 2017, s. 383. 
214 Ekenberg & Vestin, 2017, s. 384.  
215 Se avsnitt 2.1, ”Vad är pengar?”.  
216 Se avsnitt 2.1, ”Vad är pengar?”.  
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4.2.2 Andra verktyg för att upprätthålla allmänhetens förtroende 

 

För att stärka allmänhetens förtroende till affärsbankpengar grundades en in-

sättningsgaranti i samband med att Sverige tillträdde EU år 1995.217 Garantin 

uppgår idag till 950 000 kr per konto, enligt 4 § lag (1995:1571) om insättnings-

garanti, och kan krävas av kunder som har insatta medel hos ett svenskt institut 

eller en filial i ett annat EES-land till ett svenskt institut, enligt 3 § lag 

(1995:1571) om insättningsgaranti. Insättningsgarantin har till syfte att väga upp 

för den kreditrisk som uppstår genom att pengar sätts in på ett bankkonto, då 

banken till skillnad från staten kan gå i konkurs, genom att staten lovar att be-

tala ut insatta medel upp till maxbeloppet som angivits ovan.218 Garantin kan 

sägas ha tre funktioner, ge ett skydd för insättningar, garantera tillgång till 

elektroniska pengar och bidra till finansiell stabilitet.219 Garantin ger upphov till 

att insättningar, bankens fordringar till bankkunder, kan liknas vid fordringar på 

staten, då staten åtar sig att överta bankens förpliktelser gentemot bankkunder 

som gjort insättningar vid tillfälle banken skulle gå i konkurs.220 Insättningsga-

rantin ryms inom explicita statliga garantier som banker och finansiella institut 

erhåller med syfte att skydda bankkunder och minska risken för bankrusningar 

vid finansiell oro.221  

 För att återknyta till Riksbankens påstående att den minskade kontantan-

vändningen kan riskera att påverka allmänhetens förtroende för penningsyste-

met menar Riksbanken att konverterbarheten från affärsbankpengar till kontan-

ter utgör en grundbult för att upprätthålla förtroendet för pengar.222 Det har 

däremot hävdats att insättningsgarantin bättre tillgodoser behovet av att stärka 

förtroendet än ett införande av e-kronan.223 Resonemanget bygger på att insätt-

ningsgarantin i praktiken för med sig att affärsbankpengar kan liknas vid digitala 

centralbankspengar.224 Riksbanken uttrycker även för egen del att statliga garan-

tier som insättningsgarantin och bankers möjlighet att i likviditetskris kunna 

låna från Riksbanken har till syfte att stärka förtroendet för penningväsendet.225  

                                                      
217 Prop. 1995/96:60, Insättningsgaranti, s. 28-31. 
218 Prop. 1995/96:60, Insättningsgaranti, s. 28-29. 
219 Sjöberg, 2018, s. 283.  
220 Sjöberg, 2018, s. 287.  
221 Sjöberg, 2018, s. 280, s. 283 och s. 285. 
222 Riksbanken, rapport 2 (2018), s. 10.  
223 Se bland annat Riksgälden, Remissvar – Riksbankens e-kronaprojekt delrapport 2, Dnr 2018/1057, s. 

3 och Finansinspektionen, Remiss av e-kronaprojektets delrapport 2, FI Dnr 18-19948, s. 8-9. 
224 Riksgälden, Remissvar – Riksbankens e-kronaprojekt delrapport 2, Dnr 2018/1057, s. 3 och Finans-

inspektionen, Remiss av e-kronaprojektets delrapport 2, FI Dnr 18-19948, s. 8-9. 
225 Riksbanken, rapport 2 (2018), s. 11. 
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4.3 Sammanfattning 

 

En utveckling mot ett kontantfritt samhälle belyser statens roll på betalnings-

marknaden och vilka svårigheter som kan uppkomma om statens närvaro änd-

ras. Vid ett oförändrat mandat för Riksbanken att tillhandahålla digitala central-

bankspengar, framkommer att allmänheten inte längre har tillgång till central-

bankspengar om kontanter upphör att existera. Om kontanter försvinner finns 

det risk för att samhället blir beroende av ett fåtal aktörer som inte konkurrens-

utsätts. Detta beror på att betalningsmarknaden karakteriseras av naturliga mo-

nopol. Att allmänheten inte har tillgång till statliga betalningsmedel riskerar 

även att leda till att allmänhetens förtroende kan påverkas negativt. Det råder 

dock delade meningar om till vilken grad allmänhetens förtroende skulle 

komma att påverkas om centralbankspengar skulle upphöra att existera. 

 Om Riksbanken ges utökat mandat att införa kontobaserade e-kronor skulle 

det innebära att Riksbanken konkurrerar med affärsbankers inlåningsverksam-

het. Detta befaras leda till att staten genom att bedriva konkurrerande verksam-

het underlättar för systemrisker som bankrusningar. Även huruvida denna kon-

sekvens är befogad råder det delade meningar kring. 

  Det är alltså inte oproblematiskt för den svenska centralbanken att distribu-

era digitala betalningsmedel, genom inlåning, vilket öppnar upp för att se hur 

andra centralbanker resonerar kring utvecklingen mot en mer digitaliserad be-

talningsmarknad.  
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5 Internationell utblick mot digitala 
centralbankspengar och framtiden  

 

Digitalisering och förändringar på betalningsmarknaden är ett samhällsproblem 

som inte enbart Sverige står inför. Det är därmed relevant att se hur närliggande 

länder resonerar kring utvecklingen mot ökad digitalisering och digitala central-

bankspengar. I följande kapitel kommer en utredning av hur digitala central-

bankspengar har behandlats i norden att redogöras för. Därefter följer en be-

skrivning av hur förändringar på betalningsmarknaden kommer att påverka den 

svenska centralbankens roll och vilka nya aktörer som gör anspråk på att distri-

buera betalningsmedel.  

5.1 Våra grannländer och digitala centralbankspengar  

 

Den ökade digitaliseringen och minskade kontantanvändningen är inte ett pro-

blem enbart för den svenska betalningsmarknaden. Riksbanken är inte ensam 

om att utreda e-kronor, som ingår i det större begreppet: centralbank digital 

currency (CBDC).226 Det finns länder som redan har börjat testa CBDC:s, ex-

empelvis har centralbanken i Uruguay gjort en pilotomgång av en e-peso som 

håller på att utvärderas.227 ECB har även publicerat material som kommenterar 

utvecklingen mot att centralbanker runt om i Europa undersöker möjligheter 

att införa CBDC.228 Eftersom de nordiska ländernas betalningsmarknad har 

                                                      
226 Barontini, Christian & Holden, Henry, Proceeding with caution- a survey on central bank digital curren-

cy, No. 101, Monetary and Economic Department, Bank for international settlements (BIS), 2019 

och Riksbank, rapport 2 (2018), s. 8. 
227 Barontini & Holden, 2019.  
228 Bland annat, ECB Crypto-Assets Task Force, Crypto-Assets: Implications for financial stability, 

monetary policy, and payments and market infrastructures, No. 223, ECB Occasional Paper Series, 2019 

och Athanassiou, Phoebus, Impact of digital innovation on the processing of electronic payments and contract-

ing: an overview of legal risks, No 16, ECB Legal Working Paper Series, 2017. Generellt tycks ECB 

inte se det relevant att införa CBDC inom euro-zonen då många länder i Europa fortsatt använ-

der kontanter i större utsträckning, se speech by Mersch, Yves, ”Remarks at the ‘Challenges in Un-

derstanding the Monetary Transmission Mechanism’ conference”, Warsaw, 2019-03-22. Däremot finns 

åsikter att om kontanter skulle försvinna så finns det starkare skäl att överväga CBDC, se b.la. 

Cœuré, Benoît, ”Bitcoin not the answer to a cashless society”, Financial Times, 2018-03-13.  
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stora likheter med den svenska kan lärdomar dras av att utreda hur frågan om 

digitala centralbankspengar har behandlats av närliggande centralbanker. 

5.1.1 Norge och Finland 

 

I Norge har den norska centralbanken, Norges Bank, släppt två rapporter om 

digitala sentralbankspenger (DSP).229 I likhet med Sverige har slutsatsen varit att 

vidare utredning behövs för att kunna fatta beslut om ett införande av DSP.230 I 

rapporten framförs att införande av DSP kan verka som en beredskapslösning 

om bankernas betalningssystem skulle sluta fungera och kan bidra till ökad 

konkurrens mellan olika betalningsmedel.231 Däremot finner inte Norges Bank 

att allmänhetens tillgång till trygga betalningsmedel, i likhet med kontanter, 

ensamt kan motivera ett införande av DSP.232 Norges Bank har liksom Riks-

banken inte fattat något beslut i frågan utan skriver i sin senaste rapport att de 

vidare ska undersöka de tekniska möjligheterna för att utforma en värdebaserad 

respektive kontobaserad utformning av DSP.233  

 I Finland har Bank of Finland (BoF), hitintills släppt en rapport om 

CBDC.234 Till skillnad från Sverige, Norge och Danmark är Finland med i 

EMU, har euro som valuta och står under ECB.235 I rapporten framhålls vikten 

av att centralbanken ska kunna tillhandahålla betalningsmedel till allmänheten.236 

I likhet med Norge har Bank of Finland inte fattat något beslut i frågan om 

CBDC, man understryker att konsekvenser för finansiell stabilitet noga behöver 

undersökas.237 

5.1.2 Danmark  

 

Den danska centralbanken, Danmarks Nationalbank, är det enda land i Skandi-

navien som hitintills har landat i en motsatt slutsats att inte fortsätta utreda 

CBDC.238 Nationalbanken anger huvudsakligen tre skäl till att inte införa och 

fortsätta utreda CBDC. För det första att CBDC svårligen kan tillgodose behov 

som inte redan täcks av privata aktörer, då digitala pengar redan existerar i form 

                                                      
229 Norges Bank Memo, Digitale sentralbankspenger, Nr 1 (2018) och Norges Bank Memo, Digitale 

sentralbankspenger, Nr 2, 2019.  
230 Norges Bank Memo, Nr 2 (2019), s. 5 och Riksbanken, rapport 2 (2018), s 39.   
231 Norges Bank Memo, Nr 2 (2019), s. 5. 
232 Norges Bank Memo, Nr 2 (2019), s. 5. 
233 Norges Bank Memo, Nr 2 (2019), s. 6.  
234 BoF Economics Review, Central bank digital currency, 2017.  
235 Se avsnitt 1.5, ”EU-rätt” och BoF Economics Review (2017), s. 1.   
236 BoF Economics Review (2017), s. 9. 
237 BoF Economics Review (2017), s. 9. 
238 Danmarks Nationalbank, Digitale centralbankpenge i Danmark?, Analyse, Nr. 28, 2017, s. 1.  
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av affärsbankpengar.239 Nationalbanken menar att den danska betalningsmark-

naden är stabil, att betalningsväsendet fungerar effektivt och är i ständig ut-

veckling, som exempel tas Mobilepay240 upp som senast nytillkommen aktör.241 

För det andra anför Nationalbanken att den danska centralbanken skulle få en 

förändrad roll som skulle kunna riskera att leda till finansiell instabilitet med 

risk för bankrusningar242 då Nationalbanken skulle komma att konkurrera med 

de privata affärsbankerna.243 Det tredje skälet är att det sammantaget inte anses 

finnas tillräckliga fördelar som väger tyngre än de potentiella riskerna med att 

införa CBDC.244  

 En förväntad fördel skulle kunna vara att CBDC skulle kunna verka som 

nödlösning om det skulle uppstå störningar i det befintliga betalningssystemet, 

Nationalbanken finner emellertid att CBDC inte torde kunna verka som back-

upsystem, då CBDC förutses behöva vara kopplad till den befintliga infrastruk-

turen i Danmark för att vara effektiv och då försvinner syftet med CBDC som 

ett alternativt system.245   

5.1.3 Skillnader mellan Danmark och Sverige 

 

Den danska betalningsmarknaden skiljer sig från den svenska och norska mark-

naden då kontantmängden i Danmark har hållit sig stabil på ca 3.5 %, av BNP 

sedan år 2000, medan mängden kontanter succesivt har minskat i Sverige och 

Norge.246 Danmark har ett starkt skydd för kontanter som lagligt betalningsme-

del och har till skillnad från Sverige en kontantplikt som innebär att handlare 

inte får avvisa kontanter om man tar emot kortbetalningar.247 Danmark har 

även ett nationellt betalkort, i motsats till Sverige som enbart förlitar sig inter-

nationella kortleverantörer som visa och mastercard,248 kallad Dankort.249  

 Nationalbanken ser heller inte, till skillnad från i Sverige, att Danmark går 

mot ett kontantlöst samhälle.250 Nationalbanken anför att kontanter inte håller 

                                                      
239 Danmarks Nationalbank, Analyse, Nr. 28, 2017, s. 1. 
240 Den danska motsvarigheten till svenska Swish, Danmarks Nationalbank, Analyse, Nr. 28, 

2017, s. 7. 
241 Danmarks Nationalbank, Analyse, Nr. 28, 2017, s. 8 och s. 10.   
242 Se avsnitt 4.1.3, ”Risk för bankrusning”. 
243 Danmarks Nationalbank, Analyse, Nr. 28, 2017, s. 1. 
244 Danmarks Nationalbank, Analyse, Nr. 28, 2017, s. 1. 
245 Danmarks Nationalbank, Analyse, Nr. 28, 2017, s. 11-12. 
246 Bech, Morten, Faruqui, Umar, Ougaard, Frederik & Picillo, Cristina, Payments are a-changin´but 

cash still rules, BIS Quarterly Review, 2018, s. 72. 
247 SOU 2018:42, s. 83.  
248 Skingsley, Cecilia, ”Överväganden inför en kontantlös framtid”, Tal på SNS finanspanel, Stockholm, 

2018-11-22. 
249 Danmarks Nationalbank, Analyse, Nr. 28, 2017, s. 13. 
250 Danmarks Nationalbank, Danish households opt out of cash payments, Analysis, No. 24, 2017, s. 7. 

Jämför Arvidsson, Niklas, Hedman, Jonas & Segendorf, Björn, När slutar svenska handlare acceptera 
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på att försvinna i de flesta länder och att rapporter om kontanters utfasande 

som en konsekvens av digitalisering är överdrivna.251 Sverige sticker emellertid 

ut i internationella jämförelser och har i särklass störst minskning av kontantan-

vändning sedan år 2000.252 I internationella sammanhang pekas Sverige särskilt 

ut som ett land med anmärkningsvärd låg kontantanvändning.253 

5.2  Riksbanken i en föränderlig värld  

5.2.1 Riksbankens sedelmonopol 

 

Om kontanter slutar accepteras som betalningsmedel, vilket förutspås ske år 

2023,254 innebär utvecklingen att en traditionell centralbanksuppgift, att förse 

landets sedlar och mynt, i praktiken blir verkningslös.255 Utvecklingen mot ett 

kontantlöst samhälle aktualiserar innebörden av Riksbankens sedelmonopol, en 

diskussion som varit återkommande sedan monopolet infördes år 1904.256  

Riksbanken jämför dagens situation med tiden innan sedelmonopolet infördes, 

såtillvida att dagens huvudsakliga betalningsmedel som utgörs av affärsbank-

pengar inte skiljer sig från att dåtidens verksamma affärsbanker tryckte egna 

sedlar och mynt.257 Bakgrunden till jämförelsen är att sedelmonopolet medförde 

en uppdelning mellan Riksbanken och de privata affärsbankerna, Riksbanken 

fick ensamrätt på att distribuera landets enda lagliga betalningsmedel medan 

affärsbankerna gavs ensamrätt att bedriva bankverksamhet, inlåning och utlå-

ning.258 När sedelmonopolet spelar ut sin roll försvinner det politiska beslutet 

att Riksbanken, som icke vinstdrivande institution, skulle ha samhällsansvar 

                                                                                                                             
kontanter?, Handelsrådet, 2018:1. Enligt forskningsrapporten kommer Sverige att bli kontantfritt 

den 24 mars år 2023, s. 5.  
251 Danmarks Nationalbank, Analysis, No. 24, 2017, s. 77. 
252 Bech m.fl., 2018, s. 72. 
253 Bech, Morten & Garratt, Rodney, Central bank cryptocurrencies, BIS Quarterly Review, 2017, s. 

67. 
254 Arvidsson m.fl. 2018, s. 5. 
255 Statens roll på betalningsmarknaden, Framställning 2018/19:RB3, s. 9-10. 
256 När sedelmonopolet infördes var det dock vinster från pengarskapande, seigniorage, som stod 

högst på agendan, idag är det snarare allmänhetens förtroende för betalningsväsendet som moti-

verar Riksbankens diskussion, Söderberg, Varför fick Riksbanken sedelmonopol?, 2018, s. 6-7 och s. 

13.  
257 Söderberg, Varför fick Riksbanken sedelmonopol?, 2018, s. 13 och Skingsley, Cecilia, ”Överväganden 

inför en kontantlös framtid”, Tal på SNS finanspanel, Stockholm, 2018-11-22. Se även 

https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/sa-fungerar-en-betalning/vad-ar-pengar/ 

(Hämtad 2019-05-04), kontanter utgör endast cirka 2 % av den samlade penningmängden enligt 

Riksbankens statistik. 
258 Se avsnitt 3.1, ”Från Palmstruchska banken till Sveriges riksbank - en snabbspolning”, och 

Söderberg, Varför fick Riksbanken sedelmonopol?, 2018, s. 13.  

https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/sa-fungerar-en-betalning/vad-ar-pengar/
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över landets betalningsmedel för att garantera långsiktig stabilitet, menar Riks-

banken.259  

 Ovanstående utgör en konsekvens av att inte utöka mandatet för den 

svenska centralbanken att tillhandahålla digitala centralbankspengar till allmän-

heten. Frånvaro av utökat mandat innebär att en klassisk centralbanksuppgift, 

att tillhandahålla lagligt betalningsmedel till landets medborgare, kan upphöra. 

Om centralbankens operativa roll minskar på betalningsmarknaden uppkom-

mer frågan huruvida nya aktörer är intresserade av att inta betalningsmark-

naden.    

5.2.2 Vilka nya aktörer uppkommer? 

 

Facebook tillkännagav i december 2018 att företaget arbetar för att introducera 

en egen global kryptovaluta, Libra.260 Kryptovalutan planeras fungera genom en 

ny app, Calibra, där man ska kunna skicka Facebook-pengar sinsemellan.261 Den 

nya valutan är tänkt att lanseras år 2020 och förutspås få ett stort genomslag om 

valutan får förtroende, då Facebook idag har uppemot 2.4 miljarder användare 

varje månad.262 Libra kommer att backas upp av underliggande tillgångar bestå-

ende av ”en korg” av nationella valutor som ska verka som reserv och garantera 

ett stabilt värde över tid. En självständig icke-vinstdrivande organisation kallad, 

The Libra Association, kommer att styra valutan vars medlemmar kommer att 

bestå av b.la. akademiker och företrädare för globala företag.263 Libra finansieras 

av företag som mastercard, visa och paypal m.fl.264  

 En skillnad mellan Libra och traditionella kryptovalutor som Bitcoin är att 

Libra kommer att backas av underliggande tillgångar med syfte att säkra ett 

stabilt värde över tid vilket gör det mindre troligt att Libra kommer att hanteras 

som en finansiell tillgång som Bitcoin utan snarare som ett betalningsmedel.265 

Libra kommer också tillskillnad från Bitcoin att ha en utgivare, The Libra Asso-

ciation.266  

 I skrivande stund pågår utfrågningar av Facebooks planerade valuta av 

centralbanker runt om i världen.267 Indien och Kina har redan uttryckt att de 

                                                      
259 Söderberg, Varför fick Riksbanken sedelmonopol?, 2018, s. 13. 
260https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-21/facebook-is-said-to-develop-

stablecoin-for-whatsapp-transfers (hämtad 2019-09-16). 
261 https://www.bbc.com/news/business-48383460 (hämtad 2019-09-16). 
262 https://www.bbc.com/news/business-48383460 (hämtad 2019-09-16).  
263 https://libra.org/en-US/association-council-principles/#overview (hämtad 2019-09-17).  
264 https://libra.org/en-US/partners/ (hämtad 2019-09-17).  
265 Jämför avsnitt 2.1.3, ”Kryptovalutor”.  
266 Kryptovalutan Libra skulle kunna uppfylla, tillskillnad från Bitcoin, kraven på att ha en utgi-

vare och att värdet på valutan ska vara stabilt över tid, vilket teoretiskt gör att Libra har större 

förutsättningar att klassificeras som pengar och användas som ett universellt betalningsmedel än 

nuvarande kryptovalutor, se avsnitt 2.1.3, ”Kryptovalutor”.  
267 https://www.ccn.com/facebook-crypto-libra-central-bank-drilling/ (hämtad 2019-09-17). 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-21/facebook-is-said-to-develop-stablecoin-for-whatsapp-transfers
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-21/facebook-is-said-to-develop-stablecoin-for-whatsapp-transfers
https://www.bbc.com/news/business-48383460
https://www.bbc.com/news/business-48383460
https://libra.org/en-US/association-council-principles/#overview
https://libra.org/en-US/partners/
https://www.ccn.com/facebook-crypto-libra-central-bank-drilling/
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inte kommer att tillåta Libra med risk för de nationella valutorna, företrädare 

för ECB har uttryckt att ett godkännande av Libra i EU kommer att förutsätta 

att valutan uppfyller högt ställda krav från EU:s sida.268 USA:s president Donald 

Trump har twittrat att Facebook måste underställas samma krav som alla andra 

banker om de ska bli utgivare av valutan Libra.269 Sveriges riksbankschef Stefan 

Ingves har kommenterat Facebooks initiativ och hänvisar till e-kronan som ett 

sätt för staten att möta den internationella utvecklingen på betalningsmark-

naden.270  

5.3 Sammanfattning  

 

Det är inte enbart Sverige som ser över möjligheten att införa CBDC, utan 

CBDC är föremål för utredning av centralbanker runt om i världen. För upp-

satsen del är det mest relevant att se till den danska centralbankens beslut att 

inte fortsätta utreda CBDC. Det huvudsakliga motivet är att man inte finner 

något behov som skulle kunna tillfredsställas med CBDC som privata aktörer 

inte redan tillgodoser idag. En väsentlig skillnad som blir tydlig när utredningen 

om CBDC ställs mot den danska betalningsmarknaden är däremot att den 

danska centralbanken inte befarar att kontantanvändningen kommer att minska, 

vilket skiljer sig från situationen i Sverige där man redan har förutspått ett slut-

datum för de svenska kontanterna. I Norge och Finland har man en liknande 

utveckling som i Sverige mot fortsatt minskad kontantanvändning och där har 

man även kommit fram till liknande slutsats som den svenska centralbanken, att 

fortsätta se över CBDC.  

    Förändringen på betalningsmarknaden medför att Riksbankens traditionella 

uppgift att svara för landets försörjning av sedlar och mynt, sedelmonopolet, i 

praktiken håller på att fasas ut i takt med att kontantanvändningen minskar. 

Frånvaro av utökat mandat för Riksbanken att distribuera digitala centralbanks-

pengar, genom kontobaserade e-kronor, riskerar att leda till att en klassisk 

centralbanksuppgift försvinner. Förevarande utredning visar även att nya aktö-

rer planerar att introducera digitala betalningsmedel, detta är en utveckling som 

sker oberoende om den svenska centralbanken ges utökat mandat eller inte. 

Huruvida kontobaserade e-kronor är en bra lösning för att möta utvecklingen 

och framtiden på betalningsmarknaden kommer att diskuteras i nästkommande 

kapitel.  

 

                                                      
268 https://www.ccn.com/facebook-crypto-libra-central-bank-drilling/ (hämtad 2019-09-17).  
269https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1149472284702208000?ref_src=twsrc^tfw 

(hämtad 2019-09-17).  
270 https://www.dn.se/ekonomi/stefan-ingves-mitt-jobb-ar-att-kronan-klarar-konkurrensen-fran-

facebook-pengar/?forceScript=1&variantType=ADBLOCKER (hämtad 2019-09-17).  

https://www.ccn.com/facebook-crypto-libra-central-bank-drilling/
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1149472284702208000?ref_src=twsrc%5etfw
https://www.dn.se/ekonomi/stefan-ingves-mitt-jobb-ar-att-kronan-klarar-konkurrensen-fran-facebook-pengar/?forceScript=1&variantType=ADBLOCKER
https://www.dn.se/ekonomi/stefan-ingves-mitt-jobb-ar-att-kronan-klarar-konkurrensen-fran-facebook-pengar/?forceScript=1&variantType=ADBLOCKER
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6 Avslutande diskussion  

Uppsatsen har landat i följande konklusioner. Den svenska centralbanken har 

inte, med nuvarande reglering, mandat att tillhandahålla digitala centralbanks-

pengar genom kontobaserade e-kronor. Vidare har en redogörelse av vilka kon-

sekvenser ett utökat respektive oförändrat mandat kan medföra på den svenska 

betalningsmarknaden framställts. Den sammantagna utredningen mynnar ut i 

att den svenska betalningsmarknaden kan komma att påverkas negativt både för 

de fall den svenska centralbanken ges utökat mandat eller förblir oförändrat. I 

följande kapitel kommer en avslutande diskussion att föras kring de slutsatser 

och redogörelser som uppsatsen behandlat. Därefter besvaras slutligen fråge-

ställningen om den svenska centralbankens mandat bör utökas.  

6.1 Centralbankens roll  

 

I uppsatsen har det framkommit att Riksbankens sedelmonopol i praktiken 

håller på att försvinna i takt med minskad kontantanvändning. Huruvida det 

faktum att en centralbanksuppgift försvinner är ett problem eller inte kan disku-

teras. Här kan ledning tas av de två olika teorierna, som uppsatsen redogjort för 

i avsnitt 4.1.4, för att belysa bakomliggande utgångpunkter i frågan om staten 

bör tillhandahålla betalningsmedel till allmänheten eller inte.  

 En underliggande premiss för uttalanden om att staten bör tillhandahålla 

betalningsmedel torde bygga på antagandet att pengar behöver ha en koppling 

till en suverän för att fungera. Ett annat perspektiv, det mengerianska synsättet 

som anser att det ytterst är den privata marknaden som möjliggör pengars 

funktion, implicerar dock en motsatt slutsats. De två olika teorierna om pengars 

uppkomst och natur föranleder olika slutsatser till frågan om vilken roll 

centralbanken bör ha på betalningsmarknaden.   

 Jag anser att det är rimligt att staten tillhandahåller betalningsmedel till all-

mänheten mot bakgrund av att kopplingen till en stat, en suverän, kan antas 

vara viktig för den värdebärande funktionen som pengar behöver besitta. Riks-

banken förklarar penningsystemet som en kollektiv nyttighet och jämför till-

handahållande av betalningsmedel med andra kollektiva nyttigheter som rätts-

väsendet.271 Att göra en analogi till rättsväsendet är passande då det kan fram-

                                                      
271 Statens roll på betalningsmarknaden, Framställning 2018/19:RB3, s. 5-6.  
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hävas att statliga institutioner som exempelvis domstolar, polis och åklagarvä-

sende, måste antas utgöra viktiga inslag för att upprätthålla stiftade lagar. Lagar 

bygger liksom pengar på sociala konventioner och existerar i kraft av förtro-

ende. På liknande sätt kan argumenteras för att bevarandet av pengar kräver 

operativa inslag av statliga institutioner för att kunna bibehållas.  

 Omvänt kan anföras att det är efterfrågan på betalningsmarknaden som 

avgör vilka betalningsmedel som finns i samhället. I den senaste propositionen 

ges förslag på att krav för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster, med 

förhoppning om att bibehålla kontantanvändningen till en viss lägstanivå.272 I 

uppsatsen har inte orsakerna till den minskande kontantanvändningen utretts, 

men det är rimligt att anta att det inte enbart är minskad tillgänglighet av kon-

tanter som gjort att dessa marginaliserats utan att det troligare är efterfrågan på 

kontanter som har minskat.273 Om digitala betalningslösningar redan finns på 

betalningsmarknaden och efterfrågan på kontanter minskar kan det betvivlas 

huruvida ett digitalt statligt betalningsalternativ skulle komma att efterfrågas av 

allmänheten. Liknande argument kan utläsas av den danska centralbanken. Nat-

ionalbanken anför bland annat i sin utredning av CBDC att utvecklingen på 

betalningsmarknaden har medfört att privata aktörer redan tillgodoser behovet 

av att tillhandahålla digitala betalningslösningar. Detta är en anledning till att 

den danska nationalbanken inte finner att det är nödvändigt att införa digitala 

centralbankspengar.  

 Frågan är om inte ämnet angående vilka betalningsmedel som allmänheten 

ska ges tillgång till torde utgöra en större fråga än att konstatera att behoven av 

digitala betalningsmedel är tillgodosedda. Att ifrågasätta vems ansvar och upp-

gift det bör vara tillgodose dessa behov måste anses vara rimliga frågeställningar 

för en centralbank att väcka, trots att privata aktörer i dagsläget tillgodoser be-

hovet av digitala betalningsmedel.  

6.2 Allmänhetens rättigheter  

 

En annan aspekt som digitala centralbankspengar belyser är allmänhetens till-

gång till centralbankspengar. En effekt av att kontanter försvinner är att all-

mänheten inte längre ges tillgång till centralbankspengar. Utredningen visar 

dock att finansiella institut och banker fortsatt kommer att ha tillgång till 

centralbankspengar, genom RIX, oavsett utvecklingen på betalningsmarknaden.  

En fråga som uppstår är om allmänheten bör ha rätt till centralbankspengar 

eller inte.  

 Den kan ifrågasättas huruvida det ens föreligger en skarp gränsdragning 

mellan privata affärsbankpengar och centralbankspengar som beskrivits i upp-

                                                      
272 Prop. 2019/20:23, s. 1. 
273 Prop. 2019/20:23, s. 30. 
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satsen. I avsnitt 2.3 återges att en skillnad mellan de två olika kategorierna av 

pengar är till vilken part fordran är ställd, staten respektive privata affärsbanker. 

Insättningsgarantin innebär emellertid att fordran på en privat affärsbank indi-

rekt och slutligen utgör en fordran på staten, upp till lagfäst summa. Garantin 

kan därmed förklaras som en balansakt där skiljelinjen mellan affärsbankpengar 

och centralbankspengar blir svagare. Av utredningen framkommer vidare att 

aktörer som exempelvis Riksgälden anser att insättningsgarantin tillgodoser 

allmänhetens behov av trygga betalningsmedel som kritik till Riksbankens e-

kronaprojekt. Kommentaren kan tolkas som att Riksgälden inte anser att all-

mänheten bör ha rätt till centralbankspengar då insättningsgarantin på ett full-

gott sätt säkrar den kreditrisk som affärsbankpengar utgör.  

 Min uppfattning är däremot att det befogat att även allmänheten och inte 

enbart finansiella institut och banker ska ges tillgång till centralbankspengar. I 

och med att jag i avsnitt 6.1 landat i slutsatsen att centralbanken bör tillhanda-

hålla betalningsmedel till allmänheten följer att jag anser att allmänheten bör ges 

rätt till centralbankspengar. Som ytterligare stöd kan anföras att insättningsga-

rantin enbart täcker upp till en viss summa och att allmänheten bör ges lika 

tillgång till riskfria betalningsmedel som aktörer anslutna till RIX. Utgångspunk-

ten att allmänheten har rätt till centralbankspengar och att staten bör ha möjlig-

het att tillhandahålla betalningsmedel till allmänheten delas, som visat, däremot 

inte av alla.  

 Ståndpunkterna som jag anfört, att allmänheten bör ha rätt till centralbanks-

pengar, implicerar att det är naturligt att centralbankens uppgifter och verktyg 

tillåts ändras i takt med att samhället förändras. Frågan som följer är däremot 

vilka förändringar som kan anses lämpliga för att modernisera Riksbankens 

uppgifter.  

6.3 Bör Riksbankens mandat utökas till att omfatta 
kontobaserade e-kronor? 

 

För att besvara uppsatsens sista frågeställning ansluter jag mig till den slutsats 

som de svenska, norska och finska centralbankerna har dragit, att det krävs 

vidare utredning för att slutligt kunna avgöra frågan huruvida kontobaserade e-

kronor bör införas. Jag anser emellertid att Riksbankens mandat inte bör utökas 

till att omfatta kontobaserade e-kronor med rådande underlag. Anledningen är 

den stora förändring förslaget skulle komma att medföra på betalningsmark-

naden och centralbankens karaktär. Ett införande av en kontobaserad e-krona 

innebär att Riksbankens karaktär av centralbank skulle komma att bli en hybrid 

mellan en centralbank och en affärsbank, vilket i sig inte är otänkbart. Med 

nuvarande underlag är en sådan omfattande förändring dock inte tillräckligt 

motiverad.  
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 Uppsatsens slutsatser har emellertid landat i den besvärliga situationen att 

såväl ett utökat mandat som ett oförändrat mandat kan leda till negativa konse-

kvenser på betalningsmarknaden. Riksbankens e-kronaprojekt är ett exempel på 

lösningar som en centralbank finner lämpliga för att möta de problem som 

digitaliseringen på betalningsmarknaden medför. Framställningen har dock 

endast undersökt det kontobaserade alternativet, vilket innebär att den värdeba-

serade e-kronan skulle kunna utgöra en möjlig lösning för centralbanken att 

kunna tillhandahålla digitala centralbankspengar till allmänheten. Frågan är 

dessutom relativt ny, Riksbankens första e-kronarapport släpptes år 2017. Det 

är därmed inte omöjligt att nya förslag kan tänkas uppkomma.  

 I och med att uppsatsen har landat i slutsatsen att frågan om digitala central-

bankspengar är i behov av vidare utredning avslutas arbetet med att redogöra 

för några tankar om vad som bör utredas vidare. 

6.4 Avslutande kommentarer 

 

 

Den allmänna diskussion som återspeglas i denna uppsats, angående digitala 

centralbankspengar, rör frågeställningar av främst principiell karaktär, ”vad 

händer om tillhandahållandet av allmänhetens betalningsmedel utelämnas till 

privata aktörer?”, ”vad händer med centralbankens sedelmonopol?” osv. Efter 

att ha utrett konsekvenser som digitaliseringen på betalningsmarknaden medför 

konstateras att dessa principiella frågeställningar är i behov av ytterligare utred-

ning.  

 Trots min ståndpunkt anser jag inte att utgångspunkter som centralbankens roll 

eller allmänhetens rätt bör ligga till grund för det fortsatta utredningsarbetet. Ut-

redningen om den svenska centralbankens mandat bör främst utgöras av en 

genomgång över vilka typer av pengar som ska finnas i framtiden. En skillnad 

mellan affärsbankpengar och centralbankspengar som redogjorts för i uppsat-

sen är till vilken part fordran är ställd. En annan skillnad är även att affärsbank-

pengar skapas inom ekonomin vilket skiljer sig från centralbankspengar som 

beskrivs skapas utanför ekonomin. Jag anser därför att det är väsentligt att un-

dersöka penningmängdens relation till medborgarnas skuldsättning och vilka 

konsekvenser som kan inträffa om pengar skapade utanför ekonomin försvin-

ner för allmänhetens del.   

 Frågor som bör ställas är om befolkningens skuldsättning måste öka för att 

kunna öka penningmängden i samhället. Förutsatt att affärsbankpengar endast 

kan skapas genom att bevilja lån274 torde svaret på den frågan vara jakande. 

Följdfrågor som uppstår är hur centralbankens möjligheter att främja ett stabilt 

penningvärde och värna finansiell stabilitet påverkas om verktyg, som att till-

                                                      
274 Se avsnitt 2.1.2 ”Affärsbankpengar”. 
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föra centralbankspengar till allmänheten, försvinner? Vilka konsekvenser med-

för detta för samhällsekonomin?  

 Därefter kan avgöras om samhället och allmänheten kan klara sig eller bör 

klara sig utan statliga centralbankspengar eller inte och slutligen huruvida 

centralbankens mandat bör utökas. För att belysa vikten av att integrera utred-

ning om hur olika typer av pengar påverkar ekonomin i diskussionen om digi-

tala centralbankspengar avslutar jag uppsatsen med följande citat: 

”The flow of money and private securities through the economy is analogous to 
the flow of blood.  In the body of the economy, prices are the nervous system, 
signalling the needs of different parts of the body.  Money is the blood that dis-
patches resources inresponse to those signals.  No doctor would be content with 
a model of the body that ignored the flow of blood.  Value theory and monetary 
theory need to be integrated.”275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
275 Kiyotaki, Nobuhiro & Moore, John, ”Evil is the root of all money”, Clarendon Lectures, 

2001, s. 5. 
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