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Sammanfattning 
Genom den minskade kontantanvändningen i Sverige tappar Riksbanken allt mer sin roll och 
handlingsförmåga på finansmarknaden och Riksbanken har därför föreslagit ett införande av 
en digital centralbanksutgiven valuta, så kallad e-krona, som ett sätt för att bibehålla den 
statliga närvaron på marknaden. För närvarande arbetar Riksbanken med ett pilotprojekt som 
innebär att man under två års tid konstruerar e-kronan genom olika tekniker. Huruvida 
e-kronan kommer att implementeras i framtiden är ett politiskt beslut som kommer att fattas 
av riksdagen. 
 
E-kronan ska utgöra ett komplement till sedlar och mynt och är tänkt att underlätta för utsatta 
grupper i samhället som idag upplever en problematik med dagens digitala 
betalningslösningar. Man har identifierat brister i dagens betallösningar i beredskap av en 
krissituation. Tanken är därför att konstruera en parallell el- och bredbandsinfrastruktur som 
en ytterligare plattform för att öka den samlade beredskapen på betalmarknaden.  
 
En centralbanksutgiven digital valuta, så kallad CBDC, diskuteras även internationellt i flera 
andra länder. Sverige har dock kommit långt i sin process och vid en implementering skulle 
man bli den första centralbanken i världen med att ge ut en digital valuta. 
 
Med anledning av att det inte finns några tidigare exempel av en CBDC är det svårt att förutse 
vilka effekter e-kronan kan medföra. Syftet med studien är därför genom en kvalitativ 
undersökning analysera och jämföra hur svenska storbanker samt statliga aktörer uppfattar 
risker och möjligheter med e-kronan genom åtta semi-strukturerade intervjuer. Två delsyften 
kommer även att besvaras, respondenternas inställning till e-kronan samt om de ser någon 
fördel med att som land vara först med en implementering av en CBDC.  
 
Studien finner att det råder delade meningar när det kommer till respondenternas inställning 
till e-kronan, som verkar domineras av en negativ inställning till e-kronan. Likaså upplever vi 
att det bland respondenterna är övervägande negativa faktorer med att som land vara först 
med att implementera en CBDC. 
 
Vår slutsats är att likviditetsrisken, valutakurspåverkan samt säkerheten är de största riskerna 
med e-kronan enligt respondenterna i studien, där likviditetsrisken är den mer betydande 
risken än de övriga, baserat på respondenternas svar. 
 
Den empiriska undersökningen visar även att utsatta grupper i samhället, beredskapen och 
den statliga närvaron på betalmarknaden är de största möjligheterna med e-kronan som 
betonas av respondenterna, där beredskapen anses vara mer betydande än de övriga 
möjligheterna. 
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Begreppsdefinitioner 

Begreppsdefinitioner som berörs i detta arbete förklaras övergripande nedan. Begreppen 
tydliggörs för att öka förståelsen för läsare, då en del av dessa inte är härrör från 
företagsekonomi. 
 
E-krona: E-kronan är per definition en ny digital valuta som ska agera som ett komplement 
till dagens fysiska sedlar och mynt utgiven och garanterad av Sveriges Riksbank 
 
 
BankID: Ett verktyg för att legitimera sig digitalt 
 
Bank run: En så kallad uttagningsanstormning, då flera bankkunder gör stora uttag samtidigt 
 
Central Bank Digital Currency (CBDC): Digitala pengar utgiven av en centralbank 
 
Cyberattacker: Kriminella attacker genom elektroniska nätverk, riktade mot 
informationssystem, organisationer eller individer 
  
Cyberterrorism: Politiskt motiverat kriminellt agerande med datorer som vapen, med syfte 
att skapa hot och påverka nationens policy 
 
Etablerade valutor: Hanteras av centralbanker som kontrollerar att penning- och 
betalsystemet tillfredsställer samhällets behov 
  
GDPR: Står för Dataskyddsförordningen (DSF), en europeisk förordning vars syfte är att 
skydda personers integritet vid hantering av personuppgifter 
 
Hackare: En hackare använder alternativa systemåtkomstmetoder för att sabotera 
datorsystem och nätverk 
  
Kontobaserad e-krona: Inlåning i form av e-kronor finns lagrad centralt i en databas, likt ett 
bankkonto 
 
Kryptotillgångar: Även kallad kryptovaluta, är en digital valuta, där Bitcoin anses vara den 
mest omtalade kryptotillgången 
  
QR-kod: Är en typ av streckkod för optisk avläsning 
 
Reporäntan: Utgör Riksbankens styrmedel och är den ränta som svenska banker kan låna 
eller placera till hos Riksbanken under sju dagar 
  
RIX: Ett centralt betalningssystem för svenska banker  
 
Seigniorage: Utgör en vinst till centralbanker som härrör från utgivning av sedlar och mynt 
 
Spamattacker: Massutskick av oönskad e-post 
 
Statliga insättningsgarantin: Ett skydd som innebär att staten garanterar bankinlåning om 
banken försätts i konkurs upp till ett visst belopp 
 
Systemrisk: Risken för att ett helt finansiellt system eller en hel marknad kollapsar 



 

 
Volatilitet: Ett begrepp som beskriver hur mycket en aktiekurs fluktuerar eller avviker från 
dess medelvärde 
 
Värdebaserad e-krona: Inlåningen i form av e-kronor lagras fysiskt hos användaren, 
exempelvis i ett betalkort eller via en applikation i telefonen 
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1.    Inledning 
1.1 Problembakgrund 
Inom en tvåårsperiod kan vi se dagens första ljus av e-kronan, en elektronisk valuta 
utgiven av Sveriges Riksbank (Åkesson, 2018). För närvarande är Riksbanken i ett 
projekt med ett framtagande av en teknisk lösning för e-kronan. I deras andra 
delårsrapport framgår det att Riksbanken har beslutat att gå vidare med projektet att ta 
fram en testversion av en e-krona. Genom denna testversion är syftet att ta lärdom och 
undersöka vilka tekniska lösningar som är möjliga att förverkliga. Tanken är att det 
elektroniska betalningsmedlet ska besitta samma egenskaper som sedlar och mynt har 
idag (Ottsjö, 2018). Ett förtydligande om att inget beslut ännu har fattats huruvida ett 
införande av e-kronan ska genomföras i Sverige (Sveriges Riksbank, 2018a, s. 1).  
 
1.1.1 Utvecklingen på betalmarknaden 
I Sverige tappar Riksbanken allt mer sin roll och handlingsförmåga på finansmarknaden 
då vi går mot ett mer kontantlöst samhälle (Sveriges Riksbank, 2018b). I mer än 350 år 
har Sveriges Riksbank tillhandahållit det svenska samhället med kontanter och Sverige 
var det första land med att ge ut fysiska kontanter som ett sätt att garantera tillgången på 
betalningsmedel i samhället (Sveriges Riksbank, 2018a, s. 5).  
 
Andelen kontanta betalningar inom handeln har sedan år 2010 fram till år 2016 minskat 
från 40 procent till 15 procent. I Sverige utgör kontantmängden under år 2018 den 
lägsta bland alla jämförbara länder (Riksbankskommittén, 2018, s. 13). Istället har 
andelen kortbetalningar och på senare år antalet Swish-betalningar ökat markant. Likaså 
minskar användandet av autogirobetalningar och istället blir internet- och telefontjänster 
allt mer vanligt förekommande. Vi ser även nya innovationer inom 
betaltjänstleverantörer som exempelvis Klarna, iZettle och Trustly som också har en 
bidragande roll till det reducerade kontantanvändandet (Sveriges Riksbank, 2017, s. 4-
8). Vissa menar att med ett sådant förändrat betalningsmönster riskerar man framöver 
att inte kunna använda kontanter som betalningsmedel (Wallenberg, 2017).  
 
Detta är en trend som vi redan kan se tecken från idag, då allt fler butiker och 
restauranger inte längre hanterar kontanter (Sunesson, 2018), troligen med anledning av 
att det inte längre är lönsamt för dessa att erbjuda kontanthantering (Sveriges Riksbank, 
2018a, s. 2). Som huvudregel gäller att aktörerna har enligt lag rätt att neka kontanter 
som betalningsmedel (Sveriges Riksbank, 2018c), något som man menar kan komma att 
påskynda utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle (Sveriges Riksbank, 2017, s. 11).  
 
Riksgälden menar att de två huvudsakliga orsakerna bakom den reducerade 
kontantanvändningen är dels de alltmer digitaliserade betaltjänsterna och dels att 
marknaden inte tillhandahåller kontanter i samma utsträckning som tidigare 
(Riksgälden, 2019, s. 1). Fortsätter utvecklingen i samma takt kommer kontanter inom 
ett par år inte längre vara allmänt accepterade som betalningsmedel (Sveriges Riksbank, 
2018b). Riksbanken har därigenom färre betaltjänster att erbjuda och det medför en 
reducerad konkurrenssituation.  
 
Den privata finansmarknaden tar idag det fulla ansvaret för alla betalningsflöden, vilket 
kan bli problematiskt vid ofred eller en eventuell krissituation när det privata 
betalningssystemet inte fungerar (Sveriges Riksbank, 2018b). De privata 
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marknadsaktörerna som utgörs av affärsbankerna kan inte förväntas ha samma intresse 
som staten har till att skapa en beredskap med ett tillräckligt backupsystem för att 
hantera en sådan situation, då det innebär stora kostnader (Sveriges Riksbank 2018a, s. 
3).  
 
Ponera att existensen av kontanter inte längre föreligger, vid eventuella driftstörningar 
för exempelvis kortbetalningar skulle det innebära en katastrof för samhället. Eftersom 
systemet för e-kronan är fristående från den infrastruktur som de privata affärsbankerna 
använder idag reduceras risken för att något sådant inträffar (Sveriges Riksbank, 2017, 
s. 4). Samtidigt menar Finansinspektionen att en sådan lösning torde vara kostsam om 
e-kronan ska kunna användas utan varken internet eller elektricitet (Finansinspektionen, 
2019, s. 7).  
 
Det finns även utsatta grupper i samhället som idag upplever en problematik med den 
reducerade kontantanvändningen, då dessa besitter svårigheter med användningen av 
digitala betalningslösningar. Dessa grupper utgörs av exempelvis äldre, 
funktionshindrade, barn eller andra i samhället som idag inte har tillgång till andra 
betalningsalternativ än kontanter. Eftersom man inte fullt ut kan förlita sig på att de 
privata affärsbankerna ska ta på sig det fulla ansvaret att hjälpa dessa skulle e-kronan 
vara ett sätt för staten att bistå dessa utsatta grupper menar Riksbanken (Sveriges 
Riksbank, 2018b). Detta genom att skapa en användarvänlig e-krona eller genom 
lagstiftning tilldela ett större ansvar till den privata sektorn (Sveriges Riksbank, 2018a, 
s. 3). Däremot finns stora utmaningar för att kunna tillgodose exempelvis synskadade, 
som kan besitta svårigheter att använda PIN-koder och även personer med nedsatt 
rörelseförmåga som kan ha problem med att hantera betalkort.  
 
Däremot argumenterar Bankföreningen för att ifall e-kronan lagras i en applikation eller 
på ett betalkort skulle dessa utsatta gruppers behov ändå inte tillgodoses, varför inte  
e-kronan anses vara lösningen (Svenska bankföreningen, 2019, s. 8).   
 
Införandet av e-kronor syftar till att Riksbanken ska återta kontrollen över 
penningmarknaden. E-kronan har till uppgift att agera som en alternativ lösning och 
därigenom öka stabiliteten av betalningssystemet som helhet, vilket ligger i linje med 
Riksbankens mål om att främja ett säkert betalningsväsende. I dagsläget är det de 
privata storbankerna i Sverige som besitter den största kontrollen över sedlar och mynt 
(Sveriges Riksbank, 2018b), och dessa utgörs av Handelsbanken, Nordea, SEB och 
Swedbank (Svenska Bankföreningen, 2017). Genom e-kronan kan en justering av 
utestående penningmängd utföras mycket snabbare, vilket leder till en mer transparent 
penningpolitik, ett säkrare och mer effektivt betalningsväsende samt en möjlighet för 
Riksbanken att justera marknadsräntorna mer direkt (Sveriges Riksbank, 2017, s. 27-
29).  
 
Digitaliseringen väcker frågor om effektiviteten och säkerheten för 
betalningsmarknaden (Sveriges Riksbank, 2017, s. 7). Det finansiella systemet kan 
anses vara en direkt måltavla för hot, utpressning, vilseledning samt sociala oroligheter 
och utgöra ett hinder för nationens säkerhet. Detta kan leda till att samhällets förtroende 
för bankindustrin skadas (Försvarsdepartementet, 2017, s. 181-182). Vid ett införande 
av en e-krona kommer säkerhetsaspekten att vara en mycket viktig del och den måste 
vara robust och av högsta möjliga skydd för att undvika att risken för att cyberattacker 
eller andra typer av bedrägerier inträffar. Julin menar att Riksbankens e-kronasystem 
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kan komma att vara attraktivt för kunniga hackare att ta sig in i och på så sätt göra stora 
vinster (Nordnet Bank, 2019), vilket påvisar vikten av säkerheten för e-kronan.  
 
Om ett införande skulle bli aktuellt framöver är det viktigt att fastställa de egenskaper 
man önskar att e-kronan ska ha för att erhålla önskvärda effekter. Två modeller som  
e-kronan kan bestå utav har identifierats, en registerbaserad samt en värdebaserad 
(Sveriges Riksbank, 2017, s. 18). Riksbanken har tidigare resonerat om att e-kronan 
troligen kommer att bestå av en hybrid mellan både en registerbaserad och en 
värdebaserad som en tänkbar lösning (Ottsjö, 2018). Sveriges Riksbank (2017, s. 19) 
förtydligar att för en registerbaserad modell finns inlåningen lagrad centralt i en databas, 
likt ett bankkonto idag, medan en värdebaserad lösning innebär att e-kronan finns lokalt 
hos användaren, exempelvis i ett betalkort eller via en applikation i telefonen. Fördelen 
med den senare lösningen enligt Riksbanken är att den fungerar oberoende tillgång till 
uppkoppling (Sveriges Riksbank, 2017, s. 19). Julin föreslår därför att mindre 
transaktioner skulle kunna genomföras “offline”, för att förhindra risken att inte kunna 
utföra transaktioner om internet är ur drift (Sveriges Riksbank, 2017, s. 5).   
 
En viktig aspekt när det kommer till e-kronans utformning är anonymiteten. E-kronan 
kan möjliggöra ett genomförande av anonyma transaktioner under ett förutbestämt 
belopp, på samma sätt som kontanta betalningar är anonymiserade idag. Däremot inte i 
samma utsträckning med anledning av legala krav på spårbarhet av transaktioner. 
Tekniken som e-kronan kommer vara uppbyggd på, avgör därför graden av anonymitet 
för e-kronan (Sveriges Riksbank, 2017, s. 18). 
 
Sett ur ett internationellt perspektiv diskuteras ett eventuellt införande av en 
centralbanksutgiven digital valuta även i andra länder, både i utvecklade och 
industrialiserade länder (Prasad, 2018, s. 10). Sverige har dock kommit långt i sin 
process och vid en implementering skulle man bli den första centralbanken i världen 
med att erbjuda en digital valuta till allmänheten (Bech & Garratt, 2017, s. 63).  
 
Vissa resonerar att det är en risk att Sverige ligger i framkant med att införa elektroniska 
kontanter och agera som försökskanin. Stefan Ingves uttrycker att “Sverige är unikt i det 
här fallet. I de flesta länder ökar det nominella beloppet utestående kontanter 
fortfarande” (Åkesson, 2018). Således finns det markanta skillnader mellan den svenska 
betalningsmarknaden och flertalet andra länder (Sveriges Riksbank, 2017, s. 10). Denna 
utveckling ser Riksbanken emellertid inte som något hinder utan snarare ett sätt att följa 
med i utvecklingen och det mer digitaliserade samhället (Åkesson, 2018). Man har 
hittills inte identifierat några hinder som tyder på att en implementering kan innebära 
alltför omfattande konsekvenser och att fördelarna av en implementering inte kan 
motiveras (Sveriges Riksbank, 2017, s. 5).   
 
1.1.2 E-kronan 
E-kronan är per definition en ny digital valuta utgiven av Sveriges centralbank som ska 
agera som ett komplement till dagens fysiska sedlar och mynt utgiven och garanterad av 
Riksbanken och dessa planeras vara elektroniskt tillgängliga dygnet runt. Riksbanken 
har aldrig tidigare haft en direktkontakt med privata konsumenter, utan idag är det 
enbart aktörerna inom RIX, ett centralt betalningssystem för svenska banker, som har en 
möjlighet att dra nytta av Riksbankens digitala betalningar (Sveriges Riksbank, 2017, s. 
4).  
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Med anledning av att inlåningen är garanterad av staten kan inlåning i form av e-kronor 
definieras som riskfri medan bankinlåning är istället en fordran på affärsbanken, vilken 
är en privat aktör och kan därför inte anses vara riskfri eftersom den kan försättas i 
finansiella problem (Nordnet Bank, 2019). Svenska statspapper har dessutom AAA i 
kreditbetyg, vilket är den högsta kreditvärdigheten man kan ha (Riksgälden, 2017). 
Centralbanksinlåning har därför till skillnad från traditionell bankinlåning en lägre 
kredit- och likviditetsrisk. Centralbankens obegränsade möjlighet till att skapa nya 
pengar vid behov gör att de alltid kan fullgöra sina åtaganden gentemot kunden på ett 
sätt som privatägda banker inte kan garantera trots förebyggande lagstiftning på 
kapitalkrav och införande av en statlig insättningsgaranti (Sveriges Riksbank, 2018a, s. 
9-11). En implementering av e-kronan skulle däremot innebära en utökad och mer 
volatil balansräkning för Riksbanken (Nessén et al., 2018, s. 28).  
  
Sett till värdet har e-kronor samma värde som sedlar och mynt har idag och definieras i 
svenska kronor. Den möjliggör transaktioner som genomförs i realtid på bara några 
sekunder. Initialt kommer e-kronan inte erbjuda någon inlåningsränta menar 
Riksbanken. E-kronor kommer antingen lagras på ett inlåningskonto hos centralbanken 
eller på värdebaserade enheter som exempelvis på ett betalkort eller i en applikation i 
telefonen (Sveriges Riksbank, 2018a, s. 13).  
 
1.1.3 CBDC jämfört med kryptotillgångar 
I offentliga debatter besitter debattörerna ofta en okunskap kring digitala 
centralbankspengar, så kallad centralbank digital currencies (CBDC) och 
kryptotillgångar som exempelvis bitcoin (Gürtler et al., 2017, s. 2). E-kronan bör 
nödvändigtvis inte betraktas som en kryptotillgång eftersom det är två skilda ting. 
Kryptotillgångar saknar officiell utgivare och är per definition inte ”pengar” och är 
därigenom inget fungerande betalningsmedel. Dessa tillgångar är också volatila och 
besitter därmed en svårighet att bevara ett stabilt värde (Sveriges Riksbank, 2018d). 
Med anledning av kryptotillgångars höga volatilitet, det vill säga stora fluktuationer, 
fungerar de inte särskilt bra som betalningsmedel eller sparande eftersom få är villiga att 
riskera en nedgång av värdet för ett sådant kapital (Nordnet Bank, 2019).  
 
Den mest framstående skillnaden mellan kryptotillgångar och etablerade valutor är att 
den sistnämnda hanteras av centralbanker som besitter det huvudsakliga ansvaret över 
penning- och betalningssystemet och att tillgodose samhällsekonomins alla behov, 
medan kryptotillgångar saknar någon som besitter motsvarande ansvar (Sveriges 
Riksbank, 2018d).  
 
1.2 Problemdiskussion 
Riksbanken har ett lagstadgat mål om att upprätthålla ett säkert och effektivt 
betalningsväsende för att bevara en finansiell stabilitet på marknaden (Sveriges 
Riksbank, 2018e). Det innebär att säkerställa att betalningar både sker på ett säkert och 
effektivt sätt. Med anledning av den reducerande kontantmängden och andelen kontanta 
betalningar försvåras arbetet med att uppnå målet. Istället överlämnas ansvaret till 
privata aktörer för hanteringen av den svenska betalningsmarknaden. Så länge 
Riksbanken inte har några betalningsalternativ att erbjuda menar de att det kan hämma 
konkurrenssituationen, leda till en mindre stabil betalningsmarknad samt att vissa 
grupper i samhället får det svårt att genomföra betalningar. I det långa loppet 
argumenterar Riksbanken även för att förtroendet för det svenska penningsystemet 
lättare upprätthålls genom ett införande av en e-krona. Därför anses en implementering 



 

5 
 

vara ett naturligt steg i att följa med i samhällsutvecklingen och de mer digitaliserade 
betalningslösningarna (Sveriges Riksbank, 2018a, s. 1-2).  
 
Däremot menar Finansinspektionen att Riksbankens argument om att det finns ett behov 
av en kontobaserad e-krona för att ersätta kontanterna i samhället, inte är tillräckligt. 
Detta eftersom det är en tjänst som banker redan idag erbjuder genom inlåningskonton 
med digitala fordringar som ersätter användandet av kontanter. De argumenterar för att 
man delvis kan beskylla Riksbanken för det reducerade kontantanvändandet, eftersom 
de har valt att delegera kontantansvaret åt privata marknadsaktörer (Finansinspektionen, 
2019, s. 4-8).  
 
Riksbanken bekänner att e-kronan saknar tydliga konkurrensfördelar och tror inte heller 
att en konvertering till e-kronor från allmänheten kommer att få en sådan stor 
genomslagskraft under den första tiden efter en implementering. Dock menar 
Riksbanken att användandet ändå kan komma att växa fram med tiden. Detta kan enkelt 
jämföras med Swish där det dröjde närmare fyra år innan det helt slog igenom. Även 
betalkorten som lanserades under tidigt 90-tal började inte användas mer än kontanter 
förrän år 2005 (Sveriges Riksbank, 2017, s. 32).  
 
Trots en tanke om att genomslagskraften för e-kronan tros bli begränsad kan 
möjligheten till att konvertera sin nuvarande inlåning till e-kronor anses vara ett lättare 
sätt för sparare att fly banken, det vill säga flytta sin inlåning i nuvarande affärsbank till 
ett annat inlåningsinstitut, en så kallad bank run (CFI, u.å.). Att kunder flyr banken 
menar man rubbar banksystemet och gör det mer instabilt och ett minskat förtroende för 
affärsbankerna riskerar vara en potentiell effekt. Ett scenario där många kontohavare 
hos affärsbanker samtidigt önskar göra uttag av sin inlåning, innebär en stor 
likviditetsrisk för banken (Hull, 2018, s. 385). En sådan likviditetsrisk har även en 
inverkan på bankernas marknadsrisk, som i sin tur har en inverkan på andra risker som 
banker ät utsatt för, i och med att riskerna korrelerar med varandra (Hull, 2018, s. 592), 
vilket påvisar hur omfattande effekter bank runs kan ha för banker och hela den 
finansiella stabiliteten.  
 
Det är inte heller möjligt för ett större antal kontohavare att göra uttag samtidigt, med 
anledning av att banker har en begränsad likviditetsbuffert. Bankers affärsstrategi är att 
omvandla kortfristig inlåning till långfristig utlåning (Hull, 2018, s. 385), som också är 
deras viktigaste funktion i samhällsekonomin. Vid större uttag uppstår ett 
inlåningsunderskott och av den anledningen är det inte möjligt att flera sådana uttag 
görs på en och samma gång (Sveriges Riksbank, 2004, s. 83).  
 
Däremot argumenterar Riksbanken för att risken för att sparare flyr banken kan leda till 
att affärsbanker tar sig an mindre risker i verksamheten, vilket å andra sidan leder till ett 
mer stabilt system (Finansinspektionen, 2019, s. 9). Detta menar Finansinspektionen 
skulle i sin tur kunna leda till att banker behöver likviditetsstöd från Riksbanken för att 
kunna uppnå de likviditetskrav som finns, en lösning som är relativt kostsam för 
affärsbanker idag (Finansinspektionen, 2019, s. 9).  
 
Ett riskscenario som därför har resonerats kring är risken för att större uttag görs från 
affärsbanker och att de avgifter som är förenad med likviditetsstöd från Riksbanken inte 
sänks, något som skulle innebära att banker riskerar att förlora stora delar av sin 
likviditet. Ponera att affärsbankerna istället väljer att öka marginalen på 
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utlåningsräntorna som ett resultat av den förlorade intjäningen, skulle i slutändan 
innebära en högre ränta gentemot kunden. Frågan blir därför ifall ett införande av en  
e-krona ökar den totala samhällsnyttan, eller ifall de negativa konsekvenserna som blir 
en effekt av e-kronans inverkan på affärsbankerna, kvittar de positiva fördelar som  
e-kronan bär med sig (Nessén et al., 2018, s. 36). 
 
Riksbanken menar å andra sidan att användandet av e-kronan troligen kommer bli 
begränsad, av den orsaken att finansiella institutioner kan tänkas öka sina 
inlåningsräntor som ett försök till att behålla sina nuvarande kunder samt eftersom  
e-kronan kommer att vara anpassad övervägande för mindre betalningar (Sveriges 
Riksbank, 2017, s. 32). En implementering menar Riksbanken därigenom kommer leda 
till en ökad konkurrenssituation, vilket möjliggör innovation och utveckling inom 
området, samt kan reducerade avgifter även vara en tänkbar effekt (Sveriges Riksbank, 
2018a, s. 3). 
 
Hans Lindberg, VD för Bankföreningen i Sverige, har en tvetydig inställning till ett 
införande av en e-krona. Fördelarna med det kontobaserade alternativet anser han vara 
vagt och ett scenario där svenska kunder flyr banken och flyttar sitt sparande till 
Riksbanken, menar han kan få “betydande nackdelar”. Detta med anledning av att det 
skulle ha en negativ inverkan på affärsbankerna och deras roll i samhällsekonomin när 
det kommer till att finansiera verksamheter (TT, 2018a).  
 
Riksbankens uppgifter beslutas av riksdagen via riksbankslagen (Sveriges Riksbank, 
2017, s. 32). Den nuvarande lagstiftningen anses vara ålderstigen med anledning av att 
den inte behandlar digitala betalningar. Vid ett införande av en kontobaserad e-krona är 
det därför lagstiftaren som beslutar huruvida ett införande kommer att ske, samt på 
vilket sätt Riksbankens mandat ska vara utformat (Sveriges Riksbank, 2018a, s. 19). 
Vid årsskiftet 2018/2019 inleder man arbetet med den tekniska lösningen för e-kronan 
(Coard, 2018). Ett beslut ska fattas i Sveriges riksdag, men i dagsläget vet man ännu 
inte när detta beslut kan komma att fattas. 
 
1.2.1 Kontanter 
I dagsläget har det skett en radikal minskning av användandet av kontanter under de 
senaste åren, dels till följd av de höga kostnader som kontanter bär med sig, men även 
smidigheten med digitala pengar. En analys av användandet av kontanter och 
elektroniska betalningar har genomförts. Trots att efterfrågan på elektroniska 
betalningslösningar ökar världen över är kontanter fortfarande ett attraktivt 
betalningsmedel. Detta förklaras till stor del genom att kontanter anses vara en 
tillförlitlig värdebevarare sedan finanskrisen år 2008. I figur 1 (Bech et al., 2018 s. 71) 
kan man däremot urskilja Sverige och Norge som sticker ut från de övriga. I de länderna 
har istället kontanter som andel av BNP, bruttonationalprodukt, minskat och i Sverige 
har en minskning sedan finanskrisen gjorts med 50 procent och utgör nu 53 miljoner 
kronor (Sveriges Riksbank, 2018a, s. 5-6). Samhällsekonomiskt står kostnaden för 
kontanta betalningar nämligen för 0,56 procent av BNP, jämförelsevis med bankkort 
och kreditkort som utgör 0,19 respektive 0,09 procent av BNP (Sveriges 
Riksbankskommitté, 2018, s. 123).  
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Figur 1. Illustrerar kontanter som andel av BNP  
 
Detta skifte mot en större andel digitala betalningar anser Riksbanken kan ha att göra 
med att Sverige är i framkant med den digitala utvecklingen och att man av den 
anledningen lättare anpassar och tar till sig nya digitala lösningar snabbare än övriga 
länder (Sveriges Riksbank, 2018a, s. 5-7).  
 
Ett kontantfritt samhälle med en CBDC skulle kunna innebära att centralbanker får den 
totala kontrollen och därigenom en möjlighet att kontrollera köp och köpbeteenden. 
Detta är något som kan tolkas som en inskränkning på individers integritet i och med att 
staten innehar känslig information om invånarna och dess intressen. Även en potentiell 
risk för hackning gör säkerhetsaspekten till huvudfokus eftersom identifierings- och 
verifieringsprocesser är nödvändiga vid kontantlösa betalningar (Akinola, 2012, s. 52).  
 
1.2.2 Hot mot finansiell stabilitet 
I en situation där e-kronan även anses vara en säker placering för internationella 
investerare, skulle det potentiellt vid finansiell oro kunna resultera i en ökad efterfrågan 
på e-kronor. Eftersom e-kronor endast kan konverteras från svenska kronor, skulle ett 
sådant scenario även riskera att leda till en starkare krona (Svenska Bankföreningen, 
2019, s. 16), vilket kan hämma den svenska exporten som utgör en viktig del för svensk 
handel (SCB, 2019). 
 
Cyberattacker är även ett stort hot mot det finansiella systemet. Det ökande användandet 
av internet har gjort det enkelt att nyttja all typ av information som finns tillgängligt. 
Negativa aspekter med denna utveckling är att informationsteknologin även kan 
användas som ett vapen för att slå ut viktig infrastruktur i samhället, exempelvis IT-
systemet hos banker. Regeringen har därför en viktig roll att skydda samhället mot 
dessa hot, hot som fortsätter att växa och anses vara en av de största utmaningarna för 
nationers säkerhet (Ulsch, 2014, s. 86).  
 
1.2.3 Summering  
Riksbanken tydliggör att de fortfarande är i ett tidigt stadie och att de behöver fortsätta 
utreda frågor kring e-kronan eftersom mycket återstår att diskutera och ta ställning till. 
Man menar att det behövs diskuteras med berörda aktörer på marknaden för att höra 
deras synpunkter med anledning av att e-kronan är en bred och komplex fråga som i 
slutändan kommer att påverka hela samhället (Sveriges Riksbank, 2017, s. 32). Eva 
Julin berättar i en intervju med Dagens Industri att ”Vi tror inte att vi har tänkt på allt. 
Därför går vi ut och frågar andra grupper: har ni goda idéer, har vi glömt något?” 
(Wallenberg, 2017).  
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Riksbanken förtydligar därför att det finns ett behov av ytterligare och mer djupgående 
analyser för att få en bättre förståelse för effekterna och eventuella konsekvenser ett 
införande av e-kronan kan komma att innebära (Sveriges Riksbank, 2017, s. 32), något 
som styrker existensen av ett forskningsgap samt aktualiteten för forskningsområdet. 
Vår ambition är därför med denna studie att samla in och analysera synpunkter och 
tankar om e-kronan från berörda aktörer i samhället och därefter jämföra och utläsa 
mönster i de olika respondenternas svar.  
 
I en pilotintervju med journalisten Peter Ottsjö menade han att det måste det vara 
möjligt att identifiera en konflikt i en kontext för att ett visst område ska vara värt att 
studera. Att det föreligger en konflikt i det här fallet rådde det inga delade meningar om, 
utan båda parter som deltog i intervjun ansåg att den utgjordes av vad Riksbankens 
avsikt med en e-krona är och vad storbankerna ser för potentiella risker och möjligheter 
med e-kronan.  
 
Eftersom Riksbanken är den aktör som styr reporäntan (Sveriges Riksbank, 2019), den 
ränta som banker kan låna eller placera till hos Riksbanken under en sjudagarsperiod, 
skulle en e-krona utgiven av Riksbanken kunna medföra en intressekonflikt för 
Riksbanken som också konkurrerar med de svenska bankerna genom sitt potentiella 
inlåningserbjudande i form av e-kronor. Den här aspekten som Ottsjö lyfter kommer 
studien att ta användning av i analysen och undersöka huruvida detta betraktas vara en 
potentiell risk av respondenterna.  
 
1.3 Syfte och frågeställning 
Genom en övergång från det kontantlösa samhället till en mer digitaliserad marknad har 
det skett en radikal utveckling på betalningsmarknaden där både säkerhet och finansiell 
stabilitet ifrågasätts. 
 
Syftet med studien är att genom en kvalitativ empirisk insamling analysera och jämföra 
hur svenska storbanker samt statliga aktörer uppfattar risker och möjligheter med  
e-kronan. Detta genom tre jämförelser av likheter och skillnader, en mellan 
storbankerna, den andra mellan de statliga aktörerna, samt en tredje jämförelse mellan 
storbankerna och de statliga aktörerna. Vidare är vår intention att studera mönster i 
svaren. Syftet uppnås genom att besvara följande frågeställning:  
 
Hur uppfattar svenska storbanker och statliga aktörer risker och möjligheter med  
e-kronan? 
 
Två delsyften kommer även att besvaras: 
1. Undersöka respondenternas inställning till e-kronan 
2. Undersöka om det finns någon fördel att som land vara först med att implementera 
en CBDC 
 
1.4 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Det råder delade meningar huruvida en implementering av e-kronor kan anses vara 
fördelaktigt för samhället. Tidigare vetenskaplig forskning kring e-kronan är liten, 
vilket innebär en utmaning att hitta tidigare forskningsmaterial för studien. Samtidigt 
kan den aktuella studien istället möjliggöra nya slutsatser inom forskningsområdet och 
på så sätt bidra till litteraturen på området. Med anledning av att ingen tidigare 
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vetenskaplig forskning har påträffats för den valda frågeställningen kommer det 
huvudsakliga teoretiska bidraget att utgöras av att fylla det existerande forskningsgapet, 
samt givet slutsatserna skapa nya empiriska resultat.  
 
Intentionen med studien är att undersöka vilka effekter e-kronan kan komma att ha på 
de svenska storbankerna samt invånare i samhället. Faktorer som kommer analyseras är 
framförallt säkerhet, finansiell stabilitet och konkurrenssituation. Forskningsstudiens 
teoretiska bidrag är en ökad kunskap för hur ovannämnda faktorer kan komma att 
påverkas av e-kronan.  
  
Forskningsstudiens syfte att belysa storbankerna och de statliga aktörernas uppfattning 
av e-kronan är även ett praktiskt bidrag genom att den övriga traditionella bankindustrin 
får ta del av förväntade effekter av e-kronan på marknaden. Det ges även en möjlighet 
för mindre marknadsaktörer att ta del av kunskapen, vilka kan tänkas vara mer 
begränsade i sitt arbete kring framtidsforskning och vad e-kronan kan komma att 
innebära för dem och banksektorn i stort. Studiens resultat är åtkomlig för alla och 
därav skapas även en större förståelse bland allmänheten för de möjligheter och risker 
som e-kronan kan tänkas generera. 
 
Det praktiska bidraget kan i sin tur leda till att samhällsmedborgare och företag på ett 
lättare sätt kan jämföra fördelar och nackdelar med att konvertera sin nuvarande 
bankinlåning till e-kronor i framtiden. Vår förhoppning är därför att studien kommer 
belysa potentiella risker med e-kronan, något som gynnar privatpersoner och företag i 
och med att de tydliggör innebörden av e-kronor och dess konsekvenser. Dessutom 
uppger Riksbanken att de för närvarande arbetar med att föra en öppen dialog med 
berörda aktörer i samhället för att få ta del av deras synpunkter och förslag till e-kronan, 
varför ett ytterligare praktiskt bidrag av studien är att främja deras arbete.  
 
1.5 Avgränsningar 
En avgränsning har gjorts gällande urvalet, genom att enbart rikta sig till de svenska 
storbankerna, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank, samt fyra statliga aktörer, 
Finansinspektionen, Finansutskottet, Post och Telestyrelsen och Riksbanken. Att 
studien enbart riktar sig till storbankerna innebär att tillämpligheten av resultatet för 
mindre banker samt internationellt sett är tvetydigt och kan variera. För att undersöka e-
kronans effekter på individer i samhället har studien valt statliga aktörer som 
respondenter. Detta i och med att de representerar samhället i stort och arbetar för att 
maximera samhällsnyttan, något som blir viktigt att beakta i resultatet.  
 
Någon djupare analys av de tekniska lösningarna för e-kronan kommer inte att göras 
utan enbart övergripande diskussioner om den praktiska utformningen.  
 
Vi har av praktiska skäl valt att undersöka effekterna av e-kronan enbart hos företag 
inom bankindustrin, trots att ett införande med sannolikhet även kommer att påverka 
många andra branscher på marknaden i betydande omfattning. Anledningen bakom 
denna avgränsning beror till stor del på att flertalet mindre banker och andra aktörer på 
marknaden troligen ännu inte besitter en tillräcklig kunskap kring fenomenet och har 
därför svårt att uttala sig i frågor om e-kronan. Vi vet med säkerhet att storbankerna 
genom deras deltagande i Bankföreningen har en insyn i e-kronaprojektet. Dessutom 
innehar alla de svenska storbankerna representanter som delvis arbetar med och är insatt 
i e-kronan, vilket gjorde storbankerna till ett lämpligt urval för vår studie.  
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2.  Metod 
En kvalitativ studie med en huvudsaklig induktiv ansats har använts för genomförandet 
av studien samt semi-strukturerade intervjuer med åtta respondenter. 
 
2.1 Metodval 
 
2.1.1 Förförståelse 
Den förförståelse som författare till forskningsstudier besitter är viktig att belysa med 
anledning av att de bär med sig den under forskningsprocessen (Alvesson & Sköldberg, 
2017, s. 155). Enligt Larsson (2005, s. 18) är förförståelsen med från början av 
forskningsarbetet och förändras kontinuerligt under forskningsprocessens gång då 
ytterligare tolkningar och insikter tillförs. Genom att belysa författares förförståelse ges 
läsare en insikt i hur forskningsstudien kan påverkas av deras bakgrund och eventuella 
förkunskaper inom forskningsområdet. Det ger även läsare ett förtydligande om att 
forskningen är öppen för tolkning i och med att forskningsstudien är skriven utifrån 
forskarens syn av fenomenet (Larsson, 2005, s. 18).  
 
Båda författarna till studien arbetar utöver sina studier på bank. Detta kan få en 
betydelse för studien genom att anställningarna kan anses generera i en större insyn i 
bankbranschen och därav resultera i en bättre förförståelse inom finansområdet. Det har 
även på ett lättare sätt givit oss tillgång till kontaktuppgifter till lämpliga respondenter 
och troligen har det även medfört att de i en större utsträckning varit villiga att 
medverka i intervjun.  
 
Att författarna har en professionell relation till bankernas respondentgrupp genom vårt 
kollegieskap samt att vi använder ett gemensamt fackspråk kan både vara en fördel och 
nackdel för studien. Fördelen anser vi kan vara att man på ett lättare sätt förstår 
varandra, vilket kan underlätta våra formuleringar av bankernas argumentation. I och 
med att författarna inte står neutrala i relation till de två respondentgrupperna, 
storbankerna respektive de statliga aktörerna, kan den närmare relationen till 
banksektorn istället resultera i ett vinklat resultat och därför vara en nackdel. En annan 
potentiell konsekvens skulle kunna vara att vissa frågor i intervjuguiden utesluts och 
författarna blir förblindade med anledning av att vissa frågor anses vara för grundliga 
för att ställa eller att studien formuleras på ett mer avancerat sätt genom vår förkunskap.  
 
Genom att författarna är medvetna om detta kommer ett fokus läggas på att försöka 
behålla en neutral position mellan båda respondentgrupperna för att undvika ett 
snedvridet resultat. Dessutom för att säkerställa att uppsatsen är formulerad på ett 
begripligt sätt för läsare som inte besitter en förkunskap har författarna låtit 
bibliotekarier, andra studiekamrater, familj samt universitetets studieverkstad som 
arbetar med akademiskt skrivande läsa igenom studien. 
 
2.1.2 Forskningsansats 
Studien är i huvudsak induktiv i och med att resultatet som tagits fram genom empiri 
kommer att generera i nya empiriska resultat inom det aktuella forskningsområdet 
(Bryman, 2012, s. 26). I studiens fall är syftet att utifrån empiri som samlats in, dra 
slutsatser om vilka risker och möjligheter en e-krona på finansmarknaden kan komma 
att ha, både för de svenska storbankerna samt privatpersoner i samhället. Motsatsen till 
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vald ansats är en deduktiv ansats, vilken istället utgår ifrån en teori som testar empiri, 
det vill säga empiri kommer från teori (Bryman, 2012, s. 24). I forskningsstudien finns 
det inslag av en deduktiv ansats i de fall vi testar tidigare teorier. 
 
2.1.3 Kvalitativ studie 
Den kvalitativa metoden är vanligt förekommande i studier där man i förväg har en 
begränsad kunskap om ett visst fenomen och studien är mer explorativ (Saunders et al., 
2009, s. 323). Vi anser att kunskapen är begränsad om e-kronan och likaså tidigare 
forskning, vilket har problematiserat möjligheten till att undersöka tidigare forsknings 
metodval inom fenomenet. Med argument för att frågeställningen är subjektiv och att 
forskningsstudien utgår ifrån en induktiv ansats anses ändå metodvalet vara mest 
lämpad för denna typ av forskningsstudie (Bryman, 2012, s. 380). Med anledning av att 
det är ett outforskat område gör det även det problematiskt att använda sig av en 
kvantitativ metod, då mycket data behövs, men som ännu inte finns tillgängligt. Den 
kvalitativa metoden anses även vara lämpad vid frågor som rör individers upplevelser 
och syn på verkligheten (Ahrne & Svensson, 2015, s. 15).  
 
En kvalitativ metod har därför valts med anledning av att dess utformning är mest 
lämpad för frågeställningen som valts till den aktuella forskningsstudien. 
  
2.1.4 Datainsamlingsmetod 
Det finns en mängd olika insamlingsmetoder vad gäller kvalitativ metod och en av dem 
är intervjuer, vilket är den mest förekommande metoden inom kvalitativ forskning 
(Bryman, 2012, s. 469).  
 
Fördelen med kvalitativa intervjuer är möjligheten till att förklara och bygga vidare på 
en fråga, vilket är passande för en mer utforskande studie. En möjlighet ges därför till 
att ytterligare frågor kan ställas direkt till respondenten allt eftersom intervjun pågår. 
Respondenter får även höra sig själv och reflektera över sina ord, vilket möjliggör att ett 
mer detaljerat svar kan genereras till studien (Saunders et al., 2009, s. 324). Frågorna är 
även formulerade på ett öppet sätt, något som kan anses vara en fördel eftersom man 
undviker att respondenten hamnar i ett visst tankesätt och istället kan uttrycka sina 
synpunkter friare (Halvorsen, 1992, s. 86).  
 
Dessa intervjuer omfattar oftast ett väsentligt antal respondenter, vilket i den 
benämningen innebär de antal respondenter som krävs för att generera den data som 
behövs för att uppnå mättnad i studien (Bryman, 2012, s. 469). En mättnad anses vara 
uppnådd när man kan utläsa ett mönster från insamlad empiri som hjälper och ger en 
djupare förståelse för fenomenet (Hallin & Helin, 2018, s. 89-91). 
 
Det finns även olika typer av intervjuer, exempelvis semi-strukturerade intervjuer, 
ostrukturerade intervjuer (Bryman, 2012, s. 471), samt fokusgrupper (Bryman, 2012, s. 
502). Ostrukturerade intervjuer innebär att det i många fall endast finns en förutbestämd 
fråga som ska ställas och där intervjun mer liknar ett samtal (Bryman, 2012, s. 471), 
medan fokusgrupper är en metod där deltagarna istället blir intervjuade samtidigt i 
grupp (Bryman, 2012, s. 502). De två sistnämnda metoderna anses inte vara lämpad för 
insamling av data för den aktuella forskningsstudien. Dels av praktiska skäl är det inte 
möjligt att samla alla dessa experter inom fenomenet för att kunna genomföra intervjun 
samtidigt med alla som en enda fokusgrupp, men också för att ostrukturerade intervjuer 
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riskerar att hindra vår studie från att erhålla jämförbara svar i och med att metoden mer 
liknar ett samtal utan någon struktur.  
 
Vi har för valet av den praktiska metoden analyserat liknande tidigare forskningsstudier 
för att undersöka hur de har valt att gå tillväga både vad gäller datainsamling, 
bearbetning och analys. Orsaken till detta var att författarna skulle få ta del av styrkor 
och svagheter i tidigare tillvägagångssätt och för att därefter besluta ett lämpligt 
förfarande för denna studie.  
 
En tidigare kvalitativ forskningsstudie har tagits del av för att inspirera till vilken typ av 
tillvägagångssätt som är passande även för denna studie. Den valda studien är skriven 
av Perry och Ferreira (2018) och analyserar Bristol Pound, en komplimenterande lokal 
valuta som används i staden Bristol i Storbritannien. Bristol Pound är både 
kontantbaserad och digital och forskningsstudiens syfte var att analysera dess 
användning och sociala interaktion (Perry & Ferreira, 2018, s. 6-7). Studiens 
tillvägagångssätt utgår från en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som 
datainsamlingsmetod (Perry & Ferreira, 2018, s. 9). Därför valdes även semi-
strukturerade intervjuer även till vår forskningsstudie. Den praktiska metoden för vår 
studie kommer därav besitta vissa likheter med den ovannämnda studien vad gäller 
insamling och analys av data.  
  
2.1.5 Semi-strukturerade intervjuer 
Semi-strukturerade intervjuer innebär normalt sett att intervjuaren har ett antal frågor 
eller specificerade ämnen som ska besvaras, i en så kallad intervjuguide. Intervjuguiden 
är flexibel och måste nödvändigtvis inte följas i detalj, utan ytterligare frågor kan ställas 
som följer upp på de svar som respondenten har gett utifrån tidigare frågor (Bryman, 
2012, s. 471). Ordningsföljden beror därför helt och hållet på hur intervjun fortlöper 
(Hallin & Helin, 2018, s. 43), varför den kan skilja sig åt mellan intervjuerna. 
 
Författarna har genom intervjuguiden en lista med frågor men det ges även utrymme för 
respondenterna att lyfta frågor som forskaren inte har förväntat sig men som anses vara 
relevant för studien. Frågorna skall vara få till antal men istället så uttömmande och 
innehållsrika som möjligt. Detta uppnås genom att exempelvis ställa uppföljande frågor 
(Fejes & Thornberg, 2015, s. 166). Framgångsrika intervjuer menar man fördjupar 
diskussionen genom följdfrågor baserat på svaret och ställer spontana och oplanerade 
frågor (Braun & Clarke, 2013, s. 78-79).  
 
Ett vanligt misstag många forskare gör under intervjuer är att fokusera och följa 
intervjuguiden till punkt och pricka, något som dessvärre ofta leder till att denne istället 
missar att lyssna och uppmärksamma det som faktiskt sägs under samtalet. Det innebär i 
sin tur att intressanta följdfrågor istället uteblir och respondenten får ingen möjlighet till 
att utveckla och förtydliga sina resonemang (Hallin & Helin, 2018, s. 54).  
 
Att ställa följdfrågor innebär också att ifrågasätta respondenten, något som kan upplevas 
som obekvämt men ack så viktigt. Här spelar tilliten en viktig roll. När en tillit finns 
mellan intervjuare och respondent och denne känner sig bekväm och trygg påvisar 
tidigare forskning att den här typen av frågor vanligtvis genererar de mest intressanta 
svaren (Hallin & Helin, 2018, s. 54-55). Struktur och formulering av frågor är viktig för 
att generera detaljrik och relevant information till studien (Braun & Clarke, 2013, s. 80).  
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Semi-strukturerade intervjuer är lämpad för forskningsstudien i och med att strukturen 
dels gör det enklare att garantera att respondenternas svar är möjliga att jämföra med 
varandra genom att ha vissa förbestämda frågor, samtidigt som det även skapar en 
möjlighet till att ställa öppna frågor, där respondenterna ges möjlighet att justera sina 
svar ytterligare, något som möjliggör mer djupgående och nyanserade svar från 
respondenterna (Alvesson & Deetz, 2000, s. 194). Därtill har liknande studier använt sig 
av samma typ av datainsamlingsmetod (Julibert, 2008, s. 197; Perry & Ferreira, 2018, s. 
9) 
 
För att besvara frågeställningen har empiri därför samlats in genom åtta 
semistrukturerade intervjuer, med hjälp av intervjuguiden (se Appendix 1). 
 
2.2 Metodteori 
I denna del kommer studien att koppla metodvalet till dess vetenskapsteoretiska 
utgångspunkter.  
 
2.2.1 Hermeneutik 
Hermeneutiken är vetenskapen om rätt tolkning och är per definition “allmän 
tolkningslära” (Andersson, 2014, s. 18-19), vilken anses ligga till grund vid kvalitativa 
studier (Hartman, 2004, s. 185). Genom hermeneutiken finns en strävan efter en 
förståelse av ett fenomen snarare än en förklaring (Andersson, 2014, s. 187). Vår studie 
är därför av det tolkande slaget där avsikten är att skapa en förståelse för den omgivning 
som respondenten befinner sig i. En tolkande intervjustudie är kopplad till 
hermeneutiken vilken kommer ligga till grund för studien. Eftersom författarna har sin 
egen tolkning av det som diskuteras i intervjun finns därmed flera sanningar om 
fenomenet. Vid en tolkande intervjustudie fokuserar författarna på att ha ett så öppet 
och förutsättningslöst förhållningssätt som möjligt för att förstå fenomenet bättre 
(Hallin & Helin, 2018, s. 89-91).   
 
Hartman (2004, s. 187) menar att ett sätt inom hermeneutiken är att utgå ifrån att 
individer inom en viss grupp har en egen uppfattning om verkligheten. Genom att 
studera gruppens inställning till ett visst fenomen skapas en teori som med hjälp av 
beskrivande termer förklarar fenomenet utifrån gruppens världsföreställning, samt hur 
relationen till dessa olika föreställningar ser ut (Hartman, 2001, s. 21). Tanken är att 
tolkningen ska vara logisk och föremålet inte ska utgöras av fakta eller data utan istället 
av text (Alvesson & Sköldberg, 2017, 144-146), på samma sätt som vår studie grundar 
sig i experters personliga tankar och åsikter. Därför är inte heller fenomenet direkt 
mätbart (Hartman, 2001, s. 20-21) eftersom inga siffror presenteras i resultatet. Detta 
resulterar slutligen i en hermeneutisk utgångspunkt för studien.  
 
I forskningsstudien har två olika grupper av experter inom e-kronan valts ut, vilket ger 
oss två olika föreställningar av fenomenet. Den ena gruppen av individer bestod av 
experter från storbanker, vilka representerar storbankernas världsbild av e-kronan och 
ger forskningsstudien en förståelse utifrån storbankernas perspektiv. Den andra gruppen 
av individer utgörs istället av representanter från statliga aktörer, för att 
forskningsstudien även ska kunna förmedla statens syn av fenomenet.  
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2.2.2 Epistemologi 
Epistemologi handlar om vad människan vet om det som existerar (Huff, 2009, s. 108), 
och innebär per definition läran om kunskap och behandlar aspekter kopplat till kunskap 
om dess uppkomst, karaktär och relation till omvärlden (Wallén, 1996, s. 12). 
Epistemologin behandlar därigenom frågan om vad som anses vara kunskap (Saunders 
et al. 2009, s. 112).  
 
Positivism är en ansats inom epistemologin som inte har någon konkret definition i och 
med att det råder delade meningar av vad positivismen egentligen betyder (Bryman, 
2012, s. 27). Dock anses positivismen vara en filosofi tillhörande naturvetenskapen och 
enbart kunskap som våra sinnen kan uppfatta anses vara riktig kunskap (Saunders et al. 
2009, s. 28). Interpretivism är motsatsen till positivism och antyder att den sociala 
forskningen är annorlunda från naturvetenskaplig forskning och att den därav kräver 
andra typer av logik och forskningsprocesser som är mer subjektiva (Bryman, 2012, s. 
28). Det är här viktigt att förstå individen och dess roll i ett socialt sammanhang 
(Saunders et al. 2009, s. 116). 
 
Den aktuella forskningsstudien har inom epistemologin en syn på kunskap som utgår 
ifrån en ansats lik interpretivismen i och med att kunskapen tar stor hänsyn till 
subjektiva faktorer. Respondenterna som består av storbanker och de statliga aktörer 
representerar två olika grupper av individer, vilka alla även har åsikter som både kan 
vara nyanserade och delade gällande synpunkter om fenomenet och eventuella effekter 
som kan uppstå sett till säkerheten, ekonomiska aspekter och den finansiella stabiliteten. 
Forskningsstudien behöver därför ta respondenternas känslor och åsikter i beaktning 
och även se detta som kunskap.  
 
2.2.3 Ontologi 
Ontologi handlar om vad som existerar (Huff, 2009, s. 108) och behandlar frågor om 
fenomenets faktiska natur. Det är viktigt att överväga när det gäller ontologin huruvida 
fenomenet som undersöks anses vara ett objektivt fenomen fritt från sociala företeelser, 
det vill säga utgå ifrån objektivism, eller ifall fenomenet anses vara en social 
konstruktion beroende av andra externa sociala aspekter, vilket är en utgångspunkt som 
istället härrör från konstruktionismen inom ontologin (Bryman, 2012, s. 32).  
 
Objektivism är en ontologisk ansats som utgår ifrån att sociala fenomen existerar 
oberoende av sociala faktorer (Bryman, 2012, s. 33). Objektivismen menar exempelvis 
att en företagskultur är något som företaget har medan konstruktionismen som är starkt 
sammankopplad med subjektivismen har en syn på att en företagskultur är någonting 
som företaget istället är. Konstruktionism fortsätter därav bygga på den 
interpretivistiska ansatsen inom epistemologin och menar att det är viktigt att behandla 
det subjektiva som motiverar handlingarna hos de sociala aktörerna, för att kunna förstå 
dessa handlingar (Saunders et al. 2009, s. 111). Konstruktionismen utgår ifrån att den 
sociala verkligheten är ett pågående resultat av sociala aktörers påverkan, varför 
subjektiva aspekter inte är externa från den sociala verkligheten (Bryman, 2012, s. 34).  
 
Gällande ontologin utgår denna forskningsstudie från ett perspektiv likt 
konstruktivismen, i och med att e-kronan är ett fenomen som inte går att skilja från 
andra sociala faktorer. E-kronan är en teknisk komponent, men en digital valuta utgiven 
av en centralbank som har starka kopplingar till samhället och det finansiella systemet, 
vilket gör att fenomenet inte kan anses vara en enhet fri från externa företeelser. Andra 
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faktorer måste även behandlas och tas i beaktning för att kunna få en mer fördjupad 
förståelse av e-kronan.  
 
2.3 Praktisk metod 
Genomförandet av studien bestod av åtta semi-strukturerade intervjuer. Dessa utgjordes 
av representanter från de statliga organisationerna Sveriges Riksbank, Finansutskottet, 
Finansinspektionen och Post- och Telestyrelsen (PTS). Intervjuer genomfördes även 
med respondenter från Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank, vilka utgör 
Sveriges fyra storbanker. Dessa representerade de svenska storbankerna och deras 
inställning och synpunkter av e-kronan. Ingen av de tillfrågade respondenterna tackade 
nej till ett deltagande i intervjun. Med det sagt är vi mycket tacksamma att de ställde 
upp och delade med sig av sin dyrbara tid.  
 
2.3.1 Val av storbankernas respondenter 
Intervjuer genomfördes med banktjänstemän från de fyra svenska storbankerna.  
E-kronan är fortfarande ett nytt fenomen och därav är kunskapen bland allmänheten om 
e-kronan mycket liten. Urvalet har därför skett på basis av representanternas expertis 
och kompetens inom ämnet. Representanterna från bankerna arbetar bland annat med 
strategier, analyser, affärsutveckling, scenarioanalyser och analyser av kommande 
tekniker och anses därför vara lämpade för att besvara och delta i en diskussion om  
e-kronor. 
 
I och med att författarna till studien arbetar på en storbank har en respondent lättare 
kunnat tillgås och därigenom har författarna fått kontakt med den avdelning som 
besitter en kunskap inom fenomenet genom interna kontaktvägar. På så sätt utsågs en 
lämplig respondent för ett deltagande i studien. För de resterande tre storbanker har 
förfrågan skickats ut via bankernas allmänna kontaktvägar som återfanns via deras 
hemsida, där supporten i sin tur har hänvisat oss vidare till lämpliga representanter för 
ett deltagande i studien. Via mail accepterade dessa tre respondenter från respektive 
bank ett deltagande i studien. 
 
2.3.2 Val av statliga respondenter 
Respondenterna från de statliga organisationerna Sveriges Riksbank, Finansutskottet, 
Finansinspektionen och Post- och Telestyrelsen arbetar eller är på ett eller annat sätt 
involverad i projektet med framtagandet av en testversion av e-kronan och ansågs därför 
vara lämpad för studien.  
 
Sveriges Riksbank, även kallad Riksbanken, har ett lagstadgat huvudgripande mål om 
att upprätthålla ett fast penningvärde, vilket innebär att inflationen i landet ska 
bibehållas på en låg och stabil nivå. De har också till uppgift att “främja ett säkert och 
effektivt betalningsväsende”. I praktiken innebär det att de ska verka för finansiell 
stabilitet (Sveriges Riksbank, 2018e). Motiveringen bakom deras deltagande i intervjun 
är glasklar i vår mening. Riksbanken är de som sköter framtagandet av testversionen 
och är dem som eventuellt ska genomföra implementeringen av e-kronan på marknaden 
i framtiden, vilket gör att deras relevans och medverkan är nästintill avgörande för en 
framgångsrik studie. Genom Riksbankens hemsida återfanns kontaktuppgifter till 
projektledaren för e-kronaprojektet som tackade ja till ett deltagande.  
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Finansutskottet är en statlig organisation som ansvarar för riksdagens arbete med statens 
budget och tar hand om frågor som rör penningpolitiken och finansmarknaden (Sveriges 
Riksdag, u.å.). Ett införande av en centralbanksutgiven e-krona kommer i stor 
utsträckning att ha en inverkan på dels statens ekonomi genom det nya affärsområdet 
men också på finansmarknaden eftersom det ger allmänheten ett nytt 
betalningsalternativ att använda för konsumtion av varor och tjänster.  
 
Respondenten från Finansutskottet hittades genom att inledningsvis kontakta Sveriges 
Finansminister Magdalena Andersson via mail. En beskrivning på regeringskansliets 
hemsida fanns för uppbyggnaden av e-postadresser till departementets respektive 
registrator. Till svar hänvisade Anderssons sekreterare oss vidare till att kontakta 
Finansutskottets kansli. På deras hemsida återfanns kontaktuppgifter till samtliga 
ledamöter i finansutskottet och den utvalde visade ett intresse för en medverkan i 
intervjun.   
 
Finansinspektionen har till uppgift att verka för ett “stabilt finansiellt system som 
präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser hushållens 
och företagens behov av finansiella tjänster.” (Finansinspektionen, u.å.) Ett införande av 
en e-krona kan som tidigare nämnt både rubba eller stabilisera finansmarknaden, något 
som Finansinspektionen ansvarar för. För att anses vara ett acceptabelt betalningsmedel 
måste allmänhetens förtroende finnas, vilket kan vara en fråga för e-kronan huruvida 
samhället väljer att ta till sig betalningsmedlet och huruvida kundbehovet finns. En 
medverkan från Finansinspektionen bidrar till en bättre helhet för studien. Genom 
Finansinspektionens hemsida återfanns en allmän e-postadress till organisationen. Vår 
förfrågan vidarebefordrades därefter internt för att slutligen nå en lämplig representant.   
 
Post- och Telestyrelsen är en statlig myndighet som ansvarar för att säkerställa att 
allmänhetens behov av betaltjänster tillgodoses (Sveriges Riksbank, 2017, s. 4). Av den 
anledningen kommer även en intervju att hållas med en representant från PTS för att få 
ta del av deras synpunkter av hur e-kronan kan förändra utbudet av betaltjänster samt 
dess effekter. Genom organisationens hemsida påträffades allmänna kontaktuppgifter 
till en respondent som vi ansåg var lämplig. Personen ifråga besvarade vårt mail och 
visade ett intresse för att medverka i studien. 
 
2.3.3 Pilotintervju 
I ett tidigt stadie för studien hölls en pilotintervju med Peter Ottsjö som arbetar som 
journalist och reporter på Ny Teknik. Anledningen bakom hans deltagande i studien 
baseras på hans kunskaper om e-kronan. Journalisten har skrivit en del artiklar om 
fenomenet och anses vara väl insatt. Dessutom var ambitionen att få ta del av en 
utomstående parts kunskap och synpunkter på e-kronan eftersom den övervägande 
tillgängliga publiciteten om e-kronan enbart har publicerats av Riksbanken. Detta gav 
oss en möjlighet att fördjupa våra kunskaper och ta del av viktiga aspekter innan de 
huvudsakliga intervjuerna hölls.  
 
Därtill användes denna intervju som ett test eftersom tidigare forskning påvisar att 
genom en pilotintervju blir intervjuaren dels mer varm i kläderna att presentera studien, 
får en känsla hur frågorna känns att ställa samt om ordningsföljden känns logisk (Hallin 
& Helin, 2018, s. 49). Intervjun användes på så sätt för att erhålla feedback på 
intervjuguiden. Därför valde vi att följa rekommendationen om att göra en pilotintervju 
för att uppnå en god förberedelse.  
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För att inte nämna gav intervjun en hel del tips på hur man lyckas med en framgångsrik 
intervju. Peter Ottsjö arbetar som tidigare nämnt som journalist och är en rutinerad och 
erfaren intervjuare. Vid intervjuer menar han att intervjuaren inte ska förlita sig fullt ut 
på intervjuguiden och dess frågor, utan istället lyssna noga och ställa följdfrågor. Får 
man inte svar på frågan så gav han oss feedback om att ställa frågan på nytt och inte 
släppa området för snabbt, något som vi tog med oss inför kommande intervjuer.  
 
Ottsjö tipsade även om andra intressanta länder för studien som har kommit långt vad 
gäller digitalisering och utvecklade betalningstjänster. En av dessa som diskuterades var 
Estland, ett land som författarna inte hade studerat tidigare. Författarna valde därför att 
följa journalistens rekommendation och undersöka saken, något som presenteras senare 
i studien.  
 
2.3.4 Utformning av intervjuguide 
Den teoretiska referensramen ligger till grund vid upprättandet av intervjuguiden och 
avsikten med intervjufrågorna är att frågeställningen för studien skall besvaras. 
Förberedelser är en avgörande faktor för en lyckosam kvalitativ intervju. För 
upprättandet av intervjuguiden, vilken är guiden bestående av frågor som har till uppgift 
att vägleda intervjuaren under intervjun (Fejes & Thornberg, 2015, s. 166), är det viktigt 
att initialt bygga upp ett förtroende för att respondenten skall känna sig bekväm att 
delge studien personlig information och synpunkter.  
 
Som förberedelser inför intervjuerna fördes en diskussion gällande de etiska aspekter 
som studien behövde ta ställning till och beakta. Vetenskapsrådet publicerar etiska 
riktlinjer för samhällsvetenskaplig forskning som forskare enligt lag behöver rätta sig 
efter vid forskning. Vår studie omfattas å andra sidan inte av ett behov för ett tillstånd 
för ett genomförande men bör ändock följa god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2019).  
 
Förberedelser omfattar även insamling av information och kunskap av de förpliktelser 
och lagar som man som forskare behöver förhålla sig till. Vanligtvis pratar man om 
forskningsetik som handlar om relationen mellan forskningen och etiken, däribland 
forskarens ansvar gentemot forskningen och hur man behandlar informanter som deltar i 
studien (Vetenskapsrådet, 2017, s. 12). En genomgång av detta har gjorts innan 
genomförandet av intervjuerna för att säkerställa att vi uppfyller dessa förpliktelser. 
Likaså Vetenskapsrådets generella etiska rekommendationer har diskuterats och 
kommer att ligga till grund och användas genom hela processen för intervjuguiden för 
att försäkra oss om att riktlinjerna efterföljs (Vetenskapsrådet, 2017, s. 8). 
 
Intervjuguiden är uppdelad i fyra olika delar (se Appendix 1). Vid semistrukturerade 
intervjuer anger man i förväg ett antal specifika frågeområden eller teman som skall 
behandlas under intervjun, snarare än exakta och preciserade frågor. Syftet med 
intervjuguiden är att agera som ett intervjustöd. 
 
En inledande del av guiden, inledande frågor, som dels syftar till att inhämta relevant 
bakgrundsinformation men även som tidigare nämnt bygga en relation och tillit mellan 
intervjuaren och respondenten. Detta resulterar i sin tur till ett gott intervjuklimat till 
följande frågor, något som vi är övertygad om ger oss bättre förutsättningar till att 
erhålla en mer givande, detaljerad och ingående empiri.  
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I ett sådant tidigt skede av intervjun är en inledande del även ett sätt för författarna att få 
respondenten att komma igång genom att be dem att berätta lite om sig själv, något som 
tidigare har visat sig fungera som en bra “uppvärmning” (Hallin & Helin, 2018, s. 43). 
Som forskare ger det även oss en bättre förståelse för vilka vi faktiskt intervjuar. 
Troligen besitter alla respondenter olika erfarenheter och kunskaper när det kommer till 
e-kronan, något som kan vara till hjälp och underlätta intervjun om vi i ett tidigt skede 
blir medveten om respondentens förkunskaper. Det möjliggör även att intervjufrågorna 
kan anpassas utifrån respondentens expertis.   
 
I den andra delen av intervjuguiden behandlades övergripande frågor. Denna har till 
uppgift att komma respondenten närmare och fokusera på dem och deras erfarenhet och 
synpunkter. Detta gav respondenten en möjlighet att uttrycka sig friare om e-kronan 
genom att besvara öppna frågor. Sådana frågor anses vara användbara för att utforska 
nya områden eller i sådana forskaren har en begränsad kunskap inom. Öppna frågor 
specificerar inte heller förutbestämda svar varför man kan dra fördelar av respondentens 
kunskap och förståelse för vissa frågor (Bryman, 2012, s. 247). 
 
I den tredje delen behandlades frågor om ett införande av e-kronan. Där behandlades 
allmänna tankar om e-kronan och hur denna kan komma att utformas, samt vilka 
barriärer som finns innan ett införande anses vara möjligt.  
 
Intervjuguidens fjärde del behandlar området effekter, vilket var studiens huvudfokus. 
Vi valde att dela upp och kategorisera denna efter våra tre förutbestämda teman, 
säkerhet, finansiell stabilitet och konkurrenssituation, vilka vi ansåg på förhand vara 
relevanta utifrån forskningsstudiens frågeställning. 
 
Den femte och avslutande delen av intervjuguiden, avslutande frågor, är av mer 
kompletterande karaktär och har till uppgift att behandla saker som kan vara av 
betydelse för studien men som inte har diskuterats under samtalet. 
 
För att avgöra användbarheten av intervjufrågorna samt minimera riskerna för 
eventuella feltolkningar diskuterades frågorna med dels handledare och bibliotekarier 
samt även med Peter Ottsjö som arbetar som journalist och är väl insatt i fenomenet. 
Detta för att undvika att lägga orden i munnen på respondenten eller att styra dem till ett 
visst tankesätt. 
 
2.3.5 Intervjukontext 
Båda författarna till studien närvarade vid samtliga intervjuer, som genomfördes mellan 
4 april och 12 april. Längden på varje intervju varierade mellan 33-65 minuter, där 
genomsnittet uppgick till omkring 51 minuter. Skillnaden i tiden på intervjuerna 
förklaras genom att respondenternas utförlighet skiljde sig åt. Exempelvis önskade en 
respondent att intervjun enbart skulle pågå under 30 minuter, något som respekterades. 
En annan respondent delade en presentation med oss under intervjun, varför tekniken 
runt distribueringen av den drog ut lite på tiden. En uppdelning av uppgifter under 
intervjuerna gjordes mellan båda författarna, där den ena ställde frågorna och deltog i 
diskussionen medan den andra antecknade det som sas under intervjun samt intryck, 
tankar och reflektioner. 
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2.3.6 Intervjugenomförande 
Innan varje intervju påbörjades förklarades återigen syftet med studien och ett 
godkännande om att intervjuerna spelades in efterfrågades av författarna. Nämnvärt är 
att godkännandet om att spela in intervjun sedan tidigare hade kontrollerats. Fyra 
respondenter önskade sitt deltagande vara anonymt, något som respekterades. Ett 
förtydligande gjordes om att varken deras namn eller koppling till arbetsplats kommer 
att presenteras i studien. Nämnvärt är att detta har sina nackdelar eftersom en kontroll 
av forskarnas uppgifter inte längre blir möjligt (Vetenskapsrådet, 2017, s. 40-41). 
Däremot skapar det ett förtroende vilket kan göra att respondenter delger mer 
detaljerade och personliga svar. På detta sätt skapades en tillit vilket är centralt inom 
kvalitativa intervjuer i och med att det ger tillgång till respondentens faktiska 
uppfattning, även vid känsliga områden (Ryen, 2004, s. 63). 
 
Ljudinspelning motiverades med att det möjliggjorde att i efterhand analysera all möjlig 
kommunikation under intervjuerna, då det inte bara har betydelse för vad som sägs, utan 
även på vilket sätt det sägs. Därutöver är inspelning viktigt för att svar inte ska riskera 
att gå förlorade eller missas genom glömska (Bryman, 2012, s. 482). Samtidigt kan det 
även vara bra att anteckna under tiden om det mot förmodan skulle uppstå tekniska 
problem med inspelningen (Ryen, 2004, s. 56). Den inspelade datan kommer även att 
användas för att underlätta och påvisa att analysarbetet genomförts på ett grundligt och 
tillförlitligt sätt (Fejes & Thornberg, 2015, s. 166). Vår avsikt var att transkribera 
intervjun i efterhand varför inspelning var viktigt (Hallin & Helin, 2018, s. 43). 
 
Efter att en genomgång av introduktionen hade gjorts påbörjades intervjun med 
intervjuguiden till stöd. Samtalet inleddes med ett antal inledande frågor och 
fördjupades därefter till våra huvudsakliga teman och dess frågor besvarades. Efter att 
varje intervju hade genomförts avsattes tid för att direkt notera anteckningar om intryck, 
lärdomar och reflektioner för att inte något skulle falla i glömska. För kvalitativa 
intervjuer menar man att kvaliteten av intervjuerna avgör när kvantiteten anses vara 
tillräcklig (Hallin & Helin, 2018, s. 89-91) och i detta fall genererades inga ytterligare 
insikter efter de åtta genomförda intervjuerna vilket gör att antalet respondenter kan 
anses vara ett väsentligt antal och därför vara tillräckligt till antal. Intervjuerna flöt på 
bra och vi anser att vi fick ut det vi förväntade oss av intervjuerna. Några 
kompletterande frågor efterfrågades av tre respondenter som skickades ut via mail. 
 
2.4 Metodkritik  
Eftersom fenomenet är så pass nytt och den tidigare forskningen inom området är liten 
kommer studien att tillämpa framtidsforskning. En nackdel med framtidsstudier anser vi 
vara svårigheten att dra korrekta slutsatser eftersom respondenternas svar är 
spekulationer om framtiden som ingen vet någonting om. Detta bidrar till att 
spekulationer ligger till grund för all analys och studiens slutsatser. Däremot är vår 
förhoppning att studien ska öka förståelsen för framtiden och den svenska 
betalmarknaden. Genom den kunskap som denna framtidsforskning genererar tror vi att 
den kan påverka e-kronans framtida utveckling och därigenom skapa en bättre 
förberedelse inför de oförutsedda effekter som kan tänkas inträffa vid ett införande av 
e-kronan. Vi anser även att det är ett intressant och aktuellt område när det handlar om 
framtiden.  
 
En teknik för att öka studiers trovärdighet är triangulering som innebär en kombination 
av flera metoder (Bryman, 2012, s. 392). Vid intervjustudier argumenterar vissa för att 
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den insamlade empirin som erhålls enbart är “ett resultat av ett samtal på en viss plats 
och vid ett visst tillfälle” (Ahrne & Svensson, 2015, s. 54) och att metoden därigenom 
bör kombineras med andra metoder. Utifrån de givna förutsättningarna för studien har 
inte tid funnits till att hantera fler metoder än den valda, fastän det hade kunnat tillföra 
ytterligare intressant empiri. 
 
Kritik mot kvalitativa intervjuer är att de färre antalet respondenter jämfört med en 
kvantitativ studie kan generera ett snedvridet resultat (Ryen, 2004, s. 93). För denna 
forskningsstudie är det dessvärre svårt att erhålla ett större antal respondenter med 
anledning av att få är insatta i fenomenet. Önskvärt hade däremot varit att erhålla ett 
större antal respondenter.  
 
Om datainsamlingen ska motsvara en grupp individers åsikter, som i det här fallet 
utgörs av storbanker och statliga aktörer, kan de utvalda respondenterna från dessa 
företag inneha skilda tankar och åsikter från sina övriga kollegor och arbetsgivare. Det 
medför att det endast är ett fåtal anställda inom storbankerna och de statliga aktörerna 
som ger sina subjektiva åsikter om e-kronan och inte den totala gruppen. Detta anses 
vara en risk eftersom eventuella avvikande fall blir representanter för sin grupp och 
bidrar därför till ett snedvridet resultat (Ryen, 2004, s. 17). 
 
För flertalet respondenter har det varit svårt att arrangera ett fysiskt möte, med 
anledning av det geografiska avståndet. Telefonintervjuer har därför använts av 
praktiska skäl. Därtill påvisar tidigare forskning att denna typ av intervjuer är mer 
flexibel än personliga möten. För att inte nämna är telefonintervjuer mer tidseffektivt, 
ekonomiskt fördelaktigt samt miljövänligt när resande utesluts. En sådan bekvämlig 
intervjuform visar sig dessutom leda till att fler är villiga att delta i en intervju (Bryman, 
2012, s. 488).   
 
Identifierade nackdelar med telefonintervjuer är att alla respondenter kanske inte har 
tillgång till en telefon, det är lättare att avsluta en telefonintervju om respondenten 
känner att det är tidskrävande samt att intervjuare inte har möjlighet att analysera 
kroppsspråk (Bryman, 2012, s. 488). Tillgången till en telefon är något som har 
säkerställts innan intervjun varför det inte utgjorde någon problematik för studien. 
Däremot hade kroppsspråk under intervjuerna kunnat vara intressant att analysera för 
studien. På samma sätt är värderingar något som kan tydas genom observation av hur 
respondenten reagerar på frågor, något som därför kan anses vara en svaghet för 
studien. Å andra sidan menar författarna att värderingar ändå till viss del går att urskilja 
och tolka genom att lyssna på hur respondenten formulerar sig i svaren.  
Skypeintervjuer är en annan metod som besitter samma fördelar som telefonintervjuer, 
de är kostnads- och tidseffektiva, samtidigt som det även möjliggör observation av 
respondenterna. Vi har däremot inte valt att använda oss av skypeintervjuer i studien 
med anledning av uppkomsten av eventuella tekniska problem, som exempelvis 
försämrad ljudkvalitet, problem runt ljudupptagningen eller med webbkameran samt 
fördröjningar i videosamtalet (Sullivan, 2012, s. 59).  
 
Att intervjuerna ägde rum på respondenternas arbetsplats kan anses vara en potentiell 
svaghet för studien. Den miljön kan ha en inverkan på deras svar eller hur personen i 
fråga formulerar sig. I en sådan situation kan respondenter finna ett behov av att 
framställa sig i god dager i relation till sin yrkesroll. Å andra sidan kan en mer lugn och 
avspänd intervjumiljö få respondenter till att uttrycka andra saker om sig själv och sin 
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världsbild. Därför skulle samma intervjufrågor ha kunnat generera i olika svar om 
intervjuerna istället hade ägt rum i en annan miljö (Ahrne & Svensson, 2015, s. 42). 
 
Med det sagt innebär detta inte nödvändigtvis att den insamlade empirin från 
intervjuerna är mindre relevant för studien eftersom avsikten var att undersöka 
respondenternas sociala verklighet ur ett organisatoriskt perspektiv. Dessutom upplevde 
författarna en problematik att boka tider med respondenterna eftersom de hade få luckor 
i schemat, varför någon möjlighet till att styra på vilken plats intervjuerna skulle äga 
rum inte fanns. Denna problematik är inte något undantag utan snarare ett typexempel 
(Ahrne & Svensson, 2015, s. 43).  
 
Med anledning av att det fanns en viss medvetenhet från respondenterna att avsikten 
med studien var att undersöka deras inställning och syn på risk med en e-krona kan 
deras svar indirekt ha påverkats och det kan ha medfört en överdriven inställning åt 
endera hållet, av den anledningen att de förmodade att det var det vi önskade få till svar. 
En potentiell nackdel är därför att respondenterna har formulerat sig utefter deras 
presumtion av vad studien vill ha för svar snarare än deras egna åsikter.  
 
Det kan även finnas en skillnad av vad de själva som individ respektive vad deras 
arbetsgivare tycker i en viss fråga. Därför finns det också en risk att de väljer att delge 
arbetsgivarens inställning och åsikt, snarare än vad de personligen anser i frågan. Under 
intervjun försökte därför författarna uttrycka sitt intresse för att veta vad respondenten i 
sin yrkesroll och som representant från företaget tycker i frågan snarare än den som 
individ.  
 
Däremot valde författarna medvetet att inte upplysa respondenterna om att 
huvudfokuset för studien var risker och möjligheter med e-kronan i informationsbrevet. 
Likaså för intervjuguiden beslutade författarna att inte översända några intervjufrågor 
eller diskussionsområden i förväg då ambitionen var att erhålla spontana svar snarare än 
bearbetade och förberedda ställningstaganden innan intervjun. Emellertid var författarna 
tvungna vid ett tillfälle att göra avsteg från studiens praktiska metod med anledning av 
att en respondent efterfrågade att erhålla vissa diskussionsområden och frågor i förväg 
trots vår önskan om att erhålla spontana svar snarare än genomtänkta. Detta med 
anledning av att intervjun skulle vara möjlig att genomföra, något som bör betraktas 
som en svaghet för studien.  
 
Författarna är medvetna om att detta kan ha bidragit till en känsla av osäkerhet eftersom 
majoriteten av respondenterna inte visste vad de kunde förvänta sig inför intervjun, 
något som i sin tur kan ha medfört att de blev överrumplad av alla frågor som de 
förväntades ta ställning till under intervjun. Därtill fanns en risk för att respondenterna 
inte kände sig komfortabel till att avbryta intervjun, trots att det hade alla möjligheter 
till att göra det. Vi argumenterar trots detta för att det var rätt beslut att inte ge dem en 
möjlighet att förbereda sig och sina svar i syfte att erhålla spontana svar. Dessutom 
förmodar vi att dessa respondenter är någorlunda vana vid att ställas inför oförberedda 
frågor med tanke på deras positioner i företagen.  
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2.5 Analysmetoder 
För att analysera insamlad empiri finns olika metoder. Den teoretiska referensramen 
fastställer vilken som anses vara mest lämpad (Yin, 2003, s. 133-139).  I figur 2 
illustreras den valda analysmetoden för den aktuella forskningsstudien. 

 
Figur 2. Illustrerar processen av analysmetoden 
 
Vid analys av intervjuer är ett viktigt steg i processen att transkribera data som spelats 
in (Hycner, 1985, s. 280). Därav har vi i denna forskningsstudie transkriberat allt som 
sagts under intervjusamtalen. Förutom ord har även uttryck som “eh”, pauser och skratt 
noterats, för att i efterhand kunna göra en tolkning av respondenternas inställning i 
frågan. I transkriberingen representerar “R” respondentens uttalanden under intervjun 
och initialerna “JG” avser uttalanden från intervjuaren.  
 
Det uppstod en del kvalitetsförsämringar av inspelningen, varför transkriberingen av 
empirin försvårades. För att säkerställa att vi hade tolkat svaren rätt ombads berörda 
respondenter att läsa igenom materialet och godkänna innehållet. 
 
För att vidare analysera den insamlade datan är kodning en vanlig metod att använda sig 
av. Vid kodning handlar det om att först generera meningsfulla dataenheter som sedan 
kan klassificeras (Alshenqeeti, 2014, s. 41). Även Kvale och Brinkmann (2009, s. 202) 
menar att kodning kan göras utifrån redan förutbestämda teman eller teman som skapas 
under analysens gång. Creswell (2014, s. 199) menar att det kan vara bra att ha 
förutbestämda teman innan genomförandet av intervjuerna, som därefter utvecklas 
under forskningens gång allteftersom ny empiri inhämtas. Studien har därför färgkodat 
det som sagts under intervjuerna. Genom färgkodningen kunde vi enkelt dela upp teman 
i olika färger, en färg för varje tema. Detta bidrog till att analysen förenklades och 
mönster lättare kunde identifieras. 
 
En tematisk analys kan användas för att identifiera och rapportera teman utifrån 
insamlad data (Braun & Clarke, 2006, s. 79). Den tematiska analysen har därför använts 
i forskningsstudien för att analysera insamlad data och identifiera mönster i 
respondenternas svar.  
 
Genom den tematiska analysen har vi därefter analyserat dessa teman utifrån en 
mellanfallsanalys och inomfallsanalys. Den förstnämnda innebär per definition en 
jämförelse av insamlad empiri från de medverkande aktörerna, en så kallad 
mönsterjämförelse. Mönsterjämförelse anses vara en användbar teknik för analysering 
av data. Om mönstren visar sig överensstämma med varandra kan det resultera i att 
resultatet stärker studiens interna validitet (Yin, 2007, s. 145-146). En 
mönsterjämförelse har därför genomförts i studien, vilket enligt Yin (2007, s. 146) görs 
för att uppnå kausalitet. Genom mellanfallsanalysen upprättades ett antal kategorier av 
utfallet. Detta eftersom det förenklade vår sammanställning av skillnader och likheter av 
svaren från de olika respondenterna. Matrisen bestod av teman kopplat till fenomenet 
(Yin, 2003, s. 133-139).  
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Inomfallsanalysen innebär istället en jämförelse mellan teorier i litteraturgenomgången 
och insamlad empiri. Denna syftar till att säkerställa att den empiriska informationen 
behandlas på ett objektivt sätt (Yin, 2003, s. 133-139). I en liknande forskningsstudie 
har även teman tagits fram utifrån vad respondenterna svarade kopplat till 
forskningsfenomenet (Perry & Ferreira, 2018, s. 9).  
 
 
2.6 Litteratursökning  
I arbetet med litteratursökningen försökte vi att identifiera centrala begrepp för vår 
frågeställning samt synonymer och relaterade ord. Genom Umeå Universitets 
ämnesguide fann vi området Företagsekonomi och därigenom databaserna SwePub, 
Business Source Premier, Scopus, Web of Science och Econlit (se Appendix 2). Vår 
initiala bedömning av forskningsområdet var att tidigare forskning inom fenomenet var 
mycket liten. Någon svensk forskning inom fenomenet återfanns inte. Detta troligen 
med anledning av att både e-kronan och CBDC i allmänhet är relativt nya fenomen och 
eftersom e-kronan enbart finns i en testversion i dagsläget har inte någon vetenskaplig 
forskning ännu hunnit presenteras. Istället påträffades kritiska granskningar och 
allmänna diskussioner om fenomenet. 
 
Potentiella svagheter i litteratursökningen är att det finns många olika benämningar av 
fenomenet centralbanksutgiven digital valuta, vilket ökar risken för att tidigare 
forskning ändå förbises. Att avgränsa litteratursökningen genom filtrering i sökningen 
var ett försök att frånskilja den önskvärda forskningen från irrelevant tidigare forskning. 
En sådan filtrering var nödvändigt av den anledningen att det inte är genomförbart att 
hantera flera tusentals vetenskapliga artiklar, som mest troligt ändå inte hade medfört 
något i slutändan till den aktuella forskningsstudien. Däremot har filtrering sina 
nackdelar. En filtrering kan nämligen medföra att relevant forskning ändå förbises på 
grund av att sökningen blir för snäv. För att undvika detta har sökningar gjorts i flera 
omgångar på flera olika typer av sökord och utgått från de filtreringar som givit en 
sökning med ett antal träffar som har varit hanterbara att studera utifrån studiens 
förutsättningar.  
 
I de fall sökningen gav tio träffar och uppåt har vi även sökt på begreppet med 
citationstecken. Detta har bidragit till att vi har fått ett färre antal träffar i sökningen, 
men att träffarna troligen har bestått av källor med större relevans för studien och som 
kan anses vara hanterbara.  
 
För att identifiera forskningsgapet inom fenomenet har sökningar även gjorts på 
databaser för studentuppsatser som exempelvis uppsatser.se och DiVA (se Appendix 3). 
På detta sätt har vi kunnat urskilja oss från tidigare uppsatser skrivna av studenter för att 
forskningsstudien ska kunna bistå med ytterligare perspektiv och frågeställningar och 
bredda existerande kunskap inom ämnet. Nämnvärt är att dessa studentuppsatser kan 
vara av olika kvaliteter.  
 
 
2.7 Källkritik 
Källkritik har till uppgift att bedöma trovärdigheten av källor och information (Thurén 
& Strachal, 2011, s. 7). Genom Thurén och Strachals fyra källkritiska principer, äkthet, 
tid, beroende och tendens, bör informationen analyseras och bedömas utifrån 
ovannämnda (Thurén & Strachal, 2011, s. 13).   
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Äkthet handlar om att avgöra huruvida en källa är förfalskad och för att kunna lita på 
källan, måste den vara vad den faktiskt påstår att den är (Thurén & Strachal, 2011, s. 
13). Tid innebär enligt Thurén och Strachal (2011, s. 14) samtidighetskravet. Desto 
nyare källan är desto bättre, men det behöver nödvändigtvis inte alltid vara så. Vid 
studier kring outforskade områden kan kunskapen inom området öka med tiden, då fler 
forskare presenterar ny fakta. För att öka tillförlitligheten i ett påstående, blir den tredje 
källkritiska principen beroende aktuellt, vilken innebär att om flera källor påstår samma 
sak, är det mer troligt att det faktiskt är sant (Thurén & Strachal, 2011, s. 15). Det sista 
kriteriet tendens bedömer hur partisk en källa är. Thurén och Strachal (2011, s. 19) 
menar att om författare i en studie har ett egenintresse, finns en risk att det som 
presenteras blir vinklat. Om en källa av detta slag används, kan det därför vara bra att 
även lyfta fram den motsatta sidans syn av fenomenet.   
 
I denna forskningsstudie har vi försökt att uppfylla de fyra källkritiska principerna i vår 
granskning av de källor som använts i studien. Forskningsstudien har i den mån det har 
varit möjligt utgått ifrån vetenskapliga artiklar i den teoretiska metoden. Författarna har 
kontrollerat att dessa artiklar besitter en forskningsnivå för att källan ska anses vara 
godtagbar och trovärdig, i linje med äkthetsprincipen. Eftersom e-kronan är ett så pass 
nytt fenomen och ännu inte är implementerad har tidsenliga källor kunnat användas i 
stor utsträckning, i enlighet med tidsprincipen. Dock är utbudet av vetenskapliga artiklar 
som behandlar e-kronan inte fullt så stort som vi hade önskat med anledning av att 
forskningsområdet inte är särskilt utforskat.  
 
För att försöka bredda kunskapen inom området och få tillräckligt med relevanta källor 
för att styrka forskningsstudiens påståenden, har vi därför behövt använda oss av icke-
vetenskapliga studier. Dessa består främst av rapporter om CBDC, vilka till största del 
är skrivna av experter inom området. Rapporterna har inte genomgått någon 
vetenskaplig granskning, ändock är rapporterna av betydelse för den aktuella 
forskningsstudien, varför vi har granskat rapporterna för att garantera att källorna 
uppfyller de källkritiska principerna.  
 
Författarna till dessa källor besitter en hög akademisk kunskap, med titlar som 
professorer inom nationalekonomi, vice generaldirektörer på centralbankers tekniska 
avdelning och vice riksbankschefer. Flera av dessa rapporter är även utgivna av 
centralbankernas centralbank BIS, Bank of International Settlements, av författarna 
Bech et al. (2018), samt Bech och Garratt (2017). Därför kan dessa källor anses vara 
pålitliga och av hög relevans för det valda forskningsområdet.  
 
En annan förekommande källa i forskningsstudien är Dyson & Hodgson (2016), vilken 
inte är vetenskapligt granskad. Vi har därför tittat närmare på vilka författarna är och 
kan konstatera att de båda är forskare på Positive Money, en icke-vinstdrivande 
forsknings- och kampanjorganisation (Positive Money, u.å.a) som bland annat forskar 
om problem inom penning- och banksystemet, i syfte att bidra med förslag för att 
reformera och förbättra systemet (Positive Money, u.å.b). Anledningen till att vi har 
använt oss av Positive Money som källa är att de lyfter många fördelar med en CBDC. 
Författarna har däremot en mer socialistisk syn och anser att banker har för mycket 
makt på marknaden och menar att en CBDC ger en möjlighet för staten till mer 
inflytande på marknaden. Det är därför viktigt att ha i åtanke att de kanske väljer att inte 
lyfta fram de negativa aspekter som kan tänkas finnas med en CBDC. Dock anser vi 
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ändå det vara relevant för vår forskningsstudie att se till de fördelar som författarna 
ändå lyfter med en CBDC.  
 
En stor andel av de källor som använts är även publicerade av Sveriges Riksbank. I den 
mån det har varit möjligt har författarna medvetet valt att använda andra källor med 
samma innehåll, för att få en mer nyanserad bild av fenomenet.  
 
Källor från Riksbanken och Positive Money kan ifrågasättas genom den källkritiska 
principen tendens. Detta eftersom dessa kan anses vara tendensiösa och partiska. Vi är 
fullt medvetna om detta och därför har även källor med motsatt syn lyfts fram i 
forskningsstudien. Det har i sin tur gjort att vi har kunnat jämföra dessa skilda 
perspektiv i deras olikheter. Vi har även identifierat fall då båda parter delar samma 
åsikt i frågor, vilket bidragit till att den källkritiska principen beroende har uppnåtts.   
 
Konferenspapper har även används från en konferens om CBDC, anordnad av SUERF – 
The European Money and Finance Forum och BAFFI CAREFIN Centre. Trots att 
konferenspapper inte besitter samma kvalité likt vetenskapliga artiklar anser vi ändock 
att de vara passande med anledning av att materialet tillför nya aspekter om CBDC till 
studien. Dessa kommer från personer inom banksektorn som har en expertis inom 
området, exempelvis är författaren Fabio Panetta, Italiens vice riksbankschef. Därför 
anser vi ändå att källorna från denna konferens är tillräckligt trovärdiga för att vi ska 
kunna använda oss av författarnas argument i forskningsstudien.  
 
I vår forskningsstudie har vi dessvärre varit tvungna att använda oss av en 
andrahandskälla, Guba (1985) och Guba och Lincon (1994), vilken refereras i Bryman 
(2012). Källan behandlar författarnas syn på sanningskriterier vid kvalitativ metod. Vi 
har gjort ett flertal försök att få tag på förstahandskällan, men den har inte varit möjlig 
att tillgå. Då vi ansåg att källan var av relevans för forskningsstudien, har vi ändå valt 
att ta med den.  
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3. Litteraturgenomgång 
Litteraturgenomgången innehåller undersökningar av forskning och statliga rapporter 
vilka skapar en god möjlighet att identifiera viktiga kriterier till studien. 
Litteraturgenomgången berör pengars funktioner, digitalisering, bedrägerier, integritet, 
risker, ett internationellt perspektiv samt tidigare forskning av CBDC. Från vår initiala 
litteraturgenomgång fanns det delar som uteslöts med anledning av att de inte 
behandlades under intervjuerna. Detta med anledning av vår utrymmesbegränsning. 
 
3.1 Pengars tre funktioner  
Tillämpligheten av teorin för e-kronan beror till stor del på om den kommer att anses 
vara ett allmänt accepterat betalningsmedel från samhället eller inte och uppfylla de 
kriterier som finns för pengar. Detta kan komma att avgöra om en eventuell 
implementering kommer att få en stor genomslagskraft eller inte.  
 
I det moderna systemet har pengar tre funktioner, nämligen som räkneenhet, 
betalningsmedel och värdebevarare. Pengar som en räkneenhet innebär att varje 
marknad har en lista över priser, och en allmän kännedom från köpare och säljare finns 
över en prisskala. Till skillnad från förr i tiden saknar pengar idag en värdebas då den 
inte längre består av exempelvis guld eller kopplar. Pengar måste erbjuda ett byte. Varje 
transaktion kräver något att ge eller ta emot i gengäld för varor, tjänster eller 
förpliktelser, det vill säga en valuta som kan användas som ett betalningsmedel. 
Eftersom transaktioner förekommer i alla storlekar och landsöverskridande gränser är 
denna valuta både nationell och internationell. För det tredje måste pengar bevara ett 
värde. Vissa transaktioner sker direkt medan andra i ett senare skede. Av den 
anledningen är det viktigt att pengars värde består över tid för att upprätthålla 
förtroendet för pengar som betalningsmedel (Spooner, 1978, s. 105-106). Inte förrän när 
alla individer har ett förtroende för pengar anses det vara ett acceptabelt 
betalningsmedel (Fregert & Jonung, 2010, s. 237).  
 
Idag sker användningen av digitala pengar i allt större utsträckning på en mängd olika 
sätt och i en mängd olika situationer. Oavsett hur användningen ser ut av dessa digitala 
pengar är det svårt att bortse från att det skulle vara betydligt svårare att klara sig utan 
dem. Det vardagliga livet skulle försvåras i stor utsträckning men framförallt skulle en 
potentiell effekt vara en kollaps i hela den globala ekonomin. Vissa väljer att benämna 
uppkomsten av digitala pengar som “en historisk brytpunkt” (Linné & Persson, 2006, s. 
34-35). Medan andra menar istället att det alltid kommer finnas ett behov av kontanter 
även om de så minskar i samhället (Sveriges Riksbank, 2008a, s. 6) 
 
Historiskt sett har pengar genomgått tre övergripande faser genom åren, från att under 
den första fasen representerats i ädelmetaller, till att därefter i form av sedlar och mynt, 
som i sig var värdelösa, till att slutligen bli digitala (Linné & Persson, 2006, s. 38-39). 
Med digitala pengar menar man “pengar som hanteras och överförs elektroniskt till ett 
kontantkort eller till den egna datorn”. Genom e-kronan kan en funktion urskiljas som 
har för avsikt att fungera oberoende av uppkoppling till internet, varför en fjärde fas 
möjligtvis skulle kunna urskiljas.  
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3.2 Digitalisering 
Idén om e-kronan har möjliggjorts genom den stora digitalisering som skett i samhället. 
Digitalisering är ett begrepp som besitter en rad olika betydelser i olika sammanhang. 
Björkdahl definierar digitalisering som “en ökad användning av digitala teknologier, 
vilket i sin tur möjliggör nya lösningar” (Björkdahl et al., 2018, s. 18). Enligt Hagberg 
och Jonsson (2016, s. 23-24) definieras digitalisering istället som “omvandlingen från 
analog information till digital information”.  
 
Många företag försöker på olika sätt dra nytta av de fördelar som digitaliseringen bär 
med sig. En ny typ av konkurrens har genom digitaliseringen uppstått. Sørensen (2018, 
s. 349) menar att förbättrade kvaliteter och lägre priser på produkter har möjliggjorts 
genom digitaliseringen. Emellertid medför digitaliseringen och dess komponenter en ny 
typ av utmaning som bland annat innebär en hantering av stora mängder data och 
algoritmer, vilket kan innebära en risk för företag (Sørensen, 2018, s. 349). Vanligtvis 
är det den offentliga sektorn som står inför den utmaningen eftersom de är en av de 
mest dataintensiva aktörerna på marknaden, eftersom mycket information finns lagrat 
om individer. Tillgången till och användningen av data innebär i sin tur även ett behov 
av regleringar och riktlinjer, utformade i syfte att bland annat skydda individers 
personliga integritet. Hur dessa bör vara utformade är ett dilemma med anledning av att 
viss personlig information ofta krävs för att kunna skapa en digital individanpassad 
service (Digitaliseringskommissionen, 2016, s. 20).  
 
Ett införande av e-kronan kan anses vara ett sätt för Riksbanken att hänga med i den 
digitaliserade utveckling som skett på betalmarknaden. En implementering skulle inte 
bara innebära att man hänger med i utvecklingen utan till och med håller sig i framkant 
eftersom man blir den första centralbanken i världen med ett införande av en CBDC.  
 
3.3 Bedrägerier  
Genom digitaliseringen utförs allt oftare bedrägerier via internet och det har resulterat i 
en ökning med 40 procent bara under år 2018 (Israelsson, 2018). Ett behov av enklare 
och snabbare transaktioner har tillgodosetts allt eftersom digitaliseringen trätt fram. 
Dessvärre är inte kombinationen av dessa enkla betalningar och säkerheten uppfylld 
(Majlard, 2018). Därför har ökningen av antalet bedrägerier blivit en konsekvens av 
digitaliseringen (TT, 2018b).  
 
Nuförtiden bedras konsumenter på pengar bland annat genom kortbedrägerier där någon 
olovligen avläser privatpersoners kortuppgifter genom dataintrång när korten används 
eller bluffar via digital legitimering och inte på samma sätt som tidigare genom rån mot 
privatpersoner och deras kontanter. Många gånger är det svårt att skydda sig och agera i 
förebyggande syfte för att undvika att ett sådant intrång inträffar. Man menar att det ofta 
inte räcker att vara försiktig med vilka webbsidor som man uppger sina kortuppgifter på 
eller undvika att synliggöra uppgifterna framför någon annan (Israelsson, 2018). 
 
Bankernas säkerhetssystem är inte helt vattentätt. Jan Olsson från Polisen som är expert 
inom kortbedrägerier menar att det rör sig om en kopiös mängd stulen kortinformation. 
Dessutom är många av samhällets kortuppgifter redan stulna fastän individer inte är 
medveten om det, som istället kan komma att användas i framtiden. Dessa finns 
tillgängliga till försäljning på så kallade “dark webs”, vilket är en samling webbplatser 
som inte kan hittas med hjälp av traditionella sökmotorer, till en billig peng på internet. 
Dock av allt att döma finns inte tillräckligt till antal bedragare för att kunna nyttja all 
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information innan utgångsdatumet passerar på bankkorten (Majlard, 2018).  
 
En ökning av kortbedrägerier är inte enbart fallet i Sverige. Globalt sett har man 
uppskattat att kostnaden för banker för alla kortbedrägerier under 2014 uppgick till ca 
188 000 miljarder sek i penningvärde (växelkurs 6,504 per 2014-01-02). Fortsätter 
ökningen i samma takt uppskattar man att kostnaden kommer att mer än fördubblas till 
231 miljarder sek i penningvärde (växelkurs 6,504 per 2014-01-02) till år 2020 (Kültür 
& Çağlayan, 2016, s. 1).  
 
Trots att kortbedrägerier anses vara Sveriges vanligaste brottstyp utreds dem inte i 99,6 
procent av fallen (Wennersten, 2018). Bankernas system är sårbar och behöver rustas 
upp för att öka säkerheten. Genom nya EU-regler är förhoppningen att genom 
lagstiftning kunna skärpa säkerheten för bankerna (TT, 2018b). Vissa argumenterar för 
att framtidens mest pålitliga betalningsmedel troligen kommer att utgöras av 
betalningsapplikationer (Majlard, 2018). Huruvida denna är utgiven av en centralbank 
eller affärsbank förs inga resonemang kring men att konstatera är att ett införande av en 
centralbanksutgiven e-krona kommer att kräva system som lyckas stå emot dessa 
bedrägerier. 
 
Trenden mot ökade bedrägerier omfattar även ID-kapningar, även kallade 
identitetsintrång eller identitetsstöld. Dessa innebär i praktiken att någon obehörig 
olovligen använder andras legitimation, lösenord, personnummer eller BankID (så 
kallad digital legitimering) för att exempelvis beställa varor eller ta lån i andras namn 
(Skatteverket, u.å.). De utförs normalt sett snabbt, kan drabba alla och kan få tråkiga 
konsekvenser för den drabbade. Det vanligaste tillvägagångssättet för en ID-kapning är 
just kortbedrägerier när någon obehörig använder andras kortuppgifter för att handla 
varor på nätet. En annan metod är BankID-kapning som även den drabbar bankkunder 
(Stöldskyddsföreningen, u.å.). Ett införande av en e-krona måste beakta dessa aspekter 
för att undvika att dess kunder blir drabbade.  
 
Däremot har man numera infört ett nytt steg vid inloggning av mobilt BankID mot 
tjänster på datorn för att möta utmaningen med ID-kapning. Genom att avläsa en så 
kallad QR-kod, vilken är en streckkod för optisk avläsning, som visas på datorskärmen 
med sin telefon kan man säkerställa att en inloggning enbart görs mot datorn som 
individen använder (TT, 2018c).  
 
Banker poängterar att arbetet för en ökad säkerhet är stort och att man försöker upplysa 
kunder om att inte lämna ut känslig information (TT, 2018b), men dessvärre publiceras 
sällan uppgifter på totalkostnaden av bedrägerier ut till allmänheten. Detta med 
anledning av att denna kostnad troligen är ett mindre problem än ett rubbat förtroende 
och dålig publicitet för banken (Hellekant, 2016). Däremot har en av landets främsta 
experter inom nätbedrägerier Peter Forsman uppskattat den totala kostnaden, både 
direkta och indirekta kostnader, till 238 miljarder kronor för det svenska samhället 
(Wennersten, 2018). 
 
Hur kommer förekomsten av bedrägerier på ett e-kronakort att se ut i framtiden? Det är 
svårt att veta med säkerhet idag men att konstatera är att ett kortbedrägeri på ett  
e-kronakort kan innebära att ersättningen finansieras genom skattepengar, såvida 
rutinen för ersättning fungerar på samma sätt som banker följer idag. Kunder som 
exempelvis är oaktsam och tappar sitt e-kronakort på en offentlig plats eller synliggör 
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det för obehöriga som genomför ett bedrägligt köp skulle enligt dagens rutin utmynna i 
en ersättning. Att sådana situationer bekostas av statens medel kan vara en fråga för 
diskussion.  
 
E-kronor som istället lagras i en applikation är svårt att uttala sig om och huruvida dessa 
kan komma att vara ett fall för bedrägerier. Däremot argumenterar Olsson som tidigare 
nämnt för att det betalningssättet troligen kommer att vara bland det säkraste i framtiden 
(Majlard, 2018). 
 
3.4 Integritet 
Begreppet integritet är allmänt erkänt och används både i den offentliga debatten samt i 
privata samtal. Det finns ett flertal olika uppfattningar om vad integritet är, vilken den 
vanligaste är mänsklig rättighet. Risken för att en individs integritet kränks innebär att 
personen i frågas värdighet hotas och måste värnas. Genom digitaliseringen och 
samhällets utvecklade tekniker möjliggörs en omfattande informationsinsamling om 
individer, både på gott och ont. Dessa tekniker kan vara ett sätt för att skydda individer 
och dess egendom men också ett sätt för att kartlägga och tränga alltför nära inpå 
individer. “Vart går egentligen gränsen mellan trygghet och kontroll?” (De Geer & 
Trollestad, 2012, s. 7-8). 
 
Genom samhällsutvecklingen och vår ständiga uppkoppling på internet lämnar individer 
spår efter sig, spår som kan underlätta individers vardag men också användas för att 
tjäna pengar på individen genom kartläggning och övervakning (Regeringskansliet, 
2017, s. 19). Det är nästintill omöjligt för individer idag att ha kontroll på vilka 
uppgifter som används och hur de sedan vidareanvänds, något som individer även har 
små möjligheter att påverka. De hänvisas att förlita sig på att de 
personuppgiftsansvariga hanterar uppgifterna korrekt. En bristfällig 
informationssäkerhet innebär därför ett sämre skydd för den personliga integriteten, 
vilket är något som integritetskommittén menar försämras successivt i Sverige 
(Regeringskansliet, 2017, s. 19-21).  
 
Tidigare har man fastställt att det förhållandevis finns en begränsad forskning om den 
digitala utvecklingen och dess inverkan på individen och dennes uppfattning om världen 
och sig själv. Forskning om digitaliseringen kopplat till personlig integritet är därför 
något som man lyfter fram och som man menar förtjänar en större uppmärksamhet. Man 
har därför förordat regeringen att ge Vetenskapsrådet till uppgift att forska inom 
området (Regeringskansliet, 2017, s. 26). 
 
Power (2016, s. 578) framför att statliga övervakning är ett bekymmer för många 
människor i vår komplexa och digitala värld. Genom den moderna tekniken ges stater 
en möjlighet att kontrollera invånare, så kallat storebrorssamhälle (Power, 2016, s. 578). 
Författaren menar att ett missbruk av information och övervakning inte är något nytt 
fenomen, men att det nya hotet dock är större. Edward Snowdens avslöjanden i USA 
visar några av de problem som kan uppkomma med integritet och säkerhet (Power, 
2016, s. 585-586), vilken påvisar vikten av statens hantering av känslig information.  
 
Integritetskommittén har noterat ett flertal risker bland svenska myndigheter med 
anledning av en bristfällig kompetens inom IT-utveckling (Regeringskansliet, 2017, s. 
27). Ett införande av e-kronan skulle öka statens insyn och kontroll över den personliga 
integriteten för individer i samhället. Det skulle även innebära ett ansvar för en stor 
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mängd data om Sveriges befolkning som behöver skyddas för att inte integriteten skall 
inskränkas. Vart gränsen går mellan trygghet och kontroll är svårt att avgöra, men 
genom den identifierade bristfälliga kompetensen inom IT måste denna risk beaktas och 
hanteras på ett bättre sätt vid en implementering av e-kronan, för att inneha ett så säkert 
och väl fungerande system som möjligt.  
 
3.5 Risker 
Det är svårt att i förväg förutse vilka effekter en e-krona kan komma att innebära för 
samhället. Enligt Hansson (2012, s. 12-14) benämns risk som en oönskad företeelse och 
att det inte med säkerhet går att säga om en negativ händelse kan komma att inträffa 
eller inte. Författaren menar att vanligtvis finns en önskan om att mäta risken av den 
oönskade företeelsen, vilket görs genom kvantitativa mätetal som sannolikhet. Risker 
som nödvändigtvis inte är oönskade utan där det finns en kunskapsbrist, benämns 
istället som en osäkerhet. Dessa är svåra att mäta och uppskatta i siffror genom 
sannolikhet, av den anledningen att för lite kunskap finns om osäkerheter (Hansson, 
2012, s. 18).  
 
Nämnvärt är att det finns en skillnad mellan den allmänna definitionen av risk och 
risker kopplat till finansiella verksamheter. Kuritzkes (2002, s. 48) menar att risker för 
banker ofta definieras som volatilitet i inkomsterna, vilket kan medföra kostnader. För 
att undvika sådana ekonomiska förluster behöver kapital hållas tillgängligt (Kuritzkes, 
2002, s. 48). Inom finansiella institutioner är även osäkerhet en risk. Övrig riskhantering 
omfattar främst marknadsrisker, likviditetsrisker, operationella risker, ränterisker samt 
kreditrisker för banker (Bessis, 2015, s. 7).  
 
Forskningsstudien kommer däremot enbart att behandla de risker som kan tänkas ha en 
stark koppling till e-kronan, vilka är operationell risk, cyberrisk, ryktesrisk, 
likviditetsrisk, samt bank run. 
 
3.5.1 Operationell risk 
Definitionen av operationell risk är enligt Basel kommittén: “the risk of loss resulting 
from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external 
events. This definition includes legal risk, but excludes strategic and reputational risk” 
(BIS, 2011, s. 3).  Den operationella risken är ett växande område inom riskhantering 
och vissa menar att det är den viktigaste risken som banker just nu står inför (Hull, 
2018, s. 515-516) 
 
Att identifiera dessa risker kan vara svårt för affärsbanker, med anledning av att 
riskerna kan beskrivas och kategoriseras på flera olika sätt. Dock kan kategoriseringen 
baseras på tre olika kriterier, nämligen orsaker till operationella misslyckanden, 
resultatet från en förlust och de legala och bokföringsmässiga formerna av indirekta 
förluster (Qhen et al., 2008, s. 148).  
 
Den operationella risken kan bero systemfel i informationssystemen (Bessis, 2015, s. 4). 
Med anledning av förekomsten av dessa felfunktioner har en allt viktigare typ av 
operationell risk för finansiella institutioner växt fram, nämligen de risker som är 
förenade med cyberattacker.  
 
Vid en implementering av e-kronan blir den operationella risken, precis som för övriga 
affärsbanker, viktig för Riksbanken. E-kronan skulle innebära ett avancerat system som 
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skiljer sig från affärsbankerna, med anledning av att e-kronan planerar att använda sig 
av en fristående infrastruktur. Systemet kan också anses vara en direkt måltavla för 
cyberattacker i terrorsyfte. Informationssystemet kommer även att innehålla känslig 
information om bankkunder. Man bör därför säkerställa att hanteringen av 
personuppgifter efterföljs i enlighet med GDPR, för att Riksbanken inte ska riskera i ett 
förlorat förtroende.  
 
3.5.2 Cyberrisk 
Sociala medier har under många år använts av hackare, vilka är personer som saboterar 
datorsystem och nätverk, för att inbringa olagliga vinster, även inom bankindustrin. 
Genom att hackare exempelvis har lyckats lista ut banktjänstemäns lösenord på sociala 
medier har de erhållit en tillräcklig information om dessa individer för att kunna utföra 
illegala aktiviteter som spamattacker, det vill säga massutskick av oönskad e-post, samt 
identitetsstöld och nätfiske, vilka är två olika typer av bedrägerier. Sådana cyberattacker 
har genererat flera miljarder dollar åt kriminella organisationer (Ulsch, 2014, s. 114-
115).  
  
Cybersäkerhet innebär förmågan att kontrollera tillgängligheten av nätverkssystem och 
informationen som de innehåller. Bayuk (et al., 2012, s. 1-3) benämner cybersäkerheter 
som “a general methods of using people, process, and technology to prevent, detect, 
and recover from damage to confidentiality, integrity, and availability of information in 
cyberspace.” För att skydda sig mot cyberattacker menar författaren att det handlar om 
förberedelser och att ha en väl utformad strategi (Bayuk et al., 2012, s. 1-3).  
 
Trots att banker använder sig av avancerade system för att skydda sig mot cyberattacker 
idag, blir dessa attacker allt mer avancerade och svåra att förhindra. Även den ökande 
användningen av internet och datorsystem skapar större risker för cyberbedrägerier 
(Hull, 2018, s. 515-516). Den stora ökningen av cyberrisker har även skapat 
regulatoriskt problem för bankerna. I en situation där exempelvis konfidentiell data 
förloras medför stora kostnader för banker. Att följa regleringar gällande 
konfidentialitet är därutöver svårt i och med att dessa förändras kontinuerligt (Hull, 
2018, s. 637).  
 
Strategier i förebyggande syfte mot cyberattacker är viktiga. Dessa strategier påverkas i 
sin tur av tekniska faktorer och vilken kunskapsnivå som finns inom området hos den 
hotade aktören (Edwards et al., 2017, s. 2825). För att estimera risken för cyberattacker 
kan riskanalyser skapas för att därefter analyseras, vilka baseras på olika scenarion av 
cyberhot som kan tänkas uppstå. Därefter görs försök att sätta upp det skydd som 
behövs för att förebygga dessa tänkbara hot. Dessa scenarion kan på förhand vara svåra 
att förutse, varför man inte alltid kan förhindra attackerna (Samid, 2015, s. 71). 
 
Forskning påvisar att en av de största utmaningarna för staten är hur de ska hantera 
säkerheten för nationens infrastruktur, där infrastrukturens informationsteknologi anses 
vara den mest kritiska utmaningen (Ögut et al., 2011, s. 507). Företag skyddar känslig 
information genom olika typer av teknologier och datorsystem. Ytterst små skillnader 
finns mellan dessa säkerhetssystem som dessutom ofta är sammankopplade med 
varandra, vilket gör att de flesta företag är känsliga för ungefär samma hot, något som 
leder till korrelerade risker. Vissa företag använder även publika nätverk på internet 
som hackare drar fördelar av för att på ett lättare sätt ta sig in i företagets 
säkerhetssystem (Ögut et al., 2011, s. 497).   
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Om inte säkerheten är tillräcklig kan cyberattacker vara en stor risk mot CBDC och dess 
infrastruktur. Detta var fallet mot Bangladeshs centralbank, där ett skadligt program 
installerades och omkring 80 miljoner dollar överfördes och försvann (Panetta, 2018, s. 
30). Den stora utmaningen för Riksbanken blir därför att identifiera och förbereda sig 
inför scenarion som kan tänkas vara en risk för e-kronasystemets infrastruktur. Utifrån 
dessa behöver de utforma strategier som förebygger att dessa scenarion inträffar, för att 
undvika samma fallgrop som Bangladesh.  
 
3.5.3 Ryktesrisk 
Vid incidenter i bankers infrastruktur resulterar det vanligtvis i en stor uppmärksamhet 
från media, vilket därmed innebär en stor risk kopplat till företagets rykte, även kallad 
reputational risk (ECB, 2012, s. 45). Ryktesrisk är en kategori inom affärsrisker för 
banker (Hull, 2018, s. 587), och anses inte tillhöra en av de risker som banker har störst 
fokus kring. Ryktesrisker är dock av intresse för den aktuella forskningsstudien 
eftersom rykte och förtroende är enormt viktigt för banker att upprätthålla, i och med att 
det har en inverkan på den operationella risken. I ett scenario där individer förlorar sitt 
förtroende för banken uppstår oroligheter. Frågan blir därför ifall individer är benägna 
att stanna kvar eller om de istället väljer ett annat inlåningsinstitut (ECB, 2012, s. 45).  
 
Därmed blir Riksbankens rykte viktigt att upprätthålla och något som kan komma att 
påverkas beroende på utfallet av implementeringen. Om e-kronan skulle anses vara ett 
osäkert betalningsalternativ eller om ett fel i e-kronasystemet uppstår kan det resultera i 
ett reducerat förtroende för Riksbanken.  
 
3.5.4 Likviditetsrisk 
Basel kommittén definierar likviditet som “the ability of a bank to fund increases in 
assets and meet obligations as they come due, without incurring unacceptable losses” 
(BIS, 2008, s. 1). Likviditetsrisk innebär i den bemärkelsen därför risken för att banker 
hamnar i en likviditetsbrist (Bessis, 2015, s. 17).  
 
Alla slumpartade faktorer som påverkar kassaflödet bidrar till en likviditetsrisk. Banker 
skapar likviditet genom att sälja tillgångar, ta kortsiktiga lån eller låna från stabila 
tillgångar, både från säkra och osäkra tillgångar. Lånen kommer bland annat från 
bankkunders insättningar (Bessis, 2015, s. 32-33). Av kunders totala inlåning utgör 
majoriteten en stabil och orörlig inlåning, vilken är mycket viktig för banker att inneha. 
För dessa är det möjligt att upprätta ett avskrivningsschema för att identifiera eventuella 
likviditetsbrister. Den andra delen av inlåningen som inte anses vara stabil utan istället 
mer volatil anses däremot var en kortfristig skuld (Bessis, 2015, s. 39).  I en situation 
där en bank innehar en för stor andel kortfristiga skulder i jämförelse med den stabila 
inlåningen begränsas istället bankens utlåningsmöjligheter (Finansinspektionen, 2013, s. 
25).   
 
Vid en implementering av e-kronan skulle det innebära ett ytterligare 
betalningsalternativ på marknaden och beroende på utformning skulle det även kunna 
medföra ett ytterligare alternativ för inlåning. Detta kan komma att innebära att 
affärsbankerna får konkurrens vad gäller deras inlåning. Beroende på hur stor 
genomslagskraft e-kronan får vid en introducering riskerar därför affärsbankerna att 
förlora en del av sin inlåning, vilket i sin tur kan leda till en likviditetsbrist.  
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3.5.5 Bank run 
Bank runs, så kallade uttagsanstormningar, är en typ av likviditetsrisk och uppstår enligt 
Diamond och Dybvig (1983, s. 401) då flera bankkunder är rädda att banken ska 
försättas i konkurs och väljer därför att ta ut sin inlåning hos banken, vilket kan 
innebära en likviditetsbrist. När stora uttag sker plötsligt, innebär det att banken måste 
konvertera stora delar av sina tillgångar till likvida medel. Beroende på bankkundernas 
benägenhet att ta ut sina pengar, kan en sådan situation uppfattas som panikartad för 
banken (Chen & Hasan, 2008, s. 545). Fastän alla bankkunder inte tar ut sin inlåning 
måste ändå en stor andel tillgångar göras likvida i och med att dessa likviderade 
tillgångar säljs med en förlust (Diamond & Dybvig, 1983, s. 417).  
 
En risk för bank runs kan finnas för affärsbankerna beroende på hur stor efterfrågan  
e-kronan får vid en implementering. Om e-kronan anses vara ett mer attraktivt alternativ 
för inlåning, eller om en misstro föreligger för affärsbankerna kan det resultera i bank 
runs när stora volymer inlåning istället flyttas till Riksbanken.  
 
3.6 Internationellt perspektiv 
Ett försök har gjorts till att sammanställa en bild av CBDC ur ett internationellt 
perspektiv. Vi vill belysa hur andra länder ser på CBDC, samt hur arbetsprocessen av en 
CBDC internationellt sett ser ut. Sverige är nämligen inte det enda land som finner ett 
intresse för digitaliseringen och utvecklingen på betalningsmarknaden (Sveriges 
Riksbank, 2018a, s. 12). Emellertid befinner sig Sverige i framkant och kan vid en 
implementering komma att bli det första landet med en digital centralbanksutgiven 
valuta (TT, 2016).   
 
Ur det internationella perspektivet har vi valt att behandla följande länder, 
Storbritannien, Ecuador, Uruguay och Estland med anledning av nedanstående 
argument. Vid en jämförelse med Storbritannien kan man konstatera att Sverige och 
dess marknad och samhällsekonomi besitter likheter med den svenska sett till ländernas 
BNP, så kallad bruttonationalprodukt, vilket är ett mått på den totala ekonomiska 
aktiviteten i ett land under en given tidsperiod (NE, 2019). Det är därför intressant för 
studien att ta deras resonemang om CBDC och planer i beaktning. I Ecuador är däremot 
situationen annorlunda och marknaden är olik den svenska med ett betydligt lägre BNP 
(Index Mundi, 2018). Trots det finner vi ett intresse av att fördjupa oss i hur 
implementeringen av deras digitala valuta har mottagits på marknaden. Genom att även 
beakta och fördjupa oss i Uruguays arbete med deras centralbanksutgivna valuta kan vi 
få ta del av hur arbetet med ett pilotprogram av CBDC har sett ut både vad gäller hur 
det har mottagits på marknaden, samt hur arbetet såg ut ur ett riskperspektiv. Estland är 
även ett intressant land att titta på i och med att det anses vara ett av de länder med den 
mest avancerade digitaliseringen i samhället (Gat, 2018, s. 109). 
 
3.6.1 Storbritannien 
Diskussioner gällande en implementering av en digital valuta förs även i Storbritannien 
av deras centralbank. Debatten huruvida konsekvenserna av införandet är att betrakta 
som fördelaktiga respektive ofördelaktiga är tvetydiga (Dyson & Hodgson, 2016, s. 1). 
På samma sätt som Sveriges Riksbank resonerar Storbritanniens centralbank huruvida 
uppbyggnaden för den digitala valutan kan komma att se ut. Två möjliga alternativ 
diskuteras där den ena innebär att ett konto ges ut till alla invånare, ett tillhörande 
kontokort, en tjänst för internetbanken samt möjlighet till kundservice. Alternativet 
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skulle även innebära att centralbanken implementerar regleringar gällande anti-
penningtvätt i syfte att motverka förekomsten av bedrägerier (Dyson & Hodgson, 2016, 
s. 15). Det andra alternativet har istället en mer marknadsdriven utformning som bidrar 
till att öka konkurrensen inom konto- och betalningstjänster (Dyson & Hodgson, 2016, 
s. 2). Detta genom att centralbanken skapar digitala pengar, men att alla betalningar och 
tjänster administreras av bolag inom privata sektorn, så kallade DCA providers (Digital 
Cash Providers) (Dyson & Hodgson, 2016, s. 18). 
 
Dyson och Hodgson (2016, s. 15) lyfter negativa aspekter som uppstår ifall 
centralbanker står för totalansvaret av en CBDC och inte tar hjälp av privata aktörer. Att 
centralbanker ställs ansvarig för CBDC innebär ytterligare ett arbetsområde, vilket tar 
fokus från centralbankers huvudsakliga uppgifter (Dyson & Hodgson, 2016, s. 15). 
Dyson och Hodgson menar därför att det sistnämnda alternativet medför en minskad 
administrativ börda för centralbanken. Bolag inom den privata sektorn är även mer 
marknadsdrivna, vilket både skapar mer konkurrens, innovation och utveckling inom 
området (Dyson & Hodgson, 2016, s. 18).  
 
På samma sätt som Sverige har även Storbritannien diskuterat olika alternativ för hur en 
CBDC skulle kunna vara utformad rent praktiskt. Resonemangen kring den 
administrativa delen har ännu inte presenterats av Riksbanken. Argumentation har 
däremot förts om att systemet ska bygga på en självständig infrastruktur och inte ingå i 
de redan existerande betalningssystemen, men vem ska stå som ansvarig part? Kommer 
ansvaret att tilldelas privata aktörer såsom Storbritannien resonerar, eller måste 
Riksbanken behålla totalansvaret för systemet och därav utöka sina ansvarsområden? 
 
3.6.2 Ecuador 
I en artikel som behandlar CBDC omnämns Centralbanken av Ecuador (CBE) i och 
med att de redan har implementerat den digitala valutan “dinero electronico”. Valutan 
har gjort det möjligt för alla invånare i Ecuador att öppna ett CBDC-konto (Dyson & 
Hodgson, 2016, s. 15). Almazán och Frydrych (2015, s. 18) redogör för att kontot gick 
att tillgå genom att registrera sitt personnummer på en mobil enhet. Tjänsten var möjlig 
tack vare att CBE upprättade ett samarbetskontrakt med finansiella kooperativ, 
kreditinstitutioner, betalningsnätverk och lokala mobiloperatörer (Almazán & Frydrych, 
2015, s. 18).  
 
Anledningen bakom införandet beskrivs vara på grund av att amerikanska dollar blev 
enligt lag ett godkänt betalmedel i landet år 2000, vilket medförde höga kostnader för 
staten gällande deras arbete med att försöka bibehålla och förnya landets äldre sedlar. 
Redan år 2014 testades flera olika testversioner av dinero electronicos och vid det här 
laget hade 13 000 CBDC-konton öppnats (Almazán & Frydrych, 2015, s. 18). På grund 
av valutans låga efterfrågan stängdes systemet ned (Prasad, 2018, s. 11). Någon vidare 
information gällande fördelar och nackdelar från införandet har ännu inte presenterats. 
 
Att Sverige och Ecuador skiljer sig åt i flera avseenden är uppenbart. Dock är det 
fortfarande intressant att jämföra e-kronans förväntade efterfrågan och genomslagskraft 
vid en implementering med dinero electronicos. Vid en låg efterfrågan av e-kronan, 
precis som fallet i Ecuador, skulle ett alternativ då vara att stänga ned systemet? 
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3.6.3 Uruguay 
I Uruguay infördes ett pilotprogram för CBDC, vid namn e-peso, vilken fanns i omlopp 
mellan november 2017 till april 2018 (Bergara & Ponce, 2018, s. 82). I Uruguays fall 
var den rådande lagstiftningen tillräcklig för att kunna ge ut en digital valuta som 
komplement till kontanter. För att förbereda pilotprogrammet för potentiella risker 
genomfördes en mängd olika analyser och beräkningar under flera år innan piloten 
släpptes. Bland annat gjordes mätningar för cyberrisker, för att försäkra sig om att 
systemet var tillräckligt rustad när det kommer till informationssäkerheten. Även 
finansiella risker och ryktesrisker estimerades. Gällande dess teknologiska system var 
testerna lyckade och ansågs vara tillräckliga. Däremot fanns en del begränsningar för att 
kunna generera en säker miljö gällande riskhanteringen, varför enbart 10 000 
mobilanvändare fick tillgång till tjänsten och affärsbanker uteslöts från programmet 
(Bergara & Ponce, 2018, s. 84-86).  
 
Uruguays pilot var ett lyckat program som testade många av de risker som en CBDC 
kan komma att generera för en centralbank, dock hade det sina begränsningar. Däremot 
fanns det inga behov av regleringsändringar i landet för att en implementering skulle 
vara möjlig, vilket är fallet för Sverige.  
 
3.6.4 Estland 
Estland är ett av världens mest progressiva länder och ligger i framkant vad gäller 
digitalisering och utveckling i samhället. De har sett fördelarna med digitaliseringen i 
ett tidigt skede och som ett sätt att nå konkurrensfördelar. I landet sker de politiska 
valröstningarna digitalt och de har även gjort det enklare att starta bolag i Estland, även 
för icke-medborgare genom så kallade e-medborgarskap (Ottsjö, 2019, intervju).  
 
E-medborgare är ett statligt projekt i syfte att försöka locka entreprenörer och 
medborgare från andra länder till Estland, genom att tilldelas en digital identitet i form 
av en elektronisk legitimation (e-ID). Målet är att uppnå 10 miljoner e-medborgare, och 
under 2018 hade man redan uppnått 1,3 miljoner medborgare (Tammpuu & Masso, 
2018, s. 544). Estland arbetar även med en kryptovaluta, så kallad estcoin, vilken anses 
vara en vidareutveckling av e-medborgarskapsprogrammet (Gat, 2018, s. 113). Dock 
förs inga resonemang om att estcoin har för avsikt att bli en nationell valuta, utan ämnar 
enbart för e-medborgarskapsprogrammets plattformar (e-estonia, 2018). Anledningen 
till att digitaliseringen i Estland har haft en så pass stor utveckling som de haft, förklaras 
bland annat genom landets teknologivänliga kultur (Tammpuu & Masso, 2018, s. 548).   
 
Estland är som tidigare nämnt i framkant vad det gäller digitalisering. Trots det menar 
man att estcoin som en nationell valuta inte anses vara aktuellt i landet. Varför ett land 
med en sådan utveckling inte är intresserad av en CBDC hade varit intressant att veta. 
Ett tänkbart argument hade kunnat vara att man inväntar andra länder för att istället ta 
lärdom av deras implementering. Någon anledning till varför Estland som land vill vara 
först i mycket vad gäller digitalisering, men inte när det kommer till en CBDC har 
dessvärre inte återfunnits. Därför blir det i denna forskningsstudie intressant att ta reda 
på varför Sverige ändå kan tänka sig bli första land med att implementera en CBDC.  
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3.7 Studentuppsatser om e-kronan 
Tidigare forskning inom e-kronan är mycket liten. Någon vetenskaplig forskning finns 
ännu inte, utan enbart studentuppsatser. Med anledning av att studentuppsatser är det 
enda underlag av empiriska resultat som studien har, kommer dessa lyftas fram i vår 
studie för att urskilja den aktuella forskningsstudien från dessa och därmed tydliggöra 
ett forskningsgap. En lärdom har även tagits från tidigare studentuppsatser för att på ett 
bättre sätt genomföra vår studie. 
 
En av de tidigare studentuppsatserna har en inriktning mot nationalekonomi och vilka 
effekter en e-krona kan komma att ha på penningpolitiken i landet (Blomqvist & 
Christensen, 2017). Denna anses vara den som ligger närmast den aktuella 
forskningsstudien. Studien drog bland annat slutsatsen om att ett införande av e-kronan 
kan leda till en makroekonomisk efterfrågechock på penningmarknaden (Blomqvist & 
Christensen, 2017, s. 33).  
 
Vår studie kommer å andra sidan att ha ett fokus inom företagsekonomi. Målgruppen 
för studien utgjordes delvis av nationalekonomer för olika svenska banker samt ett antal 
bankekonomer (Blomqvist & Christensen, 2017, s. 12). Vi har till skillnad från den 
tidigare studentuppsatsen valt att intervjua experter inom fenomenet e-krona från de 
svenska storbankerna samt statliga aktörer som bland annat arbetar med 
affärsutveckling och scenarioanalyser då vår studie riktar sig mer mot riskhantering 
snarare än penningpolitik. 
 
Studien genomfördes till en början genom en kvantitativ metod via enkäter som 
skickades till ett antal respondenter men det visade sig i efterhand uppstå en del bortfall. 
Anledningen till bortfallet menar författarna är svårt att säga men de argumenterar för 
att respondenterna troligen besatt en stor okunskap kring e-kronan och valde därför att 
inte medverka (Blomqvist & Christensen, 2017, s. 23). Med lärdom av detta består vår 
metod istället av intervjuer med experter som är insatt i ämnet. Detta för att säkerställa 
att respondenterna har en möjlighet att uttala sig om fenomenet genom deras kunskap 
men också för att uppnå en diskussion och dialog som kan ta frågorna till en djupare 
nivå.  
 
Författarna bakom studien poängterar i rapporten att det vore lämpligt för kommande 
studier att göra fler oberoende studier inom området, eftersom deras forskning av de 
tänkbara effekterna av e-kronor enbart har studerats av Riksbanken. Därför har vi valt 
att ta in fler stora och betydande marknadsaktörer för att få höra deras tankar och 
synpunkter på en eventuell implementering. Författarna uttrycker även ett behov för 
vidare studier inom IT-säkerhet och risker med att Sverige går mot ett allt mer 
kontantlöst samhälle (Blomqvist & Christensen, 2017, s. 42). Vi valde därför att lyssna 
och ta fasta på deras rekommendation och ett fokus kom därför att bli på att identifiera 
potentiella risker och möjligheter e-kronor, däribland cyberattacker.  
 
Den andra studien syftade till att analysera och undersöka svenska bankers inställning 
till bitcoin (Borgklint & Söderberg, 2018, s. 38), vilken besitter vissa likheter med  
e-kronan men bör nödvändigtvis inte helt likställas. Medan denna studie använde sig av 
intervjuer med sparekonomer och analytiker på ett antal svenska banker kommer vår 
forskningsstudie istället att rikta sig till experter inom fenomenet e-krona hos statliga 
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aktörer samt storbanker. Studien resulterade i en slutsats om att bitcoin inte utgör något 
hot mot banker (Borgklint & Söderberg, 2018, s. 38). 
 
En tredje studentuppsats som har behandlats handlar om individers inställning till  
e-kronan som betalningsmedel (Gawell & Hed, 2018). Studien har en inriktning mot 
företagsekonomi, men vänder sig till privatpersoner och dess inställning till e-kronan. 
Studien drog slutsatsen om att behovet för en e-krona inte finns i dagsläget (Gawell & 
Hed, 2018, s. 98). 
 
Den fjärde studentuppsatsen som har identifierats handlar om e-kronan kopplat till 
utmätningsförfarande av lös egendom, vilken är en studentuppsats inom affärsjuridik, 
där man drog slutsatsen om att e-kronan i den rådande formen inte kan besitta (Lascar, 
2018, s. 35).  
 
3.8 Tidigare aspekter av CBDC 
CBDC är som tidigare nämnt ett omdiskuterat fenomen världen över och i det här 
avsnittet kommer identifierade fördelar respektive nackdelar av en CBDC från tidigare 
studier att presenteras.  
 
Tidigare forskning menar att CBDC är en naturlig följd av det finansiella systemets 
digitalisering (Panetta, 2018, s. 24). Den anses kunna användas för att dels motverka de 
negativa aspekter som kontanter medför, men också för att hantera de penningpolitiska 
problem som finns i dagens samhälle samt effektivisera den monetära policyn (Qian, 
2019, s. 4). En CBDC kan användas både som ersättning av kontanter, men också som 
ett komplement till banköverföringar, inlåningskonton och debitkort (Kirkby, 2018, s. 
533-534).   
 
Kostnader som kontanter innebär kan även undgås med hjälp av en CBDC. Förvaring, 
försäkring och processer kopplade till kontanter är kostsamma för samhället och av den 
anledningen menar man att ett kontantfritt samhälle är att föredra (Qian, 2019, s. 5). 
Dessa kostnader skulle inte existera på samma sätt med en CBDC i och med att de inte 
är kopplade till den fysiska formen av pengar utan istället till en digital form (Panetta, 
2018, s. 26).  
 
CBDC skulle, på samma sätt som kontanter, även kunna användas som ett 
penningpolitiskt styrmedel. Styrmedlet kan användas för att öka den aggregerade 
efterfrågan och göra det lättare för centralbanker att nå sitt mål om prisstabilitet på 
marknaden (Dyson & Hodgson, 2016, s. 1). Den minskade användningen av kontanter 
har medfört att centralbankers roll och dess monetära policy har förändrats radikalt och 
finansteoretiker menar att penningpolitiken därför har blivit mer passiv och begränsad. 
För att möjliggöra att centralbanker ska kunna använda deras monetära policy för att 
skapa prisstabilitet behöver de bibehålla någon form av monetär bas (Hendrickson, 
2017, s. 161-162), en bas som för Riksbanken skulle kunna utgöras av e-kronor.  
 
Kontanter menar man kan användas för att genomföra kriminella aktiviteter. Det finns 
stöd för att en implementering av en CBDC skulle kunna bidra till att reducera de brister 
och risker som finns med kontanter kopplat till illegala aktiviteter och skattefusk (Qian, 
2019, s. 5). Däremot i en utformning där transaktioner för den digitala valutan är 
anonymiserade skulle även CBDC anses vara ett attraktivt alternativ för kriminella 
aktiviteter (Engert & Fung, 2018, s. 64). En av de viktigaste frågorna att ta ställning till 
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när det kommer till CBDC är enligt Panetta (2018, s. 28) huruvida dess transaktioner 
ska vara spårbar och kunna genomföras anonymt. För de flesta centralbanker är det 
viktigt att inte erbjuda ett alternativ som skapar möjligheter för illegala aktiviteter 
(Fernández de Lis & Gouvela, 2019, s. 13). För att CBDC ska kunna användas som ett 
verktyg för att reducera andelen illegala aktiviteter och skattefusk, måste transaktioner 
för valutan vara spårbar, och därigenom är inte anonymitet möjligt (Kirkby, 2018, s. 
534). 
 
En CBDC har även visat sig ha vissa fördelar för affärsbanker. Exempelvis är CBDC fri 
från både kredit- och likviditetsrisker till skillnad från vanliga inlåningskonton, vilket 
innebär lägre risker för banker (Panetta, 2018, s. 25-26). Införandet av en CBDC kan 
även anses vara mer fördelaktigt för mindre aktörer på marknaden, i och med att de 
slipper använda de större bankernas betalningstjänster och av den anledningen slipper 
undan höga transaktionskostnader som dessa transaktioner innebär (Dyson & Hodgson, 
2016, s. 1).  
 
Å andra sidan riskerar affärsbanker att påverkas negativt av en centralbanksutgiven 
digital valuta, genom potentiella finansieringsproblem. En CBDC kan nämligen anses 
behöva erbjuda en inlåningsränta för att göra andra alternativ oattraktiva (Kirkby, 2018, 
s. 534). Samtidigt riskerar en räntebärande CBDC att bankkunder flyr, så kallade bank 
runs, för att istället konvertera sin inlåning till CBDC, något som skulle kunna öka 
volatiliteten på den finansiella marknaden. Om stora volymer av inlåning konverteras 
till CBDC är det en omställning som skulle kunna påverka bankernas utlåning och 
lånekostnader till allmänheten. Inlåning från icke-finansiella privata aktörer, motsvara 
hela 20 procent av banksystemets balansräkning och är en förutsättning för att utlåning 
ska vara möjligt (Panetta, 2018, s. 27).  
 
För att minimera risken att kunder flyr banken vid en räntebärande CBDC skulle ett 
alternativ vara att sätta beloppsgränser för hur mycket CBDC varje individ får inneha, 
alternativt sänka inlåningsräntan på CBDC-konton, för att göra inlåningen mindre 
attraktiv (Panetta, 2018, s. 29).  
 
För centralbanker har det även visat sig medföra en del fördelar. Centralbanker tjänar så 
kallad seigniorage på att ge ut kontanter, vilket är en ränta de erhåller i ersättning för sin 
utlåning. Trenden visar att användandet av kontanter minskar, men att ett införande av 
en digital valuta ändå skulle generera i ett seigniorage till centralbanker (Dyson & 
Hodgson, 2016, s. 1).  
 
Konkurrens från redan etablerade affärsbanker kan även innebära en utmaning för 
centralbanker med en CBDC, eftersom ett behov av kontinuerlig utveckling av CBDC 
behövs. Frågan blir därför om centralbanker är beredd att ta till de åtgärder och resurser 
som krävs för att följa med i den utvecklingen (Dyson & Hodgson, 2016, s. 15). 
 
Bordo och Levin (2017, s. 19-21) exemplifierar vilka effekter en CBDC kan ha på den 
finansiella stabiliteten om den inte implementeras. Författarna menar att det vid en 
avsaknad av en CBDC på marknaden, finns risk för att den finansiella stabiliteten 
rubbas när enbart privatutgivna pengar finns, eftersom det inte finns någon statlig aktör 
som kan bidra till en prisstabilitet på marknaden (Bordo & Levin, 2017, s. 19-21). En 
minskad monetär kontroll riskerar även att vara ett faktum, vilket innebär att utan 
kontanter förlorar centralbanker möjligheten att justera den utestående 
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penningmängden, eftersom det är deras styrverktyg. Författarna menar även att en 
systemrisk föreligger vid en avsaknad av en legal valuta, eftersom privata aktörer inom 
betaltjänster får en monopolliknande ställning på marknaden. Vid operationella problem 
menar Bordo och Levin (2017, s. 20-21) att en sådan ställning skulle riskera att försätta 
hela det finansiella systemet för en osäkerhet. Känslighet vid svåra nedgångar 
uppkommer istället när en räntebärande CBDC inte finns, eftersom vid en finansiell kris 
kommer låga räntenivåer att begränsa möjligheten för marknadsstimulans (Bordo & 
Levin, 2017, s. 20-21). 
 
3.8.1 Effekter av CBDC beroende på utformning 
En CBDC förutses både kunna medföra negativa och positiva effekter och Kirkby 
(2018, s. 535) summerar dessa effekter i de tre kategorierna, risker, kostnader och 
penningpolitik. Vilka effekter ett införande av en CBDC kan medföra menar han beror 
på dess utformning.  
 
Beroende på hur systemet för CBDC utformas kan samhället komma att påverkas på 
olika sätt. Storbritanniens centralbank har av den anledningen diskuterat eventuella 
effekter som olika utformningar skulle kunna komma att resultera i. Man har därför 
tagit fram fyra kärnprinciper som anses vara av betydelse för att få ett så välfungerande 
underliggande system som möjligt.  
 
Den första principen innebär att CBDC ges ut med en justerbar ränta, något som skulle 
kunna påverka penningpolitisk design, finansiell stabilitet, prisstabilitet samt 
jämlikheten mellan CBDC och traditionella bankinsättningar. Detta med anledning av 
att en räntebärande CBDC skulle kunna användas som styrverktyg för att öka 
efterfrågan för CBDC (Kumhof & Noone, 2018, s. 8). I ett försök att bibehålla en 
finansiell stabilitet på marknaden innebär den andra principen att CBDC och andra 
reserver ska vara skild från varandra och inte vara möjliga att omvandla så fort 
efterfrågan finns. Detta för att bankkunder inte ska ges möjlighet att fly banken och på 
så sätt riskera att den finansiella stabiliteten rubbas.  
 
Den tredje principen innebär att affärsbankerna inte är tvingade att konvertera till 
CBDC så fort det efterfrågas. Detta med anledning av risken för bank runs. Dessutom 
gör operationella och ekonomipolitiska hinder det svårt för centralbanker att generera 
tillräckligt med likviditetsstöd till de berörda marknadsaktörerna som förlorar sin 
likviditet (Kumhof & Noone, 2018, s. 6). Den fjärde principen innebär att CBDC bara 
får ges ut i utbyte mot säkra tillgångar och inte mot banklån eller andra reserver, något 
som innebär ett säkrare alternativ i och med att bankerna inte behöver använda sin egen 
likviditet till att ge ut CBDC (Kumhof & Noone, 2018, s. 17-18). 
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4. Empiri 
I följande avsnitt kommer en sammanställning av de åtta intervjuer som genomförts att 
presenteras utifrån relevanta teman. De citat som återges i texten är tagna direkt från 
intervjumaterialet. Alla respondenter refereras till sina efternamn, förutom de fyra 
respondenter som valt att delta anonymt och därmed refereras som Bank A, B, C 
respektive D. 
 
Vår intention var att få kvalitativa svar snarare än många till antal. Notera att svaren 
från respondenterna betraktas som personliga tankar och ståndpunkter och inte baserat 
på fakta. Vid fyra representanter i varje respondentgrupps började vi kunna utläsa ett 
mönster i svaren, vilket var i linje med vårt mål om att möjliggöra en jämförande analys 
genom att utläsa ett mönster.  
 
Forskningsstudiens förutbestämda teman baserades på våra förkunskaper samt de teorier 
som presenterats i litteraturgenomgången, vilka utgjorde säkerhet, finansiell stabilitet 
och konkurrenssituation. I efterhand visade sig konkurrenssituation inte empiriskt sett 
vara relevant för studien med anledning av att få respondenter nämnde att e-kronan 
skulle ha effekter på den rådande konkurrenssituationen. Enligt tidigare teorier borde 
den vara viktig, men respondenterna betonade inte temat, varför den uteslöts och 
ersattes av ekonomiska aspekter. Utifrån de kategorier som har identifierats under 
datainsamlingen visade sig istället ekonomiska aspekter vara en viktig aspekt från 
respondenterna. Dessa teman har vidare sammanställts i tre tematiska grupper med 
tillhörande underkategorier, vilka presenteras nedan i figur 3. 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
Figur 3. Illustrerar valda teman för forskningsstudien 
 
Det första temat behandlar risker som kan kopplas till e-kronan ur ett 
säkerhetsperspektiv. Inom temat har ett antal underkategorier identifierats. Cyberhot, 
bedrägerier och integritet är sådana faktorer som vi redan innan datainsamlingen genom 
litteraturgenomgången identifierade som risker när det kommer till säkerheten. 
Beredskapsperspektivet är istället en riskfaktor som betonades av respondenterna. 
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Det andra temat behandlar risker som e-kronan kan komma att innebära för den 
finansiella stabiliteten. Underkategorier till temat är bank runs, likviditetsrisk, 
begränsad växlingsmöjlighet och obegränsad växlingsmöjlighet. Dessa fyra faktorer 
identifierades redan innan datainsamlingen och påtalades även under intervjuerna.  
 
Ekonomiska aspekter är det tredje temat för studien. Både innan och under intervjuerna 
har kostnader och intäkter visat sig vara viktiga aspekter att beakta vid diskussioner om 
e-kronan.  
 
4.1 Telefonintervjuer med de svenska storbankerna 
 
4.1.1 Telefonintervju Bank A 
Intervjun med Bank A ägde rum 10 april 2019. Respondenten har en skeptisk 
inställning till e-kronan och menar att e-kronan och dess effekter till stor del beror på 
hur den utformas. Bank A menar därför att genomslagskraften beror till stor del på  
e-kronans egenskaper men har svårt att förstå varför det skulle vara värt att ha ett 
ytterligare betalningsalternativ. Respondenten menar att det finns mycket effektiva 
betalningsmedel idag och har därför svårt att se vilka kundbehov som den faktiskt skulle 
kunna fylla. Bank A tror att det är en relativt liten sannolikhet att e-kronan kommer att 
införas och argumenterar för att kostnaderna är för stora i förhållande till värdet av att 
införa den.  
 
Respondenten resonerar även kring cash-kortet som infördes i slutet av 90-talet som var 
anonymt och likställer det mycket med e-kronan och menar att kunderna var 
ointresserade av det då och ser av den anledningen inte att efterfrågan på e-kronor 
skulle vara så mycket större. Därför menar respondenten att “Det är oerhört svårt att se 
kundens efterfrågan här” och att avsikten till e-kronan är otydlig. Respondenten anser 
att det är svagheten i Riksbankens analys av e-kronan, och att det stora värdet av 
centralbankspengar är att de är garanterade av staten, vilket dagens bankinlåning redan 
är genom den statliga insättningsgarantin upp till vissa volymer.  
 
Förr i tiden menar Bank A att man kunde diskutera huruvida insättningsgarantin var 
likvid eftersom det kunde ta lång tid innan man fick ut garantin. Numera finns det även 
garantier i systemet som gör att man får ut pengarna väldigt snabbt, varför Bank A 
resonerar kring att det varken finns något större värde eller ett behov av en e-krona.  
 
Säkerhet 
Ur ett säkerhetsperspektiv menar däremot respondenten att e-kronan som 
betalningsmedel möjligtvis skulle kunna vara användbart vid samhällskriser. Men även 
om samhället slutar använda sedlar och mynt så förstår respondenten inte riktigt varför 
man inte skulle kunna ha ett lager av sedlar och mynt som man plockar fram och delar 
ut vid en samhällskris, något som inte kostar särskilt mycket statsfinansiellt. En otroligt 
enkel lösning, som Bank A inte förstår varför man inte diskuterar mer. 
 
Denna beredskapsfråga är dock något som är mycket vidare och helt politiskt, och inte 
en fråga för Riksbanken menar Bank A. Om den ska bekostas av staten, menar 
respondenten att det inte är en fråga för Riksbanken, utan istället en politisk fråga. Bank 
A resonerar även kring lämpligheten att staten konkurrerar med privata aktörer på en i 
grunden privat tjänstemarknad. Respondenten menar att det skulle behövas ett 
marknadsmisslyckande, något som inte marknaden kan hantera på egen hand, för att det 
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ska anses vara lämpligt. Bank A har svårt att identifiera ett marknadsmisslyckande på 
marknaden idag.  
 
Huruvida transaktioner av e-kronor ska vara anonymt eller inte menar Bank A är 
“värdet som anonymitet har, och skälet till att man gärna använder kontanter om man 
håller på med saker som inte tål dagens ljus. Oavsett om det är brottsligt, skatteflykt 
eller att man vill betala svart.” Bank A resonerar därför att det innebär en risk och att 
behovet av illegal verksamhet kanske inte staten ska se till att det kan tillgodoses.  
 
Bank A tror att centralbanker och affärsbanker är lika utsatta för cyberattacker och 
bedrägerier och tror därför inte att den aspekten kommer att skilja sig för  
e-kronasystemet. Respondenten menar dock att affärsbanker har mycket kontaktytor 
och är mer utspridda på geografiska områden varför det skulle kunna göra det lättare för 
en Riksbank att skydda sig. Däremot menar Bank A att å andra sidan är värdena i en 
centralbank kanske ännu större varför det kan anses vara en mer attraktiv måltavla.  
 
Finansiell stabilitet 
På frågan vilka effekter e-kronan kan ha på den finansiella stabiliteten lyfter Bank A 
risken för de klassiska bank runs som funnits i hundratals år. Respondenten menar att 
eftersom bankers affärsmodell bygger på dess inlåning och i ett scenario där en bank 
tappar inlåning väldigt snabbt innebär det att man inte kan realisera tillgångarna, vilket 
leder till en akut likviditetskris. Respondenten menar att det är ett klassiskt bankproblem 
och att “riskerna kan bli stora om Riksbanken hanterar det på ett okontrollerat och 
ogenomtänkt sätt”. 
 
En viktig fråga som Bank A lyfter är hur utbudet av mängden e-kronor styrs i en 
krissituation. När det gäller fysiska pengar finns en väldigt naturlig restriktion genom att 
det finns en begränsad mängd tryckta sedlar och mynt i samhället. Därför menar Bank 
A att en begränsad växlingsmöjlighet i ett scenario där många individer vill ha 
riksbankspengar kan resultera i en kursskillnad mellan bankpengar och riksbankspengar 
och vi får en påverkan på valutan vilket kan leda till en instabilitet i ekonomin.  
 
Centralbanker syftar till att bedriva en penningpolitik genom den penningpolitiska 
modellen. Priset på pengar styrs via reporäntan, som regleras av Riksbanken, vilket 
innebär att Riksbanken skulle kunna sätta olika priser till ekonomin. Bank A uppger att 
det kan bli en konstig situation eftersom det skulle kunna anses vara en intressekonflikt 
och en risk med att Riksbanken också konkurrerar med affärsbanker. 
 
Ekonomiska aspekter 
Sett till de ekonomiska aspekterna resonerar respondenten kring betalningsviljan för  
e-kronan och menar att Bank A inte riktigt kan se det i nuläget. Respondenten menar att 
det finns två möjligheter, “... antingen kan man ju försöka tvinga några aktörer att 
tillhandahålla någonting och stå för det gratis, vilket ju är ganska svårt i en fri 
marknadsekonomi som i Sverige, eller så ska staten subventionera det hela och det blir 
än en gång då en politisk fråga och med knappa resurser i staten så kan det ju vara 
tveksamt att det ger ett värde som blir större än de andra behov som finns”. 
Respondenten menar därför att kostnaden medför en negativ effekt på statsbudgeten och 
att det egentligen inte skapar något samhällsekonomiskt värde eller positiva ekonomiska 
effekter.  
 



 

43 
 

Respondenten fortsätter och menar att e-kronan är beroende av samma infrastruktur som 
andra betalningsmedel och att konstruera en separat el- och teleinfrastruktur är 
fruktansvärt dyrt. Det finns tre ställen som dessa stora kostnader kan kostnadsföras på 
menar Bank A. Antingen hamnar de på staten, eller på dem som nu tillhandahåller 
betalningsmedlet, det vill säga banker eller andra aktörer, eller så hamnar det på 
kunderna. Oavsett vart det kostnadsförs menar respondenten att det kommer vara 
kunderna som i slutändan drabbas eftersom de ökade kostnaderna behöver tas ut 
någonstans. 
 
Bank A framför på frågan om att som land vara först med en centralbanksutgiven digital 
valuta att det inte finns något som helst värde i det, utan enbart en samhällskostnad. 
 
4.1.2 Telefonintervju Bank B 
Intervjun med Bank B ägde rum 5 april 2019. Även Bank B menar att det är tydligt att 
Riksbanken inte har bestämt sig för hur e-kronan ska utformas och beroende på 
utformningen får det konsekvenser. Bank B menar att avsikten är “ett medel som söker 
mål”, vilket innebär att Riksbanken vill införa en e-krona men de har svårt att motivera 
varför och de har också svårt att förklara hur. Bank B vågar inte uttala sig för 
sannolikheten att e-kronan kommer att genomföras. Däremot är respondenten övertygad 
om att Bank B inte vill se e-kronan, av det enkla skälet att oavsett utformning innebär 
den risker och dramatiska konsekvenser.  
 
Bank B har därför en kritisk inställning till e-kronan och menar att riskerna är så mycket 
större än fördelarna som den kan komma att medföra. Respondenten menar att ska man 
införa e-kronan så måste det utredas ordentligt, av en aktör som har ansvar för hela 
samhällsekonomin, förslagsvis Riksdagen. Respondenten menar däremot att det är bra 
att man lyfter frågan om hur betalningar ska gå till vid långvariga krissituationer för att 
en sådan situation skulle kunna leda till kraftigt ökade risker för ekonomins 
funktionssätt och den finansiella stabiliteten, något som samhället, staten och riksdagen 
tillsammans behöver fundera igenom.   
 
En annan risk som respondenten nämner är mynt- och sedelutbytet som skedde för ett 
antal år sedan där det svenska folket förlorade närmare 7,5 miljarder kronor, som kom 
att bli en vinst för Riksbanken, något som anses vara en ganska stor risk. Här menar 
respondenten att man bör fundera kring bakomliggande avsikter med aktörers 
handlande. 
 
Bank B lyfter Riksbankens argument om att det digitala utanförskapet och access till 
banktjänster skulle kunna lösas med hjälp av en e-krona. Respondenten har däremot 
svårt att se att en digital e-krona skulle vara lättare att använda än en mobilapplikation 
och Swish, varför argumenten inte anses hålla. Respondenten fortsätter och nämner 
även att e-kronan är tänkt att underlätta för icke digitala kunder och menar att “det är ju 
jättebra att det ska hjälpa icke digitala men hur ska den hjälpa icke digitala?”. Bank B 
menar att det inte finns någon förklaring till det, men att det vore intressant att få 
eftersom e-kronan också skulle vara digital.  
 
Även Riksbankens argument om att deras deltagande på marknaden genom e-kronan 
skulle främja konkurrenssituationen menar Bank B att:  
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“Det är inte det som präglar svensk betalmarknad, det är mycket hög 
innovation och det är mycket låga marginaler och kostnaderna för 
kunderna är bland de lägsta i världen. Så jag köper inte att det är låg 
konkurrens på betalmarknaden.”  

 
Bank B menar att argumentationerna till ett införande av e-kronan är vag och behöver 
därför utvecklas för att de i nuläget inte fyller något kundbehov. 
 
Säkerhet 
Sett till säkerheten kommer man vid ett införande av e-kronor att behöva monitorera 
alla transaktioner som görs för att upptäcka penningtvätt och terroristfinansiering. Alla 
banker behöver enligt lag dessutom inhämta information om sina kunder, så kallat 
”know your customer”, vilket innebär en klassificering av alla kunder bland olika 
riskkategorier beroende på vissa faktorer.  
 
Respondenten menar att Riksbanken inte har tänkt på det här och tror att Riksbanken 
inte har möjlighet att lägga de resurser och arbete som krävs för att motverka 
bedrägerier, cyberattacker och penningtvätt. Därför menar Bank B att det istället 
troligen kommer bli bankerna som ska tillhandahålla e-kronorna. Respondenten 
fortsätter och menar att Bank B bedömer att Riksbanken inte på ett bättre sätt kan 
monitorera dessa transaktioner, eftersom alla banker är beroende av samma 
infrastruktur. 
  
Bank B menar att en möjlighet till anonyma transaktioner skulle innebära en ”... stor 
risk för penningtvätt”. Varje bank måste kunna spåra transaktioner, veta vart kommer 
pengar ifrån och vart de ska. Respondenten fortsätter och menar att Riksbanken vill 
kunna ha värdebaserade e-kronor med anonyma betalningar. Däremot finns det en EU-
reglering som innebär att man enbart kan genomföra anonyma transaktioner upp till 150 
euro, med anledning av penningtvättsrisken. Problemet är att Riksbanken inte har uttalat 
sig om hur många anonyma kort varje individ eller företag i sådana fall skulle kunna 
inneha och menar därför att vid en möjlighet till ett obegränsat antal kort för varje 
individ kan det innebära att ”vi får en väldig skjuts till svart ekonomi och illegala 
verksamheter.” 
 
Bank B menar att om man inte har kontanter i samhället så finns det enbart 
“privatbanksutgivna pengar”, vilket respondenten menar skulle vara en ny värld man i 
sådana fall går in i. Bank B lyfter att det är något som man måste fundera på vad det 
skulle kunna innebära och anser det vara ett godtagbart argument för e-kronan. 
Respondenten lyfter frågan kring hur vi ska genomföra betalningar i en krissituation och 
menar att det är en viktig fråga som staten behöver fundera igenom, eftersom en e-krona 
inte heller fungerar i en sådan situation.  
 
Finansiell stabilitet 
När det kommer till den finansiella stabiliteten menar respondenten att ”effekterna på 
penningpolitiken, ekonomins funktionssätt och riskerna för finansiell instabilitet skulle 
jag säga är mina tyngsta invändningar” mot ett införande av en e-krona. 
 
Respondenten lyfter även ryktesrisken som banker är utsatta för och menar att “i kris, 
säg att det går ett rykte om någon bank, eller någon bank kanske får finansiella problem, 
precis som några banker fick i krisen för tio år sedan, då blir man ju väldigt snabb att 
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flytta över pengarna till någon man känner är säker, det vill säga Riksbanken”, vilket 
respondenten menar leder till så kallade bank runs.   
 
Respondenten fortsätter och nämner även att företagskunder som har inlåning på ett 
bankkonto i vissa fall kan få betala en negativ ränta, vilket sammanhänger med 
Riksbankens negativa reporänta. Genom en e-krona skulle istället företag tjäna på att 
flytta över sin inlåning till e-kronor eftersom de dessutom inte omfattas av 
insättningsgarantin på volymer över 950 000 kronor, vilket skulle kunna göra 
penningpolitiken mer ineffektiv i Sverige och leda till mer omfattande bank runs.  
 
I ett scenario där stora volymer inlåning försvinner menar Bank B att det finns en del 
risker med e-kronan för banksektorn och “om inte vi har inlåningen, då kan inte vi låna 
ut pengar, och vi kan inte uppfylla likviditetsregleringarna“, vilket utgör en potentiell 
likviditetsrisk för bankerna. Genom de nya kapitalkrav som har införts bryter bankerna 
ganska snabbt mot dessa regleringar vid större utflöde av inlåning. Respondenten menar 
att bankerna kan finansiera sig med det man kallar marknadsfinansiering, det vill säga 
när bankerna ger ut obligationer och lånar på marknaden, men det inflödet har man inte 
möjlighet att tillgodoräkna som likviditet, vilket försätter bankerna i en svår 
likviditetssituation.  
 
Genom en begränsad växlingsmöjlighet mellan riksbankspengar och bankpengar menar 
Bank B att det skulle kunna uppstå en kursskillnad, framförallt troligen i ett lite mer 
pressat läge i samhället. Respondenten förtydligar att ”inom EU kan man ju inte 
diskriminera, så att öppnar Riksbanken möjligheten att ha e-kronor, då är det ju också 
möjligt för en dansk, en portugis och en grek att öppna ett e-kronakonto, och då får vi 
valutakurseffekter vilket gör att blir svårare att styra ekonomin. Då blir 
penningpolitiken mindre verksam och om penningpolitiken blir mindre verksam, då får 
vi en ekonomi som är mer störningskänslig”, vilket respondenten uppger är 
oroväckande. 
 
Ekonomiska aspekter 
Bank B tror att genomslagskraften på e-kronor i normala tider kommer att vara låg och 
menar att vid en låg efterfrågan från samhället kommer det att leda till stora 
samhällskostnader att genomföra det här systemet. Respondenten nämner att redan idag 
har Riksbanken 12 personer som arbetar med det här projektet på heltid. Respondenten 
fortsätter och menar även att “systemet förutsätter en parallell el- och 
bredbandsinfrastruktur. Det är ganska dyrt, alltså man kan göra det. Men Sverige är 
stort.” 
 
Respondenten nämner att Riksbanken har uttalat sig om att vid ett införande ska de 
tvinga handlare att ta emot e-kronor, vilket gör att handlarna i Sverige måste ställa om 
alla sina system för att kunna hantera det nya betalningsalternativet, vilket återigen 
påvisar den stora samhällskostnaden. 
 
Överlag ser Bank B högre kostnader för banksektorn och resonerar kring att dessa 
kostnader i slutändan kommer att falla på individer och företag i samhället genom ökade 
avgifter på andra tjänster. I normala tider menar respondenten att kostnaderna och 
riskerna väger tyngre än fördelarna med ett införande av e-kronan. 
 
På frågan kring hur Bank B ställer sig till att som land vara först med en CBDC menar 
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respondenten att den enda fördelen är att Sverige får marknadsföra sig. Visserligen 
ligger Sverige långt fram och använder en liten andel kontanter men det har även Norge, 
Finland, Danmark och Storbritannien och respondenten menar därför att det är fler 
länder som brottas med frågan. Respondenten uppger att det är bra att man som land vill 
vara innovativa men att man också måste fundera på om det är värt riskerna och 
kostnaderna, vilket Bank B inte anser det vara i det här fallet. 
 
4.1.3 Telefonintervju Bank C 
Intervjun med Bank C ägde rum 8 april 2019. Respondenten har en tveksam inställning 
till e-kronan och menar att “ Man har ju som sagt bra intentioner, och man tycker att 
man har ett bra syfte med det, men när man studerar det lite mer på djupet och får en 
förståelse för hur saker och ting fungerar idag så ser man att det kan få ganska stora 
konsekvenser som jag inte är säker på att man vill ha.”  
 
Respondenten tror att avsikten med en e-krona är att “det känns väl lite mer som att man 
vill gå i bräschen och vara innovativa. Det tror jag mycket är en förklaring till varför 
man drog igång det här” och uppger att Bank C inte riktigt tror på idén om e-kronan och 
menar att genomslagskraften vid ett införande kommer vara låg. 
 
Bank C lyfter även att kundbehovet av en e-krona är tvetydigt och att samma problem 
går att lösa på andra mer effektiva sätt. De har istället föreslagit ett annat 
användningsområde för e-kronan, som flera andra centralbanker också har tittat på. 
Förslaget innebär att genom en e-krona effektivisera processen när pengar växlas mellan 
olika banker. Det innebär att gemene man inte skulle få tillgång till e-kronan, utan i 
huvudsak banker när växling sker mellan varandra.  
 
Respondenten menar att e-kronor är något för tidigt i dagsläget och istället hade 
ovannämnda förslag varit en bättre och mer lämpad väg att gå. Bank C menar att man 
förslagsvis kan börja i den änden för att därefter utreda om det också går att ge ut e-
kronor till gemene man tills att man har rett ut alla konsekvenser och förstått vad  
e-kronan kan innebära för samhället.  
 
Sannolikheten till att e-kronan kommer att införas tros vara liten eftersom det enligt 
respondenten behövs en bredare förankring och konsekvensanalys. Därefter menar 
respondenten att e-kronaprojektet ser ut att breddas och kommer bli en politisk fråga.  
 
Säkerhet 
Respondenten resonerar kring huruvida Riksbanken på ett bättre sätt skulle kunna 
hantera säkerheten än affärsbankerna idag och menar att “... traditionellt sett har statliga 
företag inte varit effektivare än privata så jag har ju lite svårt att se det. Men det är 
möjligt att om man struntar i kostnaderna och fokuserar på verkansgrad, hur pass bra 
den blir, då kanske staten skulle kunna göra det bättre men de skulle också behöva lägga 
stora resurser, och då är vi tillbaks på den här kostnadsaspekten.” Bank C lyfter 
Riksbankens delade uttalanden om att inte behöva kontrollera penningtvätt under vissa 
beloppsgränser, vilket innebär en risk, och menar samtidigt att Riksbanken har sagt att 
man inte vill att det ska vara anonymt utan man ska kunna identifiera personerna bakom 
transaktionerna. Respondenten menar därför att säkerheten till stor del beror på hur man 
utformar e-kronan och dess system. 
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Finansiell stabilitet 
Bank C menar att beroende på utformning av e-kronan kan bank runs bli en risk, men 
att det säkert går att minska den risken med en bra utformning. Respondenten uppger att 
”Jag tror att man potentiellt kan påverka samhällsekonomin om man designerar den fel, 
det tror jag är en stor risk, verkligen. Och då tänker jag inte att man sänker bankerna 
utan snarare att en påverkan på företagens och människors möjlighet att låna pengar. Då 
tror jag att man måste vara försiktiga.”  
 
En konsekvens av obegränsade växlingsmöjligheter mellan riksbankspengar och 
bankpengar menar respondenten är ifall individer har en möjlighet att växla i realtid från 
bankinlåning till e-kronor hos Riksbanken, eftersom bankerna inte skulle kunna 
tillgodoräkna sig den inlåningen som säkerhet för den utlåning som sker. I slutändan 
menar man att detta kommer att drabba individerna genom högre kostnader samt leda 
till en oroligt på finansmarknaden. Även Riksbanken medger att ett resultat av en 
obegränsad växling kan bli högre räntor över tid, enligt Bank C. 
 
En begränsad växlingsmöjlighet skulle å andra sidan kunna leda till att det uppstår en 
kursskillnad, framför allt troligen i ett lite mer pressat läge. Kursskillnaden uppstår när 
“många vill ha riksbankspengar men du får inte ha så många men det finns ju säkert 
någon som har och som skulle kunna sälja till dig till ett annat pris för att tjäna lite 
pengar”, vilken respondenten menar kan utgöra ett problem för samhället. 
 
I ett fall där det är gratis att växla från bankpengar till riksbankspengar menar 
respondenten även att det kan göra det attraktivt inte bara för individer utan även för 
företag att flytta över sin inlåning, en så kallad bank run, vilket innebär en likviditetsrisk 
för affärsbankerna. I en sådan situation behöver affärsbankerna likviditetsstöd från 
Riksbanken, något som respondenten tror på lång sikt skulle göra att staten lånar ut en 
massa pengar till bankerna som i sin tur lånar ut till individer i form av bolån. 
Respondenten fortsätter och menar att “jag är tveksam till att det är en roll som 
Riksbanken vill ha.” Man riskerar då att snarare hamna väldigt snett på sikt och med 
stora skulder som staten har utåt mot befolkningen, något som kan komma att påverka 
den finansiella stabiliteten.  
 
Ekonomiska aspekter 
Bank C menar att ett införande kommer medföra en del kostnader för samhället. Att 
konstruera och underhålla dessa parallella system skulle innebära dubbla kostnader. 
Eftersom att det rörs om så pass stora belopp menar respondenten att dessa kostnader i 
slutändan kommer att drabba den vanliga låntagaren genom exempelvis dyrare räntor på 
bolån. Respondenten lyfter även att det kan komma att bli ett stort problem för handeln 
och alla affärer eftersom de i sådana fall behöver ha dubbla, eller åtminstone ett nytt 
betalningssätt för att kunna hantera e-kronor. 
 
Respondenten fortsätter och resonerar kring vart bankkunder vänder sig vid behov av 
hjälp med sitt e-kronakort och menar att Riksbanken säkerligen kommer tycka att 
bankerna ska hjälpa till med det också, vilket totalt sett ger en högre kostnad för 
systemet.  
 
Bank C menar att deras analys av det är att e-kronan kommer medföra 
samhällsekonomiska konsekvenser snarare än att det är bankerna som kommer gå under 
eller drabbas på något sätt, vilket innebär att det är individen i slutändan som drabbas. 
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Bank C efterfrågar därför en mer djupgående analys, eftersom de anser att analysen som 
Riksbanken har gjort hittills är lite för enkel. 
 
En växling från vanlig bankinlåning till riksbanksinlåning i form av kontanter menar 
Bank C går att göra idag, men det går inte särskilt fort och det är opraktiskt för 
människor att ha för mycket kontanter på sig och många drar sig därför från det. En av 
de största konsekvenserna som respondenten ser av en e-krona är ifall den nya e-kronan 
ger individer full möjlighet att växla alla sina besparingar inom en sekund i realtid till 
riksbankspengar, eftersom det gör att affärsbankerna inte skulle kunna tillgodoräkna sig 
pengarna som säkerhet för den utlåning som sker. Det anses därför vara ett problem 
eftersom den inlåning som affärsbankerna behöver för att kunna låna ut pengar helt 
plötsligt kommer behöva tas på annat håll, “något som skulle göra det mycket dyrare, 
enligt beräkningar som vi har gjort” menar respondenten. 
 
På frågan om tankar kring att vara första land med en CBDC menar respondenten att 
“Generellt sett är bra att vara först, men om det skulle visa sig inte vara så bra så är det 
ju inte bra att vara först heller”. Därför menar Bank C att det hade funnits en poäng med 
att andra hade fått testa en CBDC först, så kan man göra den bättre sen. 
 
4.1.4 Telefonintervju Bank D 
Intervjun med respondenten från Bank D genomfördes den 10 april 2019. Respondenten 
har svårt att se fördelar med e-kronan och menar att Riksbankens avsikt med e-kronan 
inte riktigt är uttalad, något som även har lyfts i Bankföreningens remissvar om  
e-kronan. På frågan om sannolikheten för att e-kronan införs i framtiden vågar inte 
respondenten uttala sig.  
 
Riksbanken har använt både beredskapsfrågan och allmänhetens rätt till ett statligt 
garanterat betalmedel som ett argument för ett införande. Respondenten menar däremot 
att ett statligt garanterade betalningsmedel uppfylls redan genom insättningsgarantin 
och att ett betalningsmedel för att lösa beredskapsfrågan finns redan idag. Respondenten 
menar därför att “Jag tror att Riksbanken försöker att vara moderna, men frågan är om 
de faktiskt löser ett problem. Det kanske skapar mer problem än vad de löser.” 
Respondenten menar därför att kundbehovet av en e-krona är oklart, varför 
respondenten tror på en låg genomslagskraft. 
 
Respondenten förklarar även att på 90-talet introducerade de svenska bankerna det så 
kallade cash-kortet som hade liknande egenskaper som e-kronan. Respondenten menar 
att konsumenterna ansåg att cash-kortet var besvärligt, framförallt var det opraktiskt att 
ha två bankkort. Därför argumenterar respondenten för att ”... det känns som att det där 
redan har varit testat av bankerna en gång”. 
 
Respondenten menar även att Riksbankens avsikt med en e-krona är otydligt och tror att 
det i själva verket handlar om att vara ett tekniskt föregångsland. Respondenten lyfter 
därför att det krävs en ordentlig behovsanalys för det här för att verkligen hitta vad det 
är för problem man löser med en e-krona. Respondenten fortsätter och menar att de inte 
är kritisk bara för att, utan för att de har svårt att se behovet av e-kronan. 
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Säkerhet 
På frågan kring säkerheten när det kommer till systemet för e-kronor tror respondenten 
inte att Riksbanken på ett bättre sätt kan monitorera transaktioner för penningtvätt eller 
förebygga cyberattacker än affärsbankerna. Däremot uppger respondenten att 
“Kortbedrägerier har minskat väldigt mycket sedan vi skapade QR-koder på BankID, så 
jag tror inte att det kommer vara ett problem i framtiden.” 
 
Respondenten fortsätter och resonerar kring huruvida Riksbanken skulle kunna utgöra 
en större måltavla för cyberattacker än affärsbanker idag om alla pengar samlas på ett 
ställe. Det kanske till och med blir enklare att penetrera Riksbankens system än vad det 
är att angripa flera olika bankers system för att hitta motsvarande summa, varför 
respondenten menar att säkerheten är viktig att ha i åtanke. 
 
Finansiell stabilitet 
Respondenten menar även att ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan det innebära 
risker för så kallade bank runs, vilket kan skapa en väldigt hög instabilitet i ekonomin, 
då en digital valuta förenklar möjligheten att föra över pengar mellan olika institutioner. 
 
Respondenten fortsätter och förklarar att företagskunder som har inlåning på ett 
bankkonto kan i vissa fall få betala en negativ ränta. Med en e-krona menar 
respondenten att företag istället skulle vinna på att flytta över sin inlåning till e-kronor 
och därigenom undgå räntekostnaden. Dessutom omfattar inte insättningsgarantin 
volymer över 950 000 kronor, vilket utgör ett ytterligare incitament för företag att 
konvertera till e-kronor, vilket skulle kunna göra penningpolitiken mer ineffektiv i 
Sverige. Nackdelen med e-kronor menar därför respondenten är att miljön kan skapa 
finansiella kriser genom att pengar blir väldigt lättrörliga, och att väldigt stora summor 
kan röra sig väldigt snabbt mellan olika institutioner. 
 
Ekonomiska aspekter  
Bank D uppger att kundbehovet för en e-krona inte existerar och att dagens lösningar 
därför anses vara fullt tillräckliga. Respondenten argumenterar för att ”genom 
insättningsgarantin tar ju staten och uppfyller sina skyldigheter därigenom. Varför då 
investera miljarder på en parallell infrastruktur? Som medborgare tycker jag nog inte 
det är en riktigt bra idé heller. Jag ser hellre att staten allokerar mina skattepengar på ett 
annat sätt.” Respondenten uppger även att det inte finns några positiva ekonomiska 
effekter av en e-krona. 
 
Respondenten fortsätter och menar att en ekonomisk effekt av en e-krona är “... om 
bankerna får minskad inlåning, så kommer till exempel räntor att öka på bolån. Så att då 
kommer det att bli dyrare för svenskar att låna pengar för att till exempel köpa bostäder, 
detta menar även Riksbankens forskare på i sina rapporter”, varför respondenten menar 
att fördelarna av en implementering inte motiverar kostnaderna som den innebär utan i 
slutändan drabbar individerna i samhället.   
 
På frågan kring respondentens tankar kring att som land vara först med en CBCD menar 
respondenten är att “Det finns otroligt mycket risker med att vara först med någonting, 
eftersom du inte vet vilka risker du möter.” 
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4.2 Telefonintervjuer med statliga aktörer 
 
4.2.1 Telefonintervju Finansutskottet 
Telefonintervjun med Emil Källström ägde rum 4 april 2019. Källström är sedan 2010 
riksdagsledamot i finansutskottet och ekonomiskpolitisk talesperson för Centerpartiet. 
Sedan en tid tillbaka sitter han även med i Riksbankskommittén, i syfte att ta fram en ny 
Riksbankslag. Riksbankskommittén ska under november 2019 vara klara med sitt arbete 
om e-kronan och därefter ska riksdagen fatta beslut under år 2020. Källström har en 
positiv inställning till e-kronan och anser det vara en intressant idé. Respondenten 
framför att det är bra att man diskuterar och väger fördelar och nackdelar med ett 
införande av en CBDC i Sverige. Han menar att det är intressant att fundera på ifall vi 
skulle hamna i ett läge där hela betalningssystemet är digitalt. Han fortsätter och menar 
att det i slutändan kommer bli en politisk fråga huruvida e-kronan ska implementeras 
och att processen av ett framtagande kommer att ta lång tid. Källström tror inte att 
efterfrågan på e-kronor kommer vara speciellt hög, utan menar att väldigt många 
förändringar till det sämre bör ske i det redan existerande systemet för att ett stort 
intresse skulle uppstå för e-kronan. 
 
Säkerhet 
För att ett införande av e-kronan skall vara möjligt är ett hållbart och säkert system ett 
kriterium som bör vara uppfyllt. Källström fortsätter och menar att det krävs ett 
kapabelt system som klarar störningar som exempelvis hackerattacker, strömavbrott och 
digitala bankrån. Han menar att ett strömavbrott har en negativ inverkan på hela 
samhället och att det därför finns ett behov av välfungerande backuper, något som han 
anser saknas i dagens system. Källström menar att säkerheten idag är viktigare än 
någonsin och att “Oavsett väg man går, alltså om det blir en e-krona eller om det inte 
blir någon e-krona alls, eller om det blir något mellanting så är det viktigt att vi har 
system som är säkra och klarar hackerattacker, som klarar strömavbrott, som klarar 
digitala bankrån.”  
 
Gällande integriteten anser respondenten att det främst är kommersiella aktörer som 
hotar individers integritet idag och inte statliga aktörer. Dessa besitter information om 
vad människor köp och köpbeteenden, varför de utgör ett större hot. 
 
Finansiell stabilitet 
Källström menar att banksystemet skulle kunna stärkas genom e-kronan och på så sätt 
göra bankkunder tryggare. Han menar att e-kronan både skulle kunna förenkla 
situationen för bankerna men även bidra till en högre konkurrens på marknaden. Av den 
anledningen är e-kronans utformning av stor betydelse för bankerna. I och med att vi 
idag har ett högt förtroende för banksystemet och att inlåning är garanterad upp till 950 
000 kronor genom den statliga insättningsgarantin, anser han att risken för bank runs 
inte är särskilt stor.  
 
Ekonomiska aspekter 
En aspekt som Källström lyfter som anses vara viktig att ha i åtanke är att dagens 
digitala betalningslösningar inte innebär någon direkt kostnad för individerna i 
samhället. Respondenten menar att i ett scenario där betalningsmedlen medför 
kostnader skulle de flesta kunder istället vända sig till kontanter idag. Han fortsätter och 
menar att om kontanter däremot försvinner från marknaden, skulle det finnas en risk att 
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priserna på de digitala betalningslösningarna pressas upp. Därför menar han att det är 
viktigt att titta på hur vi i Sverige behåller konkurrens och kontroll över 
betalningsmedlen om sedlar och mynt försvinner. På frågan att som land vara först med 
en CBDC anser Källström att det är bra att Riksbanken har börjat titta på frågan, men 
lyfter att lösningarna för e-kronan bör vara genomtänkta och anpassade efter det mer 
digitala samhället. 
 
4.2.2 Telefonintervju Finansinspektionen 
Telefonintervjun med Lars Hörngren, hölls 4 april 2019. Hörngren arbetar som senior 
rådgivare till generaldirektören på Finansinspektionen. Respondenten anser att 
Riksbankens argument för ett införande av e-kronan är väldigt löst och oklart och att 
man inte riktigt har gått till botten med frågan. Han menar att Riksbanken tonar ner 
nackdelarna med e-kronan, och att deras uttalanden om e-kronan inte hänger ihop med 
deras tankar om policyområdena. 
 
Respondenten lyfter att det finns en tydlig skillnad mellan diskussionen om CBDC 
internationellt sett och den som råder i Sverige. Han menar att internationellt sett 
diskuteras det huruvida centralbanker ska förhålla sig till digitaliseringen och vilken roll 
de ska ha i ekonomin och att den kontobaserade varianten av CBDC är mest aktuell. 
Detta till skillnad från Riksbanken som istället fokuserar mycket på en värdebaserad 
CBDC som ett resultat av den minskade kontantanvändningen i samhället. 
 
Hörngren har en skeptisk inställning till de två föreslagna utformningar av e-kronan. 
Han menar att det inte finnas någon marknad för en värdebaserad e-krona och att 
Riksbanken skulle förlora flera hundra miljoner på att bygga upp systemet och i 
slutändan ändå ha en låg efterfrågan på e-kronor, vilket inte anses vara en väl 
fungerande affärsmodell. 
 
Säkerhet 
Respondenten håller med om att e-kronan skulle innebära en säker fordran hos staten 
och på det sättet öka säkerheten för individer. Däremot lyfter respondenten att den 
statliga insättargarantin redan löser problemet upp till 950 000 kronor per bank och 
menar att volymer utöver garantin kan förvaras hos andra inlåningsinstitut och ändå 
omfattas av garantin. Banker har idag även höga kapitalkrav och tillsyn och regler för 
att hållas stabila. Han menar därför att argumentet om att e-kronan krävs för att få en 
säker fordran inte håller.  
 
Hörngren ifrågasätter även argumentet om att en parallell infrastruktur till e-kronan kan 
motstå cyberstörningar och strömavbrott. Han menar att man istället bör fokusera på det 
redan existerande banksystemet och öka säkerheten i det systemet. Om e-kronan ska 
finnas i beredskapssyfte anser respondenten att det inte är en fråga för Riksbanken, utan 
istället en fråga som ska gå den demokratiska vägen och beslutas av politiker.  
 
Finansinspektionen fortsätter och ifrågasätter även argumentet om att e-kronan kan vara 
användarvänlig för utsatta grupper i samhället. Hörngren menar att enklare 
inloggningsalternativ istället kan bidra till att förekomsten av bedrägerier ökar, vilket 
hämmar säkerheten. Han menar att “Då är det ju inte e-kronan som gör det bättre, utan 
då är det ju bättre säkerhetslösningar.” Därför ifrågasätter han varför dessa tekniska 
innovationer inte läggs på de privata aktörerna istället.  
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Kopplat till integritet menar Hörngren att Riksbanken har en målkonflikt vad gäller att 
värna om den personliga integriteten och att motverka brottslig verksamhet. 
Integritetsaspekten i e-kronasystemet blir därav en politisk fråga.  
 
Finansiell stabilitet 
Hörngren menar att en kontobaserad e-krona skulle det kunna finnas ett intresse för, 
men att den skulle kunna generera i så omfattande effekter på det svenska banksystemet 
och därför är utformningen i praktiken ogenomförbar på nationell nivå. Respondenten 
förtydligar att eftersom Sverige är ett EU-land är vi skyldiga att förbereda oss för att 
kunna införa euron om så behövs och därför är det inte möjligt att ha en CBDC så länge 
inte ECB skapar en ”e-euro”. 
  
Hörngren menar att regelverket på internationell nivå har utformats för att skydda det 
finansiella systemet genom att reglera privata banker och låta dem ta emot inlåning som 
fungerar som betalningsmedel. Han menar att e-kronan är oförenlig med den modellen 
eftersom det innebär att staten erbjuder inlåning och samtidigt konkurrerar med 
bankerna. Om en kontobaserad och räntebärande e-krona skulle införas menar Hörngren 
att staten skulle kunna erbjuda bättre villkor än bankerna på marknaden, vilket medför 
att mycket inlåning kan hamna hos Riksbanken. “Är det statens uppgift att konkurrera 
med banker?” Hörngren menar därför att det är viktigt att fundera över vad statens roll i 
ekonomin är. 
  
Om stora volymer inlåning flyttas till Riksbanken, måste dessa medel investeras 
någonstans. Samtidigt måste bankerna hitta en annan finansiering för sin utlåning om 
man inte vill att kreditgivningen i Sverige ska minska. Hörngren ifrågasätter därför 
Riksbankens roll om att bygga en omfattande kreditgivningsinstitution eller vara 
bankernas finansiär. Respondenten menar att om staten får den rollen leder det till ett 
mer statsstyrt banksystem, vilket han inte tror att Riksbanken egentligen har för avsikt 
att vara. 
  
Ekonomiska aspekter 
En värdebaserad e-krona utan någon större efterfrågan menar Hörngren enbart medför 
kostnader och är därför en investering som kan ifrågasättas. Att bygga en parallell 
infrastruktur menar Hörngren är tekniskt möjligt. Däremot antyder han att ett sådant 
system skulle innebär stora kostnader för staten. Om syftet med e-kronan är att främja 
beredskapen, blir e-kronan istället en politisk fråga och inget som faller inom ramen för 
Riksbankens mandat. Hörngren menar att oavsett utformning är det ingen god idé att 
som land vara först med att implementera en CBDC, med anledning av dess kostnader 
och risker.  
 
4.2.3 Telefonintervju Post & Telestyrelsen 
Telefonintervjun med Fredrika Hed Rosén ägde rum 11 april 2019. Rosén är 
samordnare för PTS arbete med grundläggande betaltjänster sedan 2016. Post- och 
Telestyrelsen har tillsammans med Länsstyrelserna i uppdrag att främja tillgången till 
grundläggande betaltjänster på de orter och den landsbygd där behovet inte tillgodoses 
av marknaden. PTS har även till uppgift att underlätta för särskilt utsatta grupper i 
samhället avseende deras förutsättningar att använda elektroniska kommunikations-
tjänster.  
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Rosén menar att PTS är positivt inställda till e-kronan, då det finns en möjlighet att 
e-kronan skulle kunna vara en lösning som är tillgänglig och användbar för alla i 
samhället. Dock tillägger hon att det är svårt att förutse hur stor sannolikheten är för att 
e-kronan införs.  
 
Hon menar även att e-kronans utformning är viktig och ett fokus bör läggas på en 
universell utformning för att så många som möjligt ska kunna använda tjänsten. Rosén 
förtydligar att många av dagens digitala betalningslösningar har vissa brister i 
tillgänglighet och användbarhet. Hon exemplifierar dåliga kontraster på internettjänster, 
vilket skapar svårigheter för personer med synnedsättning. 
  
Säkerhet 
Att minska sårbarheten lyfter Rosén upp som en viktig funktion för e-kronan. Hon 
menar att möjligheten att använda e-kronan offline eller vid störningar och kriser är 
viktigt ur ett beredskapsperspektiv. Respondenten menar att den fördelen finns med 
kontanter, men i och med den minskade kontantanvändningen riskerar kontanternas 
möjligheter att utgöra ett alternativ vid störningar och kriser att bli alltmer begränsad. 
Respondenten har inte några direkta svar på hur individers integritet kan tänkas 
påverkas av e-kronan, genom statens ökade insyn och kontroll. 
  
Finansiell stabilitet 
Rosén menar att e-kronan kan utgöra ett komplement till kontanter, men när andra 
fungerande betalningslösningar finns kan det vara svårt för individer att se behovet av  
e-kronan. Hon menar därför att ”det kan vara en utmaning att skapa ett brett upptag av 
e-kronor eftersom det redan finns många bra betallösningar på marknaden. Många 
människor kanske inte ser behov av e-kronor så länge dessa tjänster fungerar väl”. 
  
Ekonomiska aspekter 
PTS har inte fördjupat sig i några direkta ekonomiska effekter som kan tänkas uppstå 
vid ett införande av e-kronan. Detta eftersom det ligger utanför PTS kärnkompetens och 
myndighetens uppdrag att främja att alla individer i samhället har tillgång till 
grundläggande betaltjänster. PTS har därför inte undersökt e-kronan från det 
perspektivet.  
 
Däremot menar hon att kostnader som kan tänkas uppstå för individer, beror på hur 
utformningen av tjänsten kommer att se ut. Är det en tjänst på en webbsida eller en 
applikation behöver användaren någon form av utrustning, som exempelvis en dator, 
smartphone eller surfplatta, samt tillgång till internetuppkoppling. Detta innebär 
kostnader som är förenade med dessa typer av digitala tjänster, vilket kan vara en 
utmaning för socioekonomiskt utsatta grupper som har svårt att bekosta denna 
utrustning och uppkoppling. Om e-kronan tillhandahålls på ett kort är kostnaden för 
individen sannolikt relativt låg uppger Rosén. På frågan att som land vara först med en 
CBDC menar Rosén att det inte är någonting som PTS egentligen resonerar kring, men 
förtydligar att “... en reflektion är att det inte finns andra exempel som Sverige kan titta 
på för att se hur de löst och implementerat en digital centralbanksvaluta.”  
 
4.2.4 Telefonintervju Sveriges Riksbank 
Intervjun med Eva Julin ägde rum 11 april 2019 och hon är projektledare för  
e-kronaprojektet sedan starten 2017. Julin berättar att Riksbanken har sedan årsskiftet 
2019 delat in projektet i tre delar, policydel, lagstiftning och ett pilotprojekt. Arbetet 
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kring policydelen innebär att Riksbanken kommer fortsätta att bevaka och analysera 
policyfrågor kring CBDC. Gällande lagstiftningen har Riksbanken lämnat en 
framställning till riksdagen med önskemål om att det tillsätts en statlig utredning om 
framtidens betalmarknad. Julin förklarar att Riksbanken inte kommer att introducera  
e-kronan förrän riksbankslagen förtydligar Riksbankens mandat att ge ut digitala 
betalningsmedel. Pilotprojektet innebär att under två års tid tekniskt konstruera en  
e-krona och en teknisk plattform för att testa tekniker. 
Julin anser att e-kronan bör finnas på olika värdebärare. Tanken är att den ska utgöra ett 
komplement till kontanter och vara ett sätt att följa med i den digitaliserade 
betalmarknaden. Julin menar att e-kronan kan finnas i olika former, exempelvis en 
applikation, ett kort eller annan värdebärare. Ett värdeladdat kort som ska fungera i 
befintliga tekniska terminaler eller kopplas till andra kort. Hon fortsätter och menar att 
kort laddade med e-kronor inte behöver vara den enda lösningen utan lyfter även nya 
värdebärare som exempelvis ringar och halsband. Detta kallas för IOT, internet of 
things, och är något som Julin hoppas kunna presentera efter projektets slut.  
 
Riksbanken har erhållit synpunkter från andra statliga aktörer om finansiell inkludering, 
vilket innebär att utsatta grupper ska ha möjlighet att använda ett betalningsmedel. Julin 
nämner att PTS anger att det är omkring 500 000 individer i Sverige som står utanför 
digitaliseringen. Många av dessa använder kontanter som sitt främsta betalningsmedel 
av olika anledningar. I och med den minskade kontantanvändningen försvåras 
emellertid deras möjlighet att genomföra kontanta betalningar. Därför menar 
Riksbanken att e-kronan även är ett sätt att ta ansvar för dessa utsatta grupper och 
säkerställa att de blir inkluderade i utvecklingen. Förutom en värdebärande e-krona som 
är anonym, berättar Julin att man även skulle kunna utforma en kontobaserad e-krona 
kopplat till ett personnummer. Kontot blir däremot inte anonymt, men det går att lagra 
en större behållning än vad som är möjligt på ett värdebaserat e-kronakort.  
 
Julin menar att en övergång till en digital betalningslösning kan ses som ett naturligt 
steg i utvecklingen. Från att historiskt sett använda kopparmynt som betalningsmedel 
till att efter uppfinningen om papperspressen använda papperssedlar är istället 
digitaliseringen dagens uppfinning och e-kronan ett potentiellt framtida 
betalningsmedel.   
 
Säkerhet 
Projektet kommer att pågå i cirka två år och 2020-2021 kan resultatet av pilotprojektet 
komma att presenteras. Riksbanken kommer fram tills dess främst utveckla den 
värdebaserade e-kronan, ett kort, en applikation och en annan värdebärare. Ett kort 
skulle kunna vara anonymt och laddas upp till 1 000 kronor, vilket motsvarar Sveriges 
högsta valör. Julin menar att banker inte ser någon anledning till att ha ett anonymt 
betalningsmedel som är högre än Sveriges högsta valör och förklarar att “... Riksbanken 
kommer aldrig att medverka till en ökad risk för penningtvätt och då innebär ju det att 
vi inte tycker att det finns en anledning idag att ha ett anonymt betalningsmedel som är, 
mer värt än vår högsta valör.”  
 
Som en fordran hos staten, skulle e-kronan innebära ett säkert och riskfritt 
betalningsmedel, vilket Julin anser vara en stor fördel för individer i samhället. Genom 
den parallella infrastrukturen till e-kronasystemet menar Julin även att det kan stärka 
redundansen i det redan existerande betalningssystemet. En parallell infrastruktur för  
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e-kronan skulle innebära en ytterligare avvecklingsplattform som förhoppningsvis ökar 
den samlade beredskapen på betalningsmarknaden.  
 
Kopplat till integriteten menar Julin att vi idag har ett samhälle där all information delas 
överallt. Genom e-kronan skulle individers integritet påverkas på så sätt att 
informationen skulle hanteras av staten. Julin klargör att Riksbanken självklart utgår 
ifrån de existerande lagar och regler som gäller för bankerna idag. Därav bidrar inte  
e-kronan till någon större förändring av individers integritet.  
 
Finansiell stabilitet 
Julin menar att det är bra med konkurrens och att staten är med som en av flera aktörer 
på betalningsmarknaden, samt att flera aktörer även gynnar effektiviteten, 
produktiviteten och konkurrensen. Julin ser inte någon större risk med att e-kronan 
kommer påverka den finansiella stabiliteten. Hon menar att det redan idag är enkelt att 
överföra inlåning mellan banker och att det därför inte blir någon skillnad med  
e-kronan. Inte heller tror hon att det finns någon risk för större problem vid en bank run. 
Hon säger att tanken är att e-kronan ska vara ganska oattraktiv i utformningen och 
kommer troligtvis vara räntelös. Om bankkunder ändå ser e-kronan som ett mer 
attraktivt alternativ än bankernas inlåningskonton, menar Julin att bankerna istället 
troligen kommer höja sina inlåningsräntor. Om bankerna ändå skulle få likviditetsbrist 
kan de mot säkerhet låna pengar av Riksbanken eller finansiera sig på marknaden.  
 
Julin fortsätter och menar att en kontobaserad e-krona skulle kunna anses vara attraktivt 
för individer i samhället i och med att den är statligt garanterad och därigenom riskfri, 
främst vid olika kriser. I en krissituation tror Julin att risken för bank runs kan öka, men 
att detta inte påverkar den finansiella stabiliteten, med anledning av bankernas 
möjlighet att låna av Riksbanken och marknadsfinansiering.  
 
Respondenten menar att idag tenderar de stora affärsbankerna att ha en oligopolliknande 
ställning på marknaden. I ett scenario där kontanter inte längre finns kommer privata 
aktörer att styra den tekniska utvecklingen, tillgängligheten av betalmedel, samt 
prissättningen på marknaden. Eftersom vi har en negativ reporänta i dagens samhälle 
menar Julin att det finns en stor sannolikhet att bankerna även sätter negativ ränta på 
privatkunders inlåningskonton, precis som är fallet för vissa företagskunder.  
 
Ekonomiska aspekter 
Julin medger att en ökad säkerhet kommer innebära en samhällskostnad men att 
individer i samhället tycker att det är värt kostnaden för att komma åt ett robust system 
och förtydligar att “Jag tror att det finns väldigt höga krav på myndigheterna, att faktiskt 
ha en beredskap till och med för krig. Och då är det nog oundvikligt att man får betala 
för det”.  
 
Trots att storbankerna kanske inte ser något större behov av en e-krona, menar Julin att 
det finns mindre aktörer på betalningsmarknaden och betaltjänstleverantörer som har en 
positiv inställning till ett införande. Dessa mindre aktörer är idag beroende av de större 
bankerna, men genom e-kronan ges en möjlighet till en ökad konkurrens på marknaden, 
vilket gynnar dessa aktörer. Även privata företag kan dra fördel av en kontobaserad  
e-krona i dagens negativa ränteläge, under förutsättning att inga begränsningar finns vad 
gäller behållningen av e-kronor. Detta eftersom vissa företag idag betalar en negativ 
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ränta för inlåning hos banker, något som skulle kunna undgås genom en kontobaserad 
räntelös e-krona.  
 
Julin hoppas att Riksbanken kommer kunna samarbeta med bankerna för att försöka 
generera i ett vattentätt system för att motverka exempelvis cyberhot. Beroende på 
graden av parallellitet varierar kostnaden för systemet. Julin förklarar att om den 
parlamentariska utredningen kommer fram till att beredskapsperspektivet är det 
huvudsakliga syftet för e-kronan, kommer en större parallellitet behövas än om detta 
inte är ett huvudsyfte.  
 
E-kronan kan innebära en del kostnader. Julin menar att banker utgår ifrån att maximera 
företagsnyttan, medan staten utgår ifrån att maximera samhällsnyttan. Det är svårt att 
veta effekterna som kommer att uppstå vid ett införande av en CBDC i ett land som 
Sverige, i och med att det inte finns något att jämföra med. Däremot menar hon att 
argumentet om att införa e-kronan för att bibehålla allmänhetens tillgång till ett legalt 
betalningsmedel som är statligt garanterat, bör analyseras mer. Denna analys kommer 
fortsätta ske på Riksbanken och frågan har lyfts i framställan till Riksdagen. Det finns 
idag inget utvecklat land som står utan ett eget fungerande betalningsmedel. 
 
Många länder i världen utreder frågan kring en centralbanksutgiven valuta och man vet 
ännu inte om något land kommer att ge ut en digital valuta. Sverige har på samma sätt 
inte fattat något beslut utan det kommer vara många års utredning och analys innan ett 
beslut kan fattas. På frågan att som land vara först med att införa en CBDC menar Julin 
att det är inget självändamål, men “Ja men det är väl klart att det skulle vara spännande 
att vara först”. Hon fortsätter och menar att Sverige var först i världen med att etablera 
en centralbank och att ge ut en modern sedel på 1600-talet och att “Det ligger lite i vår 
tradition att vara bland de första”, men hur det blir är ett fortfarande ett öppet kort. Julin 
menar även att många andra länder ligger långt fram i analys och utveckling. Skulle 
man däremot införa den idag menar Julin att man skulle kunna titulera sig som första 
land med en CBDC. 
 
4.3 Andra aspekter från intervjuerna 
Under en intervju lyfter en respondent ett citat från Mark Carney, ”A CBDC shouldn’t 
be a solution in search of a problem or an effort of central bankers to be down with the 
kids.” Respondenten vill vara anonym i detta avseende, men menar att det är en viktig 
aspekt att ha i åtanke om man överväger att införa en CBDC. Respondenten 
argumenterar för att ett införande måste göras i rätt syften och att marknadsföring för 
landet inte är ett tillräckligt argument. 
 
Det fanns även spekulationer under intervjuerna om att avsikten med e-kronan handlar 
om att Riksbanken behöver en ny inkomstkälla genom den minskade kontantmängden. 
Centralbanker tjänar så kallad seigniorage på att ge ut kontanter i samhället. Den 
minskade kontantmängden har resulterat i att Riksbankens intäkter har minskat 
dramatiskt under de senaste tio åren. Från Riksbankens årsredovisning 2008 uppgick 
intäkterna till 4,970 miljarder (Sveriges Riksbank, 2008b, s. 38) medan år 2018 till 267 
miljoner (Sveriges Riksbank, 2018f, s. 100), något som förtydligar resonemanget om de 
sjunkande intäkterna. Respondenten fortsätter och menat att om Riksbanken inte har en 
tillräcklig intäktskälla måste de få sin budget någon annanstans, för att inte bli en 
anslagsmyndighet. Därför skulle e-kronan kunna vara ett sätt för att inbringa intäkter, 
något som anses vara en felaktig avsikt med e-kronan. 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras resultatet utifrån likheter och skillnader i respondenternas 
svar. Jämförelser har därför gjorts både mellan storbankerna och mellan de statliga 
aktörerna. Vidare har en mellanfallsanalys gjorts genom en jämförelse av de två 
respondentgruppernas svar. Avslutningsvis illustreras en inomfallsanalys, där 
respondenternas svar jämförs med valda teorier.  
 
5.1 Likheter och skillnader storbanker 
Alla respondenter från storbankerna uppger att e-kronan inte fyller något riktigt 
kundbehov och att samma problem som Riksbanken lyfter hade kunnat lösas på andra 
mer effektiva sätt. Man menar att det finns andra lösningar för att komma åt robusthet 
och enkelhet och de aspekter som Riksbanken argumenterar för, varför alla fyra banker 
har en tveksam inställning till e-kronan. Även argumentet om att e-kronan möjliggör ett 
statligt garanterat betalningsmedel anser Bank A och Bank D vara vagt eftersom den 
statliga insättningsgarantin redan fyller den funktionen, varför de inte anser att det 
argumentet från Riksbanken håller.  
 
Alla de fyra storbankerna lyfter även att avsikten till ett införande av en e-krona är oklar 
från Riksbanken. De menar därför att det är svårt att ta ställning till e-kronan, trots att 
det finns goda intentioner bakom idén. Storbankerna framför att de tror att avsikten med 
e-kronan är att man vill gå i bräschen och vara innovativa. Ett införande skulle även 
innebära en del marknadsföring och att man som land framstår som teknisk begåvad, 
något som skulle kunna vara bakomliggande faktorer till varför man startade projektet 
enligt dem.  
 
På frågan om sannolikheten att e-kronan införs uppger två banker, Bank B och Bank D, 
att det är svårt att säga medan Bank A och Bank C argumenterar för att kostnaderna är 
stora i förhållande till värdet av att införa den, varför sannolikheten anses vara låg.  
 
Bank B, C och D tror att genomslagskraften av e-kronor kommer att vara låg i normala 
tider i ekonomin och två av dessa tror på samma nederlag som cash-kortet hade på 90-
talet. Bank A menar istället att genomslagskraften beror på e-kronans egenskaper men 
har svårt att förstå varför det skulle vara värt att ha ett ytterligare betalningsalternativ.  
 
5.1.1 Säkerhet 
Alla respondenter lyfter säkerheten kring e-kronan som en viktig faktor för att ett 
införande ska vara godtagbart. Bank B, C och D tror inte att Riksbanken kommer kunna 
främja säkerheten på ett bättre sätt än vad bankerna gör idag. Storbankerna menar att de 
inte har någon anledning till att tro att deras arbete skulle vara bättre utan menar att det 
kan inträffa saker för alla aktörer. Bank C förtydligar att de har svårt att se att 
Riksbanken skulle kunna vara effektivare än bankerna idag, och menar att traditionellt 
sett har statliga företag inte varit effektivare än privata företag. Däremot om man bortser 
från kostnaderna och fokuserar på verkansgrad så kanske staten skulle kunna göra det 
på ett bättre sätt, dock med hjälp av stora resurser. Bank A menar att det är en svår fråga 
och vågar därför inte uttala sig huruvida Riksbankens säkerhetsarbete skulle kunna se 
ut. 
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Bank B menar att e-kronan kan komma att innebära en stor penningtvättsrisk om 
transaktioner går att genomföra anonymt. Även de övriga storbankerna menar att en 
möjlighet till anonyma transaktioner skulle innebära en risk, men att Riksbanken vid ett 
införande kommer behöva förhålla sig till samma penningtvättskontroller som övriga 
banker gör idag och att risken därför skulle vara densamma som för övriga aktörer. 
 
Ingen av storbankerna menar att kortbedrägerier skulle vara en större risk för e-kronan. 
Bank C resonerar kring att bedragare visserligen är väldigt snabba på att hitta nya 
kryphål och att det därför inte är omöjligt att de skulle kunna hitta ett sätt att utnyttja  
e-kronan, speciellt om transaktioner går att genomföras anonymt. Däremot menar 
respondenten att kortbedrägerier inte skulle utgöra en större risk för e-kronan än vad det 
är idag.  
 
Ingen av storbankerna uppger heller att den ökade insynen och kontrollen för staten 
utgör ett problem för den personliga integriteten. Man menar att staten oavsett en  
e-krona har alla formella möjligheter idag att komma åt information från bankerna via 
Finansinspektionen och att det därför inte anses vara en risk.  
 
Bank B menar att om det inte finns kontanter i samhället erbjuds enbart 
“privatbanksutgivna pengar”, vilket respondenten menar skulle innebära en ny värld 
man i sådana fall går in i, och att det därför behöver utredas noggrant.  
 
5.1.2 Finansiell stabilitet 
Ett identifierat mönster i respondenternas svar är att alla de fyra storbankerna lyfter 
bank runs som ett hot mot den finansiella stabiliteten med e-kronan. Bank D väljer att 
benämna risken som stor. Man menar att e-kronan och dess miljö kan skapa finansiella 
kriser genom att pengar blir väldigt lättrörliga, och att stora summor kan flyttas snabbt 
mellan olika institutioner. 
 
Bank B och Bank C resonerar kring att en e-krona även skulle kunna vara ett attraktivt 
alternativ för företag som i vissa fall betalar en negativ ränta för sin inlåning och 
dessutom inte omfattas av den statliga insättningsgarantin på belopp över 950 000 
kronor. Av den anledningen kan företag vinna på att konvertera sin inlåning till e-
kronor vilket skulle kunna göra penningpolitiken mer ineffektiv i Sverige och leda till 
mer omfattande bank runs. 
 
Bank A, B och C fortsätter resonemanget kring bank runs och menar att dessa även 
innebär en likviditetsrisk för bankerna. Vid minskad inlåning minskar i sin tur bankens 
utlåningsmöjligheter och det blir svårare att uppfylla likviditetskraven som finns.  
 
Bank B lyfter även ryktesrisken som banker är utsatta för. Respondenten menar att vid 
krissituationer när det går ett rykte om någon bank vill individer snabbt flytta sin 
inlåning till någon man känner är säker, vilken respondenten menar troligen skulle vara 
Riksbanken, vilket leder till så kallade bank runs.   
 
Riksbanken har själva resonerat kring obegränsade respektive begränsade 
växlingsmöjligheter, och frågan utgör en av deras policyfrågor som de framöver ska ta 
ställning till. En begränsad växlingsmöjlighet mellan riksbankspengar och bankpengar 
menar Bank A, B och C skulle kunna leda till en kursskillnad, framförallt i en mer 
pressad ekonomi. Man menar att kursskillnaden både skulle kunna uppstå genom att 
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utländska investerare öppnar ett e-kronakonto eller att inhemska innehavare av e-kronor 
säljer e-kronor på en andrahandsmarknad.  
 
En obegränsad växlingsmöjlighet mellan riksbankspengar och bankpengar menar Bank 
C å andra sidan skulle kunna leda till att banker inte kan tillgodoräkna sig viss inlåning 
som säkerhet för den utlåning som sker, med anledning av kunders möjlighet att i realtid 
växla till annan inlåning. I slutändan menar man att detta kommer att drabba individerna 
genom högre kostnader samt medföra oroligheter på finansmarknaden. 
 
Både Bank B och Bank C lyfter att e-kronans utformning är viktig och att man 
potentiellt kan påverka samhällsekonomin negativt om man designerar den fel, vilket är 
en stor risk eftersom det kan påverka företag och individers möjlighet att låna pengar. 
Bank B förtydligar att riskerna för den finansiella instabiliteten är en av representantens 
tyngsta invändning mot ett införande av e-kronan. 
 
Bank A menar att centralbanker syftar till att bedriva en penningpolitik genom den 
penningpolitiska modellen. Priset på pengar styrs via reporäntan, som också styrs av 
Riksbanken, vilket innebär att de skulle kunna sätta olika priser till ekonomin. Bank A 
menar att det kan bli väldigt konstigt eftersom det skulle kunna anses vara en 
intressekonflikt och en risk med att Riksbanken också konkurrerar med bankerna. 
 
5.1.3 Ekonomiska aspekter 
Alla fyra banker uppger att de ekonomiska konsekvenserna av en implementering kan 
komma att bli kostsamma för samhället. Det innebär stora kostnader att konstruera en 
parallell el- och bredbandsinfrastruktur och underhålla den samt övervaka penningtvätt, 
säkerhet och bedrägerier. Storbankerna är överens om att kostnaderna som uppstår 
måste tas ut någonstans. Att det är individerna som i slutändan drabbas av de negativa 
ekonomiska effekterna resonerar alla fyra storbanker för. Bank A och Bank D ser inga 
positiva ekonomiska effekter med e-kronan, varken för bankerna eller individerna i 
samhället. 
 
Bank B och Bank C menar även att e-kronor kan bidra till ekonomiska problem för den 
svenska handeln eftersom vid ett införande behöver dessa inneha dubbla kortläsare, 
eller åtminstone ett nytt betalningssätt för att kunna hantera e-kronor. Bank C fortsätter 
och resonerar istället kring vart bankkunder kan vända sig vid behov av hjälp med sitt  
e-kronakort och menar att Riksbanken säkerligen tycker att bankerna ska hjälpa till med 
den tjänsten, något som också innebär en högre kostnad för systemet. 
 
Vid minskad inlåning för bankerna nämner både Bank C och D att de tror att det bland 
annat kommer att leda till ökade bolåneräntor för individer, vilket kommer göra det 
dyrare för folk att låna pengar för att köpa bostäder.  
 
5.2 Likheter och skillnader statliga aktörer 
Alla de fyra statliga aktörerna tror att genomslagskraften för e-kronan till stor del 
kommer bero på hur den utformas. I normala tider menar Julin att efterfrågan troligen 
kommer att vara låg, men att vid krissituationer kan det finnas ett större intresse för  
e-kronan, under förutsättning att e-kronasystemet fungerar offline. Källström och 
Hörngren menar att det är bra att Riksbanken har börjat titta på frågan om hur Sverige 
ska förhålla sig till den minskade kontantanvändningen.  
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Hörngren tror att en värdebaserad e-krona kommer att ha en låg efterfrågan, men menar 
att en kontobaserad e-krona istället skulle kunna få en hög efterfrågan även i normala 
tider, i de fall den är räntebärande. Källström tror å andra sidan att det krävs flertalet 
negativa förändringar i det redan existerande banksystemet för att en efterfrågan ska 
finnas för e-kronan och dess system.  
 
Däremot menar Rosén och Julin att en värdebärande e-krona trots en låg efterfrågan, 
skulle kunna anses vara ett attraktivt betalmedel för utsatta grupper i samhället. De 
fortsätter och menar att e-kronan genom den parallella infrastrukturen även kan behövas 
i ett beredskapssyfte. Om e-kronan tilldelas önskvärda egenskaper, har de båda 
aktörerna en väldigt positiv och öppen inställning till ett införande av e-kronan.  
 
Kopplat till sannolikheten att e-kronan införs anser Hörngren att argumenten för ett 
införande är lösa och oklara och att man bör fundera på vilken roll staten ska ha i 
samhället. Riksbanken själva anser att sannolikheten till ett införande på lång sikt är 
väldigt stora. Även Källström tror att centralbanker i framtiden kommer vilja verka i 
den digitala världen.  
 
5.2.1 Säkerhet 
Källström lyfter vikten av att ha ett säkert och fungerande system för e-kronan. Rosén 
delar den åsikten och menar att bedrägerier är en utmaning för många utsatta grupper. 
Därför menar hon att informationsinsatser är en lösning för att begränsa möjligheten till 
bedrägerier. Rosén lyfter även vikten av att få människor att förstå att de behöver 
skydda sig och sin privata information, som exempelvis koder. Hörngren menar å andra 
sidan att beroende på e-kronans utformning, kan en mer användarvänlig e-krona 
resultera i att det blir enklare att utföra kortbedrägerier. Därför föreslår han istället att 
utveckla säkerhetslösningarna i det redan existerande banksystemet.   
 
I och med att den värdebaserade e-kronan planeras ha ett maxbelopp på 1 000 kronor 
anser Julin att det inte finns några större risker med att dessa transaktioner ska kunna 
genomföras anonymt, med anledning av att motsvarande belopp är maxbeloppet för de 
svenska valörerna, som idag rent praktiskt genomförs anonymt.  
 
Alla de statliga aktörerna nämner att ett e-kronasystem som fungerar offline skulle vara 
önskvärt för att kunna hantera krissituationer, exempelvis när elförsörjningen ligger 
nere. Däremot menar Hörngren att om e-kronan ska införas i ett beredskapssyfte är det i 
sådana fall en politisk fråga som inte bör hanteras av Riksbanken.  
 
Genom en kontobaserad e-krona erhåller staten en ökad insyn och kontroll. Däremot är 
det inget som de statliga aktörerna anser vara ett problem när det kommer till den 
personliga integriteten.  
 
5.2.2 Finansiell stabilitet 
Enligt Källström och Julin är risken för bank runs väldigt låg i och med att ett högt 
förtroende finns för banksystemet och insättningsgarantin. Julin menar att om 
bankkunder är rädda för att deras inlåning ska gå förlorad, kommer de enkelt kunna 
konvertera sin inlåning till e-kronor. Hon medger att det kan bidra till att banker hamnar 
i en dålig situation men att det ändå inte är fel eftersom de har möjlighet att 
marknadsfinansiera sig. Bankerna har även en möjlighet att låna pengar av Riksbanken 
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mot en säkerhet, varför Julin menar att det inte utgör någon större risk för den 
finansiella stabiliteten.  
 
Hörngren menar däremot att bank runs är en risk som skulle kunna påverka den 
finansiella stabiliteten negativt. I en situation där mycket inlåning hamnar hos 
Riksbanken, kan bankerna inte finansieras av den privata sektorn. Detta gör att 
Riksbanken blir det finansiella banksystemet, något som kan anses gå emot den 
marknadsekonomi som vi idag har och därigenom rubba den finansiella stabiliteten. 
 
Julin ser inte en obegränsad växlingsmöjlighet som något problem, eftersom 
bankkunder redan idag enkelt kan överföra pengar mellan olika banker digitalt. 
Däremot har Hörngren en annan syn på det och menar att en obegränsad växling istället 
utgör ett stort problem och förtydligar att eftersom Sverige är med i EU är vi enligt lag 
skyldiga att kunna införa euron som nationell valuta. Om Sverige inför e-kronan och 
därefter behöver byta till euron menar han att det skulle innebära en stor inverkan på 
den svenska finansiella stabiliteten. Hörngren menar även att oroligheter i Europa skulle 
kunna leda till att andra EU-medborgare istället vill konvertera sin inlåning till  
e-kronan, något som i sin tur skulle innebära en valutakurspåverkan på den svenska 
kronan.  
 
5.2.3 Ekonomiska aspekter 
Flera av de statliga aktörerna nämner de kostnader som kan tänkas uppstå utan ett 
statligt betalningsmedel på marknaden. Julin menar att en avsaknad av kontanter kan 
med stor sannolikhet leda till att banker inför en negativ ränta för inlåning, oavsett 
privat- eller företagskund. Julin lyfter att en avsaknad av kontanter även kan leda till att 
bankerna höjer avgifterna på de digitala betalningslösningarna när det inte längre finns 
ett statligt betalningsalternativ. I båda fallen blir konsekvenserna ökade kostnader för 
individer i samhället, vilket de menar skulle kunna motverkas med e-kronan.  
 
Hörngren lyfter istället att det skulle innebära stora kostnader att införa en e-krona med 
en parallell infrastruktur, kostnader som i slutändan drabbar individer i samhället. När 
det inte heller finns något behov av e-kronan menar han att det även blir ett slöseri av 
skattemedel. Julin delar åsikten om att det kommer att kosta pengar, men anser ändå att 
investeringen är värt pengarna. Hon hoppas därför på ett samarbete med bankerna för 
att kunna använda en del av det redan existerande banksystemet för e-kronan. Julin 
menar att e-kronan vid ett negativt ränteläge, skulle kunna bli fördelaktigt för privata 
företag som i vissa fall betalar en negativ ränta för sin inlåning. Hon menar även att 
mindre aktörer på betalningsmarknaden kan gynnas genom en ökad konkurrens på 
marknaden. 
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5.3 Mellanfallsanalys storbanker och statliga aktörer 
 
5.3.1 Säkerhet 
De båda parter framför vikten av att ha ett säkert system som kan motstå yttre motstånd.  
De tyngsta invändningarna som storbankerna framför mot en e-krona när det kommer 
till säkerheten är den ökade risken för illegal verksamhet och penningtvätt som 
anonyma transaktioner av e-kronor kan bidra till. Vissa av de statliga aktörerna har 
däremot ingen anledning till att tro att e-kronan skulle utgöra en risk för penningtvätt. 
Det framförs dock av statliga aktörer att cyberattacker skulle kunna utgöra ett hot mot 
Riksbanken eftersom de kan anses vara en större måltavla än affärsbankerna.  
 
Det mest omtalade argumentet från de statliga aktörerna för en e-krona ur ett 
säkerhetsperspektiv är beredskapen, vilket även storbankerna nämner. Man anser att 
möjligheten till att använda e-kronan offline eller vid störningar och kriser är viktigt ur 
ett beredskapsperspektiv och att det även kan stärka redundansen i det redan existerande 
betalningssystemet. Storbankerna delar åsikten om att det är bra att man lyfter frågan 
kring hur betalningar ska gå till i krissituationer men ser inte att e-kronan är lösningen. 
Dessutom anses beredskapen vara en politisk fråga och inte något som faller inom 
Riksbankens mandat.  
 
De statliga aktörerna menar även att en e-krona delvis syftar till att stödja utsatta 
grupper i samhället, något som de anser det finnas ett behov av. Från de statliga 
aktörerna framförs det även att bedrägerier kan komma att öka genom e-kronan om den 
ska vara utformad och underlätta för utsatta grupper i samhället. Man menar att 
enkelheten och användarvänligheten leder till att man tummar på säkerheten, något som 
också har lyfts av storbankerna. 
 
Sett till integriteten är de båda respondentgrupper överens om att den personliga 
integriteten inte äventyras genom statens ökade kontroll och insyn som e-kronan bidrar 
till. 
 
5.3.2 Finansiell stabilitet 
Respondentgruppernas syn på e-kronans inverkan på den finansiella stabiliteten skiljer 
sig från varandra. En obegränsad växlingsmöjlighet mellan bankinlåning och inlåning i 
form av e-kronor menar storbankerna kan skapa en volatil marknad, då pengar blir 
väldigt lättrörliga. De statliga aktörerna menar istället att det redan idag är enkelt att 
flytta pengar genom digitala överföringar och att den effekten därför anses vara 
marginell. En negativ aspekt med en obegränsad växlingsmöjlighet som däremot 
framförs bland de statliga aktörerna och storbankerna, är huruvida en obegränsad 
växling lämpar sig i ett EU-land, eftersom vid oroligheter i Europa skulle man riskera 
en valutakurspåverkan på den svenska kronan och därigenom påverka den finansiella 
stabiliteten.   
 
En begränsad växlingsmöjlighet menar storbankerna även skulle kunna innebära en risk 
för den finansiella stabiliteten. De framför att kursskillnader skulle kunna uppstå mellan 
riksbankspengar och bankpengar, vilket inte är önskvärt. De förtydligar att som EU-land 
måste man även ge andra EU-medborgare en möjlighet att växla till e-kronor, vilket 
skulle kunna skapa ännu större effekter på den svenska valutan.  
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Storbankerna lyfter även risken för bank runs med e-kronan, vid en alltför attraktiv 
utformning eller oroligheter på marknaden. Om e-kronan anses vara mer fördelaktig än 
bankinlåning hos de övriga inlåningsinstituten kan det leda till att kunder flyr banken 
och istället förvarar inlåningen hos Riksbanken. Detta menar storbankerna innebär en 
stor likviditetsrisk och vid en likviditetsbrist kan banker ha svårigheter att finansiera 
nyutlåning. Vissa av de statliga aktörerna anser dock att bank runs inte utgör något 
problem genom bankernas möjlighet till likviditetsstöd av Riksbanken. De menar även 
att den statliga insättningsgarantin bidrar till ett högt förtroende för bankerna och det 
finansiella systemet i Sverige, varför bank runs inte anses utgöra något problem. 
 
5.3.3 Ekonomiska aspekter 
Storbankernas främsta invändning mot en e-krona ur ett ekonomiskt perspektiv är den 
bidragande samhällskostnaden, som egentligen inte anses bidra till något samhällsvärde, 
utan de redan existerande betalningslösningarna anses vara tillräckliga.    
 
Även de statliga aktörerna menar att e-kronan kommer innebära en samhällskostnad, 
men att det i slutändan ändå kommer vara värt kostnaden, med anledning av att 
systemet behöver rustas i ett beredskapssyfte. Man menar att Riksbankens deltagande 
på finansmarknaden gör gott för konkurrensen och att de kan säkerställa rimliga priser 
gentemot kunderna. Oavsett vart kostnaderna för systemet kostnadsförs är däremot 
storbankerna eniga om att de i slutändan drabbar individerna i samhället. Man menar 
även att de svenska handlarna kommer att drabbas genom att de är tvungna att byta 
system för att kunna hantera e-kronor.  
 
På frågan om att som land vara först med en CBDC anser storbankerna att det enbart 
innebär risker och samhällskostnader. Visserligen hade det inneburit marknadsföring för 
Sverige, men man menar att det ändå hade funnits en poäng med att andra länder hade 
fått testa en CBDC först. De statliga aktörerna menar å andra sidan att det är spännande 
att vara först och det ligger i Sveriges tradition. 
 
5.4 Inomfallsanalys storbanker och statliga aktörer 
 
5.4.1 Pengars tre funktioner 
Enligt teorin om pengars tre funktioner behöver pengar uppfylla tre kriterier för att 
anses vara ett allmänt accepterat betalningsmedel (Fregert & Jonung, 2010, s. 237), 
vilket presenteras i delavsnitt 3.1. Med anledning av att e-kronan kommer definieras i 
svenska kronor (Sveriges Riksbank, 2018a, s. 13) och ersätta kontanter (Kirkby, 2018, 
s. 533-534), kan man konstatera att vid ett införande uppfyller e-kronan funktionen som 
räkneenhet.  
 
Likaså kommer e-kronan vara knuten till den svenska valutan (Sveriges Riksbank, 
2018a, s. 13) vilket innebär att den kommer besitta samma värde som kronkursen varför 
man även kan konstatera att e-kronan uppfyller kriteriet som värdebevarare.  
 
Genom att e-kronan kommer att vara utgiven och kontrollerad av Riksbanken kan det 
anses inge ett förtroende gentemot allmänheten varför e-kronan uppfyller kriteriet om 
att vara ett giltigt betalningsmedel vid köp av varor och tjänster.  
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Respondenten från Riksbanken förtydligar att e-kronan kommer utgöra en direkt 
fordran på Riksbanken och vara tillgänglig dygnet runt, vilket går i linje med kriterierna 
värdebevarare och bytesmedel. Med anledning av detta kan vi konstatera att e-kronan 
kommer kunna definieras som pengar vid ett införande.  
 
Linné och Persson (2006, s. 38-39) menar att historiskt sett har pengar genomgått tre 
övergripande faser genom åren. I litteraturgenomgången resonerade vi för att funktionen 
hos e-kronan som har för avsikt att fungera oberoende av uppkoppling till internet 
skulle kunna utgöra en fjärde fas för pengar. Även storbankerna har kunnat identifiera 
en fjärde fas men menar istället att den skulle utgöras av att det enbart erbjuds 
“privatbanksutgivna pengar” på marknaden, det vill säga att det inte finns något statligt 
garanterat betalningsmedel att tillgå.  
 
5.4.2 Digitalisering 
Idén om e-kronan har möjliggjorts genom den stora digitalisering som Björkdahl et al. 
(2018, s. 18), menar har skett i det svenska samhället. Julin uppger att e-kronan är ett 
sätt för Riksbanken att följa med i digitaliseringen som skett på betalmarknaden. 
Däremot råder det delade meningar om att som land vara först med att införa en CBDC, 
trots att Sverige ligger i framkant vad gäller digitalisering och digitaliserade 
betalningsmedel.  
 
De statliga aktörerna argumenterar även för att arbetet kring e-kronan är ett naturligt led 
i den minskade kontantanvändningen i Sverige. De anser att det är viktigt att analysera 
hur staten ska anpassa sig till en sådan situation och ser e-kronan som en möjlighet till 
en alternativ lösning. De framför vikten av en statlig närvaro på betalningsmarknaden. 
 
Panetta (2018, s. 24) framför att en CBDC är en naturlig följd av den digitala 
utvecklingen. På samma sätt menar Julin att det ligger i Sveriges tradition att vara först 
eftersom Riksbanken är den äldsta centralbanken i världen och var även först med att ge 
ut den moderna sedeln, varför e-kronan anses vara ett naturligt sätt att följa med i 
digitaliseringen. Storbankerna argumenterar istället att det finns otroligt mycket risker 
med att vara först med någonting eftersom man inte vet vilka risker och kostnader man 
möter och att det därför hade funnits en poäng att lära av andra. Detta för att på ett 
bättre sätt undvika oförutsedda risker och samhällskostnader.  
 
Sørensen (2018, s. 349) menar att digitaliseringen och att ligga i framkant är något som 
man kan dra fördelar av. Däremot förtydligar han att en förutsättning är att kunna 
hantera de risker och stora mängder data och algoritmer som det innebär. Vi kan därför 
konstatera att lyckas man hantera ovannämnda på ett bra sätt kan det vara fördelaktigt 
att som land vara först med att införa en CBDC.  
 
5.4.3 Bedrägerier 
Genom digitaliseringen utförs allt oftare bedrägerier via internet. Bankernas system är 
inte vattentäta (Majlard, 2018) och banker medger att säkerhetsarbetet för att förebygga 
förekomsten av bedrägerier är stort (TT, 2018b). Majlard (2018) menar att man 
dessvärre inte har lyckats kombinera enkla betalningar och säkerheten varför 
kortbedrägerier är vanligt förekommande. Även Hörngren menar att om man önskar 
göra e-kronan till ett enkelt betalningsmedel riskerar man att istället tumma på 
säkerheten och kortbedrägerier kan därför vara en faktor.  
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Majlard (2018) argumenterar för att framtidens mest pålitliga betalningsmedel troligen 
kommer att utgöras av betalningsapplikationer. Julin menar däremot att en e-krona 
lagrad i en applikation eller i ett kort ska byggas med den bästa och högsta säkerheten 
och att en jämförelse mellan olika betalmedel därför är svår att göra. 
 
En annan typ av bedrägeri är istället ID-kapningar, vilket innebär att någon obehörig 
olovligen använder andras legitimation, lösenord, personnummer eller BankID 
(Skatteverket, u.å.). Varken storbankerna eller de statliga aktörerna uppger att ID-
kapningar skulle utgöra en större risk för e-kronasystemet än vad det är idag. Bank D 
menar även att BankID-kapningar har minskat sedan man lanserade QR-koder på 
BankID, varför respondenten inte heller tror att det kommer vara ett problem i 
framtiden. 
 
5.4.4 Integritet 
Integritet innebär per definition risken för att en individs integritet kränks och att 
personen i frågas värdighet hotas och måste värnas (De Geer & Trollestad, 2012, s. 7-
8), vilket redogörs för i delavsnitt 3.5. Integritetskommittén har noterat ett flertal risker 
bland svenska myndigheter med anledning av en bristfällig kompetens inom IT-
utveckling (Regeringskansliet, 2017, s. 27). Bank B förklarar att banker är skyldiga att 
inneha viss information om sina kunder och hålla informationen uppdaterad, så kallad 
”know your customer”. Informationen är känslig och behöver därför behandlas därefter. 
Både storbankerna och de statliga aktörerna lyfter att integriteten och förtroendet 
kommer att vara viktigt att upprätthålla för Riksbanken vid ett införande av e-kronan.  
 
Dagens sedlar och mynt kan inte spåras eftersom dessa transaktioner sker anonymt.  
Ett införande av e-kronan skulle öka statens insyn och kontroll över den personliga 
integriteten för individer i samhället. Teorin om storebrorssamhället menar att det kan 
vara farligt när en stat får för mycket insyn och kontroll, något som motsätter 
respondenternas syn på Riksbankens inflytande eftersom de inte ser någon risk med det 
ökade ansvarsområdet, utan menar att Riksbanken redan idag har alla möjligheter att 
inhämta konfidentiell information.  
 
5.4.5 Risker 
Operationell risk 
Trots att den operationella risken anses vara den viktigaste risken och ett växande 
område inom riskhantering för banker (Hull, 2018, s. 515-516) anser vi att ett 
förhållandevis litet fokus ägnades åt operationella risker under intervjuerna. Visserligen 
påtalade både storbankerna och de statliga aktörerna vikten av att ha ett system som 
klarar av externa hot och bedrägerier mot e-kronasystemet. Qhen et al. (2008, s. 148) 
menar däremot att det kan vara svårt för banker att identifiera operationella risker, vilket 
skulle kunna vara fallet eftersom vi hade förväntat oss ett större fokus på de 
operationella riskerna. 
 
Cyberrisk 
Tidigare studier menar att cyberattacker är en risk för banker (Ulsch, 2014, s. 114-115). 
Ingen av storbankerna nämner däremot att cyberattacker skulle utgöra en större risk för 
e-kronan än för det redan existerande banksystemet. Att Riksbanken anses vara en 
större måltavla för cyberattacker är dock en aspekt som framförs av både storbankerna 
och de statliga aktörerna. Även Julin lyfter cyberattacker som en risk mot  
e-kronasystemet, som ett sätt för kunniga hackare att göra stora vinster (Nordnet Bank, 
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2019). Enligt Ögut (2011, s. 507) är en av staters största utmaningar säkerheten för 
nationers infrastruktur. På samma sätt menar både storbankerna och de statliga 
aktörerna att det är viktigt att bygga ett säkert system för e-kronan. Däremot menar 
storbankerna att det är slöseri att bygga ett nytt system och ifrågasätter varför man inte 
utvecklar det nuvarande banksystemet istället. Vissa av de statliga aktörerna lyfter även 
Öguts (2011, s. 497) argumentation om att banker ofta använder sig av 
sammankopplade säkerhetssystem och menar därför att eftersom e-kronasystemet ska 
vara skilt från bankernas är Riksbanken inte utsatt för samma risker, något som skulle 
innebära en bättre säkerhet än vad övriga banker har.  
 
Ryktesrisk 
En ryktesrisk uppstår vid dålig publicitet av företagets rykte (ECB, 2012, s. 45). 
Storbankerna lyfter ryktesrisken och menar att vid ett rykte om en bank eller vid 
finansiella problem riskerar banker att förlora allmänhetens förtroende, vilket de menar 
leder till bank runs eftersom individer troligen hellre förvarar sin inlåning hos 
Riksbanken som anses vara ett säkert inlåningsinstitut. Genom den nya 
inlåningsmöjligheten som e-kronan skulle innebära ökar risken för bank runs vid 
negativ publicitet menar storbankerna.  
 
Likviditetsrisk 
Bessis (2015, s. 17) definierar likviditetsrisken som risken för att banker hamnar i en 
likviditetsbrist. Under intervjuerna är storbankerna eniga om att likviditetsrisken är en 
av de största riskerna med e-kronan för banker. De menar att bankers affärsmodell 
bygger på inlåning som möjliggör utlåning och i ett scenario där banker förlorar 
inlåning kan de varken realisera tillgångarna eller uppfylla de kapitalkrav som finns, 
något som kan leda till en akut likviditetsbrist.  
 
Bank run 
Enligt Diamond och Dybvig (1983, s. 401) riskerar en bank run att inträffa när stora 
volymer tas ut från en bank. Panetta (2018, s. 27) menar att inlåning från individer och 
företag är en förutsättning för att bankernas utlåning ska vara möjlig, något som även 
storbankerna framför. Storbankerna menar att en kontobaserad e-krona som är 
räntebärande skulle kunna leda till bank runs genom att kunder flyttar sin inlåning till e-
kronor. Detta menar man kan uppstå vid krissituationer eller vid en attraktiv utformning 
av e-kronan, när exempelvis e-kronan erbjuder en inlåningsränta och övriga 
inlåningsinstitutioner inte gör det, något som i sin tur kan resultera i en likviditetsbrist 
för bankerna. Vi finner att e-kronan vid ett införande kommer anses vara ett säkert 
betalningsmedel och ett alternativ till såväl sedlar och mynt som till bankpengar. Med 
anledning av att e-kronan anses vara ett säkert betalningsalternativ kan vi konstatera att 
en attraktiv utformning av e-kronan ökar risken för att bank runs inträffar.  
 
5.4.6 Internationellt perspektiv 
Internationellt sett diskuteras även ett införande av en centralbanksutgiven digital valuta 
i andra länder. Ett alternativ som Storbritanniens centralbank lyfter är delegera ansvaret 
för alla betalningar och tjänster till privata marknadsaktörer (Dyson & Hodgson, 2016, 
s. 18). Storbankerna tror att det kommer bli fallet i Sverige och menar att det ansvaret 
kommer innebära en del kostnader, som i slutändan drabbar individerna.  
 
De båda respondentgrupperna tror att efterfrågan på räntelösa e-kronor kommer att vara 
låg i normala tider, vilket var fallet för Ecuador när de implementerade en CBDC. 
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Enligt Prasad (2018, s. 11) var efterfrågan i Ecuador så pass låg att de var tvungna att 
avsluta systemet för dinero electronico. Även Julin tror på samma sätt som de övriga 
respondenterna att e-kronan kommer att ha en låg efterfrågan men ser ändå inte att det 
skulle vara ett hinder för att införa den. Däremot förs det inga resonemang kring att ett 
alternativ vid låg efterfrågan på e-kronor hade varit att stänga ned systemet.  
 
Trots att pilotprogrammet i Uruguay visade sig vara lyckat (Bergara & Ponce, 2018, s. 
84-86) har man ännu inte infört en CBDC i landet. Inte heller i Estland som anses vara 
ett mycket digitaliserat land (Tammpuu & Masso, 2018, s. 548), har de valt att införa en 
CBDC. Varför dessa länder inte valt att implementera en CBDC hade varit intressant att 
veta, men dessvärre har inte någon information om det återfunnits. En anledning som 
skulle kunna ligga till grund kan vara att i dessa länder, till skillnad från Sverige, har 
inte kontantanvändningen i samhället minskat på samma sätt, vilket gör att de kanske 
inte haft samma behov av en CBDC som Sverige kan tänkas ha, allteftersom 
Riksbankens inflytande på marknaden minskar.  
 
I analysen går det att konstatera att till skillnad från de statliga aktörerna är storbankerna 
trots Riksbankens argument om en minskad kontantanvändning, ändå kritiska till att 
vara det första landet i världen med att införa en CBDC. Det blir därför intressant att 
försöka analysera varför inget land har tagit tag i taktpinnen om att implementera en 
CBDC, samt varför storbankerna ställer sig kritiska i frågan, något som Riksbanken och 
de svenska politikerna bör ha i åtanke vid ett beslut om att införa e-kronan eller inte.  
 
5.4.7 Tidigare aspekter av CBDC 
Säkerhet 
Qian (2019, s. 5) menar att en CBDC kan användas för att minimera risken för illegala 
aktiviteter som kontanter innebär. Storbankerna menar istället att om e-kronans 
transaktioner kan genomföras anonymt ökar risken för illegala verksamheter. Engert & 
Fung (2018, s. 64) delar den åsikten och menar att anonymiteten innebär en risk för 
penningtvätt.  
 
För de flesta centralbanker är det viktigt att inte erbjuda ett alternativ som skapar 
möjligheter för illegala aktiviteter ((Fernández de Lis & Gouvela, 2019, s. 13). Julin 
menar att Riksbanken aldrig skulle vilja ge möjlighet till en ökad penningtvätt. Hon 
förtydligar att det enbart är den värdebaserade e-kronan som möjligtvis kommer vara 
anonym, vilket skulle ha samma maxbelopp som Sveriges högsta valör för kontanter, 
nämligen 1 000 kronor. Storbankerna tar resonemanget vidare och menar att någon 
begränsning vad gäller hur många e-kronakort varje individ kan ha har Riksbanken 
ännu inte uttalat sig om. De menar att ifall varje individ kan ha flera e-kronakort spelar 
beloppsgränsen ingen roll, utan utgör ändå en stor risk för penningtvätt.  
 
För att en CBDC ska kunna användas som ett verktyg för att reducera andelen illegala 
aktiviteter och skattefusk, måste transaktioner för valutan vara spårbar, och därigenom 
är inte anonymiteten möjlig menar Kirkby (2018, s. 534). Vill man som centralbank inte 
under några som helst omständigheter ge individer möjlighet att utnyttja e-kronan för 
penningtvätt kan man konstatera att anonymitet inte är en möjlig egenskap. Om den 
värdebaserade e-kronan ändå kommer vara anonym kan vi konstatera att man behöver 
begränsa antalet kort som varje individ kan inneha för att begränsa förekomsten av 
potentiella penningtvätt. 
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Finansiell stabilitet 
Vid en minskad kontantanvändning i samhället argumenterar Dyson & Hodgson (2016, 
s. 1) för att en CBDC skulle kunna användas som ett penningpolitiskt styrmedel. Detta 
för att göra det lättare för centralbanker att nå sitt mål om prisstabilitet och bibehålla 
någon form av monetär bas på marknaden (Hendrickson, 2017, s. 161-162). De statliga 
aktörerna argumenterar på samma sätt som Bordo och Levin (2017, s. 19-21) att  
e-kronan gör att Riksbanken behåller sin närvaro på betalmarknaden, som ett sätt för att 
säkerställa prisstabilitet. Man menar att e-kronan är ett sätt för att undvika att de privata 
aktörerna styr prissättningen på marknaden, något som kan innebära en risk för en 
oligopolliknande ställning. Genom e-kronan som styrmedel kan Riksbankens mål om 
prisstabilitet och säkerställa en effektiv marknad lättare uppnås.  
 
Både storbankerna och de statliga aktörerna framför att en kontobaserad e-krona som 
erbjuder en inlåningsränta, skulle till skillnad från en värdebaserad kunna vara attraktivt 
för individer. En CBDC kan nämligen anses behöva erbjuda en inlåningsränta för att 
göra andra alternativ mindre attraktiva (Kirkby, 2018, s. 534). Om stora volymer av 
inlåning däremot konverteras till CBDC är det en omställning som skulle kunna påverka 
bankernas utlåningsmöjligheter till allmänheten (Panetta, 2018, s. 27).  
 
Panetta (2018, s. 29) föreslår därför åtgärder för att göra e-kronan mindre attraktiv 
genom att antingen erbjuda en låg inlåningsränta eller sätta beloppsgränser för hur 
mycket CBDC varje individ får inneha, för att undvika en stor efterfrågan som leder till 
bank runs. Vissa av de statliga aktörerna menar att om en kontobaserad e-krona skulle 
leda till bank runs skulle risken för stora effekter på den finansiella stabiliteten däremot 
vara marginella. De menar även att banker kan undvika en likviditetsbrist som uppstår 
när mycket inlåning försvinner genom att låna från Riksbanken eller 
marknadsfinansiera sig, varför det därför inte utgör någon risk.  
 
Bordo och Levin (2017, s. 19-21) exemplifierar vilka effekter en CBDC kan ha på den 
finansiella stabiliteten om den inte implementeras. Författarna menar bland annat att det 
kan leda till en systemrisk när inte en statlig närvaro finns på marknaden. Den 
monopolliknande ställningen som då kan uppstå är inte fördelaktigt för varken individer 
eller mindre aktörer i samhället. Den finansiella stabiliteten kan även rubbas när det 
enbart finns privatutgivna pengar, eftersom det inte finns någon statlig aktör som kan 
bidra till en prisstabilitet på marknaden. Båda dessa argument lyfter vissa av de statliga 
aktörerna som argument för att en e-korna bör införas. 
 
Bank A resonerar på samma sätt som Ottsjö i pilotintervjun om att Riksbankens 
deltagande på betalmarknaden kan leda till en intressekonflikt, eftersom Riksbanken 
också styr priset på pengar genom reporäntan.  Respondenten resonerar därför kring 
lämpligheten att staten konkurrerar med privata aktörer på en i grunden privat 
tjänstemarknad. 
 
Ekonomiska aspekter  
Huruvida individerna i samhället gynnas ekonomiskt av en e-krona råder det delade 
meningar om. Dyson & Hodgson (2016, s. 18) menar att ett ytterligare betalningsmedel 
skapar innovation och konkurrens för betalningssystemet, vilket är fördelaktigt för 
samhället och dess individer. De statliga aktörerna delar den åsikten och menar att en 
statlig aktör på marknaden kontrollerar att prissättningen är rimlig gentemot kunden. 
Utan statens närvaro menar man att priserna riskerar att trissas upp, vilket är 
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ekonomiskt ofördelaktigt för individerna. 
 
Storbankerna menar däremot att den ökade konkurrensen från Riksbanken leder till 
ökade kostnader för alla parter och som i slutändan drabbar individerna. Om exempelvis 
för mycket inlåning hamnar hos staten istället för hos bankerna, kommer det enligt 
Panetta (2018, s. 27) leda till att bankerna får problem med sin utlåning, något som i sin 
tur påverkar kundernas lånekostnader. Därav uppstår en kostnad för individerna i 
samhället. Detta är en aspekt som främst storbankerna lyfter. 
 
Qian (2019, s. 5) menar att kostnader kopplade till kontanter kan undgås med hjälp av 
en CBDC. Storbankerna resonerar på samma sätt och medger att hanteringen av 
kontanter medför stora kostnader för dem, men att en e-krona totalt sett är mycket 
dyrare och i slutändan riskeras att kostnadsföras på individerna.  
 
Enligt Dyson och Hodgson (2016, s. 1) blir det en utmaning för centralbanker att 
distribuera en CBDC då de själva står för totalansvaret, något som även bankerna lyfter. 
De framför att Riksbanken troligtvis inte kommer ha möjlighet att lägga de resurser för 
de arbete som krävs. Om Riksbanken istället väljer att ta hjälp av bankerna för att 
administrera e-kronan, kommer det i sin tur att innebära ytterligare kostnader enligt 
dem. Dock kan en CBDC vara fördelaktigt för mindre aktörer på marknaden, eftersom 
de slipper använda större bankers betaltjänster, något som innebär stora 
transaktionskostnader enligt Dyson & Hodgson (2016, s. 1). Storbankerna lyfter istället 
att det är företag som vinner på en e-krona genom att de kan undgå att betala en negativ 
ränta på inlåning och istället kostnadsfritt förvara den hos Riksbanken. 
 
Dyson & Hodgson (2016, s. 1) resonerar kring avsikten bakom CBDC och menar att de 
intäkter som seigniorage medför skulle kunna vara en anledning till att centralbanker 
vill införa en CBDC. Även en respondent i studien resonerar kring att seignoraget kan 
vara ett sätt för Riksbanken att få en ny inkomstkälla, eftersom deras intäkter har 
minskat drastiskt under de senaste tio åren. 
 



 

70 
 

6. Slutsatser 
I detta kapitel kommer studiens slutresultat att presenteras. Varje delsyfte kommer först 
att besvaras och därefter forskningsstudiens huvudsyfte.  
 
6.1 Huvudsyfte: Hur uppfattar de svenska storbankerna och 
de statliga aktörerna risker och möjligheter med e-kronan? 
Studien har identifierat aspekter som anses vara viktiga när det kommer till risker och 
möjligheter med e-kronan. Slutsatserna för denna studie baseras övervägande på hur  
e-kronan kan komma att utformas, främst huruvida den ska vara räntebärande samt ha 
en obegränsad växlingsmöjlighet eller inte. Eftersom inget beslut ännu har tagits om  
e-kronan kommer att implementeras är antagandena spekulativa och baseras på den 
information som finns tillgänglig.  
 
Respondenterna lyfter att det är svårt att förutse effekterna som kan komma att uppstå 
vid ett införande av e-kronan, i och med att det inte finns några jämförbara exempel. 
Därutöver beror effekterna på hur e-kronan kommer att utformas, något som inte är 
fastställt i nuläget.  
 
Vår förhoppning är att de statliga aktörerna agerar och verkar för att maximera 
samhällsnyttan, och att de inte innehar något egenintresse av e-kronan. Därför antar vi 
att deras svar i studien baseras på vad som hade ökat samhällsnyttan. 
 
Syftet med studien var att undersöka mönster i svaren. Storbankerna står överlag enade i 
många frågor, medan för de statliga aktörerna skiljer det sig något mer åt. Studien anses 
ha en god överförbarhet på övriga affärsbanker i Sverige. Däremot för mindre aktörer 
eller för banker som verkar inom andra affärsområden, kan överförbarheten vara 
tvetydig och variera. 
 
6.3.1 Risker   
De risker med e-kronan som har betonats både under intervjuerna och i 
litteraturgenomgången är bank runs, likviditetsrisker och valutakurseffekter. Dessa 
anser vi utgöra de tyngsta invändningarna mot e-kronan.  
 
Likviditetsrisk 
Om e-kronan ger individer full möjlighet att i realtid växla sina besparingar till 
riksbankspengar, kan inte bankerna tillgodoräkna sig pengarna som säkerhet för den 
utlåning som sker. Skulle även e-kronan anses vara ett säkrare inlåningsalternativ ökar 
sannolikheten för att bank runs inträffar, vilket kan skapa en likviditetsbrist för banker. 
Det anses därför vara ett problem eftersom den inlåning som affärsbankerna behöver för 
att kunna låna ut pengar helt plötsligt kommer behöva tas på annat håll, vilket kan leda 
till likviditetsbrister för banker och oroligheter på finansmarknaden.  
 
Vi finner att risken för att banker försätter sig i en likviditetsbrist föreligger om 
inlåningen av e-kronor är räntebärande, när övriga banker inte erbjuder det. Däremot 
har Riksbanken redogjort för att e-kronan initialt inte kommer att erbjuda någon 
inlåningsränta (Sveriges Riksbank, 2018a, s. 13), varför effekterna kan tänkas vara 
mindre vid ett införande.  
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Finns det däremot ingen beloppsbegränsning för hur mycket inlåning i form av e-kronor 
varje individ eller företag kan inneha ser vi en större risk för bank runs. Vi finner att 
både privatkunder och företagskunder som har en inlåning överstigande 950 000 kronor 
kan vinna på att konvertera till e-kronor för att erhålla en statlig garanti för inlåningen. 
Även företag som idag betalar en negativ ränta på inlåning kan ha incitament att flytta 
över sin inlåning till e-kronor för att undgå räntekostnaden, vilka respondenterna menar 
kan medföra att penningpolitiken i Sverige blir mer ineffektiv och kan leda till 
omfattande bank runs. 
 
Ett flertal respondenter menar att bank runs riskerar att försätta banker i 
likviditetsbrister när stora volymer inlåning försvinner. För att lösa likviditetsbristen ges 
banker möjlighet att låna av Riksbanken. På lång sikt lyfter storbankerna att det skulle 
göra att staten lånar ut stora volymer till bankerna som i sin tur lånar ut till individer i 
form av bolån. Den rollen som Riksbanken i sådana fall erhåller ifrågasätter 
storbankerna och menar att man på sikt riskerar att hamna snett och med stora skulder 
som staten har utåt mot befolkningen, något som kfkryffan komma att påverka den 
finansiella stabiliteten.  
 
Valutakurspåverkan 
Studien har identifierat två riskscenarion som kan ha en inverkan på den svenska 
valutakursen. Genom en begränsad växlingsmöjlighet skulle det kunna uppstå en 
kursskillnad mellan riksbankspengar och bankpengar, genom en andrahandsmarknad för 
e-kronor. Vi anser att den risken kan vara större vid finansiella oroligheter på 
marknaden. 
 
Vid finansiella oroligheter är flertalet respondenter övertygade om att utländska 
investerare skulle anse e-kronan som ett attraktivt inlåningsalternativ för diversifiering. 
Som EU-land måste man ge andra EU-medborgare en möjlighet att växla till e-kronor. 
Den svenska staten har AAA rating i kreditbetyg från både Moody's och Standard & 
Poor's (Riksgälden, 2017), vilket är den högsta kreditvärdigheten man kan inneha. Med 
anledning av att utländska investerare först behöver växla till svenska kronor för att 
konvertera till e-kronor kommer både den svenska kronan och e-kronan att stärkas. För 
en exportnation som Sverige (SCB, 2019) kan en stark växelkurs vara en nackdel. 
 
 
Säkerhet 
Både storbankerna och de statliga aktörerna menar att säkerheten beror på hur man 
utformar e-kronan och dess system. Storbankerna och tidigare teorier menar att en 
centralbank skulle kunna utgöra en större måltavla för bedrägerier och cyberattacker om 
alla pengar samlas på ett ställe. De framför att säkerheten inte nödvändigtvis blir säkrare 
utan att det till och med kan bli enklare att penetrera Riksbankens system än vad det är 
att penetrera flera olika bankers system för att hitta motsvarande summa. 
 
Med anledning av att avsikten med e-kronan bland annat är att vara användarvänlig tror 
vissa av de statliga aktörerna samt storbankerna att den egenskapen istället kan bidra till 
att förekomsten av bedrägerier ökar, vilket hämmar säkerheten. Även dess möjlighet till 
att genomföra transaktioner anonymt kan anses vara en penningtvättsrisk och ett sätt för 
illegala aktiviteter. Genom Riksbankens uttalande om att de aldrig kommer att 
medverka till en ökad risk för penningtvätt anser därför storbankernas respondenter att 
anonymitet inte bör förverkligas bland e-kronans egenskaper.  
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Vår slutsats är att likviditetsrisken, valutakurspåverkan samt säkerheten är de största 
riskerna med e-kronan enligt respondenterna i studien, där likviditetsrisken är den mer 
betydande risken än de övriga baserat på respondenternas svar.  
 
6.3.2 Möjligheter 
Möjligheterna med e-kronan som har identifierats under intervjuerna och i 
litteraturgenomgången är ett stöd för utsatta grupper, beredskapen samt statens närvaro 
på marknaden. Följande tre argument anser vi utgöra de främsta anledningarna till att 
införa e-kronan. Vi har i analysen identifierat fler möjligheter för e-kronan som inte 
tidigare vetenskaplig forskning inom CBDC lyfter. Detta tror vi delvis kan bero på att 
diskussioner kring CBDC internationellt sett inte har samma problem med en minskad 
kontantanvändning som Sverige har. En CBDC kan främja beredskapen i landet vid 
krissituationer om inte kontanter längre är ett fungerande betalningsmedel, varför den 
möjligheten är mer aktuell för Sverige.   
 
Beredskap  
Vi anser att det även finns risker med den minskade kontantanvändningen i Sverige.  
I ett scenario där det elektroniska betalningssystemet inte fungerar i händelse av en 
krissituation finns inte längre ett fungerande betalningsmedel. Med anledning av att 
systemet för e-kronan skall vara fristående från den infrastruktur som de privata 
affärsbankerna använder idag anser vissa av de statliga aktörerna att risken för att inte 
kunna genomföra betalningar vid exempelvis ofred eller driftstörningar reduceras.  
 
Utsatta grupper i samhället  
E-kronan kan anses vara ett betalningsmedel som även fungerar som ett alternativ för 
utsatta grupper i samhället. Med anledning av att dessa grupper kan inneha svårigheter 
använda existerande digitala betalningslösningar, kan e-kronan utformas på ett sätt som 
är användarvänligt för dem. Därav anses e-kronan rikta sig till alla individer i samhället.  
 
De statliga aktörerna menar även att mindre aktörer på betalmarknaden som idag är 
beroende av de större bankerna kan dra fördelar av Riksbankens närvaro genom en ökad 
konkurrenssituation. Genom e-kronan slipper de även använda de större bankernas 
betalsystem, som innebär stora kostnader. 
 
Statlig närvaro på betalmarknaden 
En möjlighet som har identifierats är att ett naturligt monopol bland privata aktörer på 
betalningsmarknaden kan undvikas genom Riksbankens deltagande på marknaden.  
E-kronan gör det möjligt för Riksbanken att behålla en statlig närvaro och därmed 
säkerställa en prisstabilitet på marknaden. 
 
Det finns inget utvecklat land idag med en centralbank som står utan ett eget fungerande 
betalningsmedel, därför är det svårt att säga vilka konsekvenser det skulle kunna 
komma att få. Därför tycker även vi det är viktigt att beakta frågan om vad som skulle 
kunna hända i en sådan situation. Det innebär en risk att inte veta konsekvenserna, 
eftersom det skulle kunna komma att leda till oförutsedda kostnader. Att bibehålla 
allmänhetens tillgång till ett statligt garanterat betalningsmedel, finner vi på samma sätt 
som storbankerna inget större behov av eftersom det redan idag uppfylls genom den 
statliga insättningsgarantin.  
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Vår slutsats är att utsatta grupper i samhället, beredskapen och den statliga närvaron på 
betalmarknaden är de största möjligheterna som respondenterna ser med e-kronan, där 
beredskapen är den mer betydande än de övriga möjligheterna baserat på 
respondenternas svar.  
 
6.3.3 Ekonomiska aspekter 
Respondenterna i studien lyfter att en e-krona både skulle kunna innebära en 
samhällsnytta och samhällskostnader. Storbankerna och vissa av de statliga aktörerna 
menar att konstruktionen av en separat el- och teleinfrastruktur innebär stora kostnader, 
som egentligen inte fyller något kundbehov. Att distribuera e-kronor medför även 
kostnader för Riksbanken genom övervakning av penningtvätt, säkerhet och 
bedrägerier. 
 
Storbankerna och vissa av de statliga aktörerna lyfter även de ökade 
samhällskostnaderna som skulle kunna uppstå vid bank runs. Detta genom den 
likviditetsbrist som bankerna försätts i genom den minskade inlåningen. Man menar 
även att det kan resultera i att bankerna tar ut dessa kostnader på andra håll, exempelvis 
genom ökade bolåneräntor. Oavsett vart kostnaderna för systemet kostnadsförs är man 
eniga om att de i slutändan drabbar individerna i samhället. Storbankerna menar även  
e-kronan kan innebära stora kostnader för den svenska handeln som alla måste anpassa 
sina system för att kunna hantera det nya betalningsalternativet. 
 
Samtidigt är det också viktigt att understryka att samhällskostnader även skulle kunna 
uppstå vid en avsaknad av ett statligt betalningsmedel, något som vissa av de statliga 
aktörerna lyfter. De framför att vid en avsaknad av kontanter och en statlig närvaro på 
betalmarknaden finns enbart privata aktörer, vilket leder till att de kontrollerar 
prissättningen på marknaden och erhåller en oligopolliknande position på marknaden. 
Det ger bankerna en möjlighet att införa en negativ ränta för inlåning, oavsett privat- 
eller företagskund, vilket drabbar individer och företag.  
 
De statliga aktörerna medger att e-kronan kommer medföra en del samhällskostnader, 
men menar att det i slutändan ändå kommer vara värt kostnaden. Detta i syfte att öka 
beredskapen i Sverige och informationssäkerheten för att motstå externa hot. Huruvida 
kostnadsaspekten för e-kronan kommer att se ut, är svårt att fastställa i nuläget.  
 
6.2 Delsyfte 1: Respondenternas inställning till e-kronan 
De råder delade meningar vad gäller de åtta respondenternas inställning till e-kronan. 
För de negativt inställda väger riskerna tyngre än möjligheterna. De respondenter med 
en negativ inställning utgörs av storbankerna samt vissa av de statliga aktörerna och de 
använder till största del bank runs, likviditetsrisken och effekter på den svenska valutan 
som argument till sitt ställningstagande. De lyfter även huruvida beredskapsargumentet 
för en e-krona faller inom ramen för Riksbankens mandat och att det skulle kunna anses 
vara en intressekonflikt och en risk med att Riksbanken också konkurrerar med 
affärsbanker. Storbankerna menar även att Riksbankens avsikt med e-kronan inte har 
kommunicerats på ett tydligt sätt, varför argumenten bakom e-kronan inte upplevs fylla 
något kundbehov eller samhällsvärde.  
 
De positivt inställda, vilka utgörs av vissa av de statliga aktörerna, menar istället att 
möjligheterna med en e-krona väger tyngre än riskerna och att möjligheten för utsatta 
individer i samhället, beredskapsperspektivet samt en statlig närvaro på 
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finansmarknaden är något som man kan dra fördelar av genom e-kronan.  
 
Som vi uppfattar respondenterna är alla fyra storbanker eniga och bestämda i sin 
inställning till e-kronan, vilket också har framförts i Bankföreningens remissvar. 
Däremot skiljer sig de statliga aktörernas inställning åt sinsemellan, något som kan 
tänkas bero på att de olika aktörerna har olika ansvars- och fokusområden och att de 
därför har en skild syn. 
 
Vi kan konstatera att den negativa inställningen till e-kronan verkar dominera bland de 
åtta respondenterna. Eftersom tanken med e-kronan är att den ska distribueras via 
bankerna anser vi att det är viktigt att Riksbanken beaktar bankernas önskemål om att 
förtydliga avsikten och argumenten till ett införande av e-kronan samt ta hänsyn till de 
risker som den kan tänkas innebära för att ändra bankernas inställning. I slutändan tror 
vi att ifall alla parter är med på tåget och har en positiv inställning till e-kronan får vi en 
bättre slutprodukt och på så sätt ökar samhällsvärdet av e-kronan.  
 
6.3 Delsyfte 2: Finns det någon fördel med att som land vara 
först med en CBDC? 
Vid ett införande av e-kronan skulle Sverige som land bli det första i världen att erbjuda 
en CBDC till allmänheten. Notera att diskussioner om en CBDC även förs i andra 
länder och att de därför kan komma att implementera en CBDC innan Sverige.  
  
De två respondentgruppernas syn på att man som land blir först med att införa en 
CBDC skiljer sig från varandra. Vissa av de statliga aktörerna har en mer positiv syn på 
att vara först. Den främsta anledningen som de lyfter är att de tycker att det är bra att 
Riksbanken börjar titta på andra lösningar som kan fungera som ett komplement till 
sedlar och mynt, genom den minskade kontantanvändningen. 
 
Sørensen (2018, s. 349) menar att digitaliseringen och att ligga i framkant är något som 
man kan dra fördelar av. Däremot förtydligar han att en förutsättning är att kunna 
hantera de risker och stora mängder data och algoritmer som det innebär. De statliga 
aktörerna tror därför att Riksbanken kan lyckas hantera ovannämnda utmaningar på ett 
bra sätt och att de därför anser att det är fördelaktigt att som land vara först med att 
införa en CBDC.  
 
Storbankerna och vissa av de statliga aktörerna menar istället att det är för tidigt att 
implementera e-kronan i dagsläget eftersom de anser att det inte föreligger något 
kundbehov av e-kronan. De förtydligar att e-kronan inte kan implementeras förrän man 
har rett ut alla potentiella konsekvenser och förstått vad e-kronan kan innebära för 
samhället. Det hade funnits en poäng med att låta andra införa en CBDC först för att 
därefter ta lärdom och analysera vilka effekter en CBDC kan komma att få. Detta för att 
på ett bättre sätt undvika oförutsedda risker och samhällskostnader.  
 
Genom den empiriska undersökningen upplever vi att det är övervägande negativa 
faktorer som framförts bland respondenterna i frågan. Enligt vår undersökning finns det 
därför inte lika många fördelar som nackdelar med att som land vara först med en 
CBDC. 
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7. Forskningsbidrag och framtida forskning 
I detta avsnitt presenteras studiens praktiska och teoretiska bidrag och avslutningsvis 
rekommendationer för framtida forskning.  
 
7.1 Forskningsbidrag 
7.1.1 Teoretiskt bidrag 
Med anledning av att ingen tidigare vetenskaplig forskning har påträffats om e-kronan, 
är studiens största bidrag att fylla det existerande forskningsgapet, samt givet 
slutsatserna skapa nya empiriska resultat. De tidigare studentuppsatser som finns inom 
fenomenet har istället haft en inriktning mot nationalekonomi och juridik och fokuserat 
på privatpersoners inställning till e-kronan och makroekonomiska effekter. 
 
7.1.2 Praktiskt bidrag 
Genom denna forskningsstudie är vår förhoppning att både privata banker och individer 
i samhället erhåller en större insikt i vilka effekter e-kronan kan medföra. Initialt var vår 
förhoppning att bidra till en ökad kunskap av hur e-kronan kan komma att påverka den 
rådande konkurrenssituationen på betalmarknaden i Sverige. Däremot betonades inte 
konkurrenssituationen under intervjuerna, varför den istället ersattes av ekonomiska 
aspekter. Det praktiska bidraget från studien är därför en ökad kunskap kring e-kronans 
effekter sett till säkerhet, finansiell stabilitet och ekonomiska aspekter. 
 
Ett ytterligare praktiskt bidrag är att övriga svenska banker och mindre aktörer får ta del 
av förväntade effekter av e-kronan på marknaden. Studiens resultat är åtkomlig för alla 
och därav ges även en möjlighet för allmänheten att ta del av de främsta risker och 
möjligheter som presenteras i studien. Studien kan därför underlätta för individer och 
företag vid en jämförelse av fördelar och nackdelar med att konvertera inlåning till e-
kronor i framtiden. Vidare ges även en möjlighet för allmänheten att på ett lättare sätt 
skapa sin egen uppfattning om vad e-kronan skulle kunna komma att innebära för risker 
och möjligheter. 
 
Eftersom att ett införande av e-kronan kommer att beslutas av politiker kan studien ge 
en överskådlig bild över de identifierade risker och möjligheter e-kronan kan innebära, 
för att underlätta deras personliga ställningstagande till fenomenet.  
 
Dessutom kan studien bidra till att främja Riksbankens arbete för en öppen och bred 
dialog om e-kronan. De önskar få ta del av berörda aktörers synpunkter och förslag till 
e-kronan, vilket presenteras i studien.  
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7.2 Framtida forskning 
Ett förslag till kommande studier är att till skillnad från vår studie genomföra en 
kvantitativ studie genom att skicka ut enkäter till ett större antal experter inom e-kronan 
och analysera vad de tycker om de teman som har kommit fram i den aktuella studien. 
Vi anser att kunskapen om e-kronan i nuläget är liten. Däremot är kunskapen något som 
kan komma att förändras med tiden varför det hade varit intressant i framtiden.  
 
Ett ytterligare förslag till framtida studier är att undersöka svenska företags cash 
management-lösningar och hur de kan komma att dra nytta av e-kronan. Eftersom 
insättningsgarantin enbart omfattar 950 000 kronor hade det varit intressant att 
undersöka företags intresse av en e-krona eftersom volymer större än garantin inte är 
statligt garanterade. Företag är ofta de som innehar stora volymer på bankkonton och 
många företag väljer därför idag att inneha flera banker för att omfattas av garantin, 
vilket kan upplevas vara omständigt. Med en e-krona hade företag kanske inte behövt 
sprida volymerna. Vi ber att få tacka den anonyma respondenten som föreslog detta för 
framtida forskning.  
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8. Sanningskriterier 
För denna kvalitativa forskningsstudie har vi valt att fokusera på sanningskriterierna 
trovärdighet och äkthet vilka presenteras nedan.   
 
Bryman (2012, s. 390) menar att flera forskare anser att sanningskriterier som 
reliabilitet och validitet inte är lika användbar för kvalitativa studier som för 
kvantitativa studier. Bryman nämner istället Guba (1985) och Guba och Lincon (1994) 
som hävdar att trovärdighet och äkthet är sanningskriterier som lämpar sig för 
kvalitativa studier. Även Hallin & Helin (2018, s. 101) anser att vid semi-strukturerade 
intervjuer är trovärdighet och äkthet de mest lämpliga sanningskriterierna.  
 
8.1 Trovärdighet  
Inom trovärdighet finns fyra kriterier, tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 
konfirmering (Bryman, 2012, s. 390).  
 
8.1.1 Tillförlitlighet 
Enligt Bryman (2012, s. 390) skapas en tillförlitlighet i de fall forskaren tillämpar god 
forskningspraxis. Bryman menar att redovisning av resultatet bör göras för 
respondenterna för att få en godkännande om att forskaren har gjort en korrekt tolkning 
av det som har studerats, för att uppnå en tillförlitlighet för studien, även kallad 
respondentvalidering. Ahrne och Svensson (2015, s. 26) nämner att responsvalidering är 
ett sätt för att öka studiens trovärdighet. En nackdel med respondentvalidering kan 
däremot vara att respondenterna efter att ha läst sina citat blir defensiva och av den 
anledningen istället önskar vara anonyma i studien (Bryman, 2012, s. 391).  
 
Respondenterna har fått tillgång till de citat och det intervjumaterial som vi önskat 
använda i studien och en möjlighet att kontrollera att vår tolkning stämmer överens med 
respondenternas faktiska ståndpunkt. De respondenter som önskade fick även ta del av 
transkriberingen från intervjun, i syfte att de skulle känna sig bekväma och att 
eventuella missförstånd uteblir. Studiens respondentvalidering resulterade i att 
respondenterna gjorde vissa förtydliganden av sina argument, samt att delar av 
materialet exkluderades. 
 
8.1.2 Överförbarhet 
Gällande överförbarheten syftar Bryman (2012, s. 390-392) på den externa validiteten, 
vilken är möjligheten att kunna avgöra hur väl studiens resultat går att applicera i andra 
sammanhang. Bryman menar att kvalitativa studier mestadels studerar en mindre grupp 
individer, vilket gör att studiens resultat enbart representerar den studerade gruppens 
sociala verklighet. Genom en beskrivning av studiens kontextuella miljö kan man 
avgöra hur väl resultatet går att överföra till andra sammanhang enligt Bryman (2012, s. 
390-392), Ahrne och Svensson (2015, s. 27).  
 
I studien har tydliga beskrivningar presenterats i flera olika avseenden, vilka har ansetts 
vara relevanta för att läsare ska kunna få en klarare bild över studiens miljö. Exempelvis 
har vi presenterat vilka som representerar de två respondentgrupperna för att göra det 
möjligt för läsare att kunna tolka och ha en förståelse för deras ståndpunkter. En 
redogörelse för transkribering och kodning har gjorts för att skapa en förståelse för hur 
datan har analyserats. Vår förhoppning är att dessa beskrivningar underlättar för läsare 
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vid tolkning av resultatet, för att förstå i vilka andra sammanhang resultatet kan 
appliceras. 
 
8.1.3 Pålitlighet 
Bryman (2012, s. 392) lyfter även pålitlighet som ett viktigt kriterium för trovärdigheten 
enligt Guba (1985) och Guba och Lincon (1994). Författarna menar att pålitlighet är 
viktigt för att som forskare ha ett granskande synsätt i sin forskningsstudie. Forskare bör 
därför tydligt redogöra för hur varje del i forskningsprocessen har gått till för att avgöra 
till vilken grad de teoretiska slutsatserna kan styrkas vid granskning av studien 
(Bryman, 2012, s. 392).  
 
Genom beskrivningar av tillvägagångssätt för studien skapas en förståelse av det 
presenterade resultatet. Detta för att möjliggöra att samma forskningsprocess ska leda 
till exakt samma resultat. Även vår förförståelse och vårt synsätt på vetenskap har 
redogjorts, något som förhoppningsvis skapar en större förståelse för hur väl studiens 
resultat vidare kan motiveras. En redogörelse av tillvägagångssättet för kontakten med 
våra respondenter har presenterats. Däremot är det inte säkert att processen vid ett 
senare forskningsförsök genererar i samma respondenter, något som kan leda till ett 
annat forskningsresultat. I takt med att ny information om e-kronan och dess utformning 
presenteras kan även nya insikter och perspektiv generera i andra resultat.   
 
8.1.4 Konfirmering 
Konfirmering är per definition försäkringen om att forskaren är medveten om att 
fullständig objektivitet inte är möjlig att uppnå och att forskaren försäkrar att hen har 
agerat i god tro (Bryman, 2012, s. 392). Forskaren intygar därmed att egna värderingar 
och önskvärda resultat har lagts åt sidan under forskningsprocessen för att inte medvetet 
påverka forskningsstudiens utfall. Under studiens genomförande har målet varit att hålla 
en neutral position och inte vinkla resultatet efter våra egna ställningstaganden.  
 
8.2 Äkthet 
Bryman (2012, s. 393) lyfter även fram Guba (1985) och Guba och Lincon (1994) som 
menar att äkthet, även kallad autenticitet, är ett viktigt sanningskriterium inom kvalitativ 
forskning och kan delas in i fem kriterier, rättvisande bild, ontologisk autenticitet, 
pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. 
 
Huruvida forskningen representerar den studerade gruppens synsätt, bedömer studiens 
rättvisande bild (Bryman, 2012, s. 393). Ljudinspelningen av intervjuerna har 
möjliggjort en utförlig och noggrann transkribering. Det har även givit oss en möjlighet 
att lyssna på samtalen flera gånger, för att på bästa sätt beakta samtalens faktiska 
kontext. Ljudinspelningen anser vi därmed bidrog till en rättvis bild av intervjuerna och 
respondenternas synsätt.  
 
Bryman (2012, s. 393) menar att ontologisk autenticitet bedömer hur väl forskningen 
hjälper de studerade respondentgrupperna att förstå sin verklighet. Genom att e-kronan 
är ett nytt fenomen baseras respondenternas svar på spekulationer. En del frågor som 
behandlats under intervjuerna har berört aspekter som respondenterna troligen inte hade 
reflekterat över innan, vilka kan ha bidragit till nya insikter om e-kronan bland 
respondenterna.  
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Pedagogisk autenticitet innebär att respondenterna ges en möjlighet till att ta del av 
andra individers upplevelse i samma miljö (Bryman, 2012, s. 393). Vår förhoppning är 
att studiens empiri ska presentera en tydligare bild över de två respondentgruppernas 
syn på e-kronan. Detta hoppas vi kan ge respondenterna en möjlighet till nya insikter 
och en bättre förståelse för andra individers syn av e-kronan.  
 
Katalytisk autenticitet handlar om att forskarens arbete ska motivera respondenterna till 
att förbättra sina omständigheter (Bryman, 2012, s. 393). Kriteriet har i studien uppnåtts 
genom förberedelser av intervjuguiden, vilket har medfört att vi under intervjuernas 
gång haft en möjlighet att ställa frågor som respondenterna kanske inte hade lagt någon 
större vikt vid innan. Dessa frågor kan ha givit dem en bredare förståelse för e-kronan. 
 
Taktisk autenticitet berör hur väl forskaren har tillåtit respondenterna att göra det som 
krävs för att kunna agera och skapa förändring (Bryman, 2012, s. 393). Denna 
forskningsstudie kan anses vara ett verktyg och hjälpmedel för respondenterna i deras 
fortsatta arbete kring e-kronan. Vi hoppas studien motiverat dem till att fortsätta 
engagera sig i e-kronan, för att hitta en optimal utformning. 
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9. Etiska och samhälleliga aspekter 
I detta kapitel presenteras de etiska och samhälleliga aspekter som är aktuella för 
denna forskningsstudie. 
 
Johansson (2018, s. 247) menar att etiska aspekter vid forskning har blivit allt viktigare. 
I fallet för denna studie blir ett etiskt ställningstagande relevant, eftersom vår studie 
kräver ett deltagande av respondenter (Johansson, 2018, s. 247). Vi har därför under 
studiens gång försökt förhålla oss till de forskningsetiska principer och riktlinjer som 
Vetenskapsrådet tagit fram, närmare bestämt informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
 
Informationskravet innebär att respondenterna blir informerade om syftet med studien 
samt vad deras medverkan innebär. Samtyckeskravet å andra sidan handlar om 
skyldigheten till att informera respondenterna om att deras medverkan är frivillig. Att 
respondenternas medverkan kommer att behandlas anonymt omfattas av 
konfidentialitetskravet. Sist men inte minst återfinns nyttjandekravet vilken innebär att 
varje respondent ska informeras om att den insamlade empirin enbart kommer att 
användas för studiens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7, 9, 12, 14).  
 
Dessa riktlinjer uppnåddes genom att författarna i god tid innan genomförandet av 
intervjuerna översände ett informationsbrev, så kallat missivbrev (se Appendix 4), 
innehållande ett förtydligande om studiens syfte samt innebörden av en medverkan i 
studien. I brevet framgick att deltagandet både är frivillighet och anonymitet samt att en 
möjlighet finns till att avbryta intervjun när som helst. Författarna har valt att benämna 
respondenterna med fiktiva namn i studien i de fall respondenterna önskat det, något 
som särskiljer respondenterna och dess svar utan att påverka anonymiteten. Detta i 
enlighet med informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. En 
ytterligare upplysning gjordes både i informationsbrevet samt inledningsvis i intervjun 
om att den insamlade empirin enbart kommer att användas för studiens ändamål samt att 
den slutliga versionen av studien kommer att publiceras på databasen DiVA, i linje med 
nyttjandekravet.  
 
Samhälleliga aspekter kopplat till studien är att e-kronan kan anses vara en känslig fråga 
för många, både för personer inom storbankerna och de statliga aktörerna. Eftersom  
e-kronan ännu inte existerar är de flesta argument om e-kronan spekulationer om vilka 
effekter den skulle kunna innebära. Studien lyfter risker och möjligheter med e-kronan, 
både för banker och individer i samhället. Möjligheter för en part kan innebära risker för 
en annan part. Att ta ställning och uttala sig om sina ståndpunkter i frågan skulle kunna 
leda till att svaren därför inte är uppriktiga utan baseras på normer eller vad de tror att 
studien vill ha till svar. 
 
För oss författare är det viktigt att tänka på vilka samhälleliga konsekvenser vårt 
presenterade resultat kan komma att få. Att synliggöra storbankernas åsikter om  
e-kronan kan upplevas som känsligt, då de troligen vill hålla sig i god med Riksbanken, 
och därför inte inta en ståndpunkt som motsäger Riksbanken och dess ställningstagande. 
Trots att det presenterats skilda åsikter bland studiens respondenter, hoppas vi att det 
med tydlighet framgår i vilka fall de skiljer sig åt och vilka som är de bakomliggande 
argumenten för uttalandet.  



 

81 
 

Referenslista 
Ahrne, G., Svensson, P. (2015). Handbok i kvalitativa metoder.  
Stockholm: Liber. 
 
Akinola, O., S. (2012). Cashless Society, Problems and prospects, Data Mining 
Research Potentials. International Journal of Computer Science and 
Telecommunications, 3 (8), 49-55. 
 
Almazán, M., Frydrych, J. (2015). Mobile financial services in Latin America & the 
Caribbean: State of play, commercial models, and regulatory approaches. GSMA. 
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-
content/uploads/2015/09/2015_GSMA_Mobile-financial-services-in-Latin-America-
the-Caribbean.pdf. [Hämtad 2019-02-18]. 
 
Alshenqeeti, H. (2014). Interviewing as a data collection method: A critical review. 
English linguistics research, 3 (1), 39-45.  
 
Alvesson, M., Deetz, S. (2000). Doing critical management research. London: SAGE. 
 
Alvesson, M., Sköldberg, K. (2017). Tolkning och reflektion. Lund: Studentlitteratur. 
 
Andersson, S. (2014). Om positivism och hermeneutik. Lund: Studentlitteratur. 
 
Bayuk, J. L., Healey, J., Rohmeyer, P., Sachs M. H., Schmidt, J., Weiss, J. (2012). 
Cyber Security Policy Guidebook. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.  
 
Bech, M., Faruqui, U., Ougaard, F., Picillo, C. (2018). Payments are a- changing’ but 
cash still rules. BIS. https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1803g.pdf. [Hämtad 2019-01-
30]. 
 
Bech, M., Garratt, R. (2017). Central bank cryptocurrencies. BIS. 
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1709f.pdf. [Hämtad 2019-03-30]. 
 
Bergara, M., Ponce, J. (2018). Central bank digital currency: The Uruguayan E-Peso 
case. SUERF/BAFFI Carefin Center Conference, Milan, Italy, 7-7 juni. 2018 (2), 82-90.  
Tillgänglig via; 
https://www.suerf.org/docx/s_cf0d02ec99e61a64137b8a2c3b03e030_7025_suerf.pdf. 
[Hämtad 2019-05-09].  
 
Bessis, J. (2015). Risk Management in Banking. Chichester: John Wiley & Sons.  
 
BIS. (2008). Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision. 
https://www.bis.org/publ/bcbs144.pdf. [Hämtad 2019-03-23]. 
 
BIS. (2011). Principles for the Sound Management of Operational Risk. 
https://www.bis.org/publ/bcbs195.pdf. [Hämtad 2019-02-29]. 
 
Björkdahl, J., Wallin, M. W., Kronblad, C. (2018). Digitalisering − mer än teknik 
Kartläggning av svensk forskning och näringslivets behov. Vinnova. 



 

82 
 

https://www.vinnova.se/contentassets/24d0fc24d08b4d0d900a805384ffc51b/vr_18_06.
pdf. [Hämtad 2019-02-20]. 
 
Blomqvist, E., Christensen, C. (2017). E-kronan, en övergång till ett kontantlöst 
Sverige. [Masteruppsats]. Uppsala: Uppsala Universitet. http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1185037/FULLTEXT01.pdf. [Hämtad 2019-01-27] 
 
Bordo, M., Levin, A. (2017). Economics Working Paper 17104: Central bank digital 
currency and the future of monetary policy. Hoover institution. 
https://www.hoover.org/sites/default/files/research/docs/17104-bordo-
levin_updated.pdf. [Hämtad 2019-02-12].  
 
Borgklint, E., Söderberg, M. (2018). Bitcoin och banker: En studie om bankens syn på 
kryptovalutan Bitcoin. [Masteruppsats]. Skövde: Högskolan i Skövde.  
http://his.diva-portal.org/smash/get/diva2:1212980/FULLTEXT01.pdf. [Hämtad 2019-
01-27]. 
 
Braun, V., Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative 
research in psychology, 3, 77-101. 
 
Braun, V., Clarke, V. (2013). Successful qualitative research: a practical guide for 
beginners. London: Sage.  
 
Bryman, A. (2012). Social Research Methods. 4:e uppl. New York: Oxford University. 
 
CFI. (u.å.). Bank Run, The bane of Basel III. 
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/other/bank-run/. [Hämtad 
2019-02-21]. 
 
Chen, Y., Hasan, I. (2008). Why Do Bank Runs Look like Panic? A New Explanation. 
Journal of Money, Credit and Banking, 40 (2-3), 535-546. 
 
Coard, S. (2018). Riksbanken: ”Självklart risker med e-krona”. Svenska Dagbladet. 
[Video]. https://www.svd.se/riksbanken-sjalvklart-risker-med-e-krona.  
[Hämtad 2019-02-19]. 
 
Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods 
approaches. 4:e uppl. Los Angeles: Sage.  
 
De Geer, H., Trollestad, C. (2012). Etik och integritet. Stockholm: SNS förlag. 
 
Diamond, D. W., Dybvig, P. H. (1983). Bank runs, Deposit insurance and Liquidity. 
The Journal of Political Economy, 91 (3), 401-419.  
 
Digitaliseringskommissionen. (2016). För digitalisering i tiden.  
https://www.regeringen.se/4af25c/contentassets/f7d07b214e2c459eb5757cea206e6701/
sou-2016_89_webb.pdf. [Hämtad 2019-03-31]. 
 
Dyson, B., Hodgson, G. (2016). Digital Cash: Why Central Banks Should Start Issuing 
Electronic Money. Positive money. https://positivemoney.org/wp-



 

83 
 

content/uploads/2016/01/Digital_Cash_WebPrintReady_20160113.pdf. [Hämtad 2019-
02-18]. 
 
ECB. (2012). Virtual currency schemes. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf. 
[Hämtad 2019-02-19]. 
  
Edwards, B., Furnas, A., Forrest, S., Azelrod, R. (2017). Strategic aspects of 
cyberattack, attribution, and blame. PNAS, 114 (11), 2825-2830. 
 
E-estonia. (2018). A conversation with Adam Rang on the state of e-Residency.  
https://e-estonia.com/a-conversation-with-adam-rang-on-e-residency/. [Hämtad 2019-
03-13]. 
 
Fejes, A., Thornberg R. (2015). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber.  
 
Fernández de Lis, S., Gouvela, O. (2019). Central bank digital currencies: Features, 
options, pros and cons. BBVA research. https://www.bbvaresearch.com/wp-
content/uploads/2019/03/WP_Central-bank-digital-currencies-ICO.pdf. [Hämtad 2019-
03-15]. 
 
Finansinspektionen. (2013). Bankernas räntor och utlåning. 
https://www.fi.se/contentassets/85daf2f1a4974a3087bc8f5c2658930e/bru_kv3_2013.pd
f. [Hämtad 2019-04-15]. 
 
Finansinspektionen. (2019). Remiss av E‐kronaprojektets delrapport 2. 
https://www.fi.se/contentassets/4d969412e78040878e2cb55173a86df4/remissvar-e-
kronarapport-2.pdf. [Hämtad 2019-02-18]. 
 
Finansinspektionen. (u.å.). Finansiell stabilitet. https://www.fi.se/sv/finansiell-stabilitet/. 
[Hämtad 2019-02-28]. 
 
Fregert, K., Jonung, L. (2010). Makroekonomi: teori, politik och institutioner. Lund: 
Studentlitteratur.  
 
Försvarsdepartementet. (2017). Motståndskraft Inriktningen av totalförsvaret och 
utformningen av det civila försvaret 2021–2025.  
https://www.regeringen.se/4b02db/globalassets/regeringen/dokument/forsvarsdepartem
entet/forsvarsberedningen/ds-2017-66-motstandskraft-inriktningen-av-totalforsvaret-
och-utformningen-av-det-civila-forsvaret-2021-20252.pdf. [Hämtad 2019-02-11]. 
 
 
Gat, O. (2018). ESTONIA GOES DIGITAL: Residents of the tiny Baltic nation are 
going all in on techno-governance. World Policy Institute 
https://read.dukeupress.edu/world-policy-journal/article-
standard/35/1/108/133855/Estonia-Goes-DigitalResidents-of-the-tiny-Baltic. [Hämtad 
2019-02-11]. 
 
Gawell, N., Hed, H. (2018). E-kronan som framtida betalningsmedel? [Masteruppsats]. 
Linköping: Linköpings Universitet. 



 

84 
 

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1247105/FULLTEXT01.pdf. [Hämtad 2019-
03-01]. 
 
Gürtler, K. E., Rasmussen, K., Nielsen, S. T., Spange, M. (2017). Central bank digital 
currency in Denmark? 
https://www.nationalbanken.dk/en/publications/Documents/2017/12/Analysis%20-
%20Central%20bank%20digital%20currency%20in%20Denmark.pdf. [Hämtad 2019-
02-18]. 
 
Hagberg, J., Jonsson, A. (2016). Handelns Digitalisering: Undran inför framtidens 
affärer. Lund: Studentlitteratur.  
 
Hallin, A., Helin, J. (2018). Intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 
 
Halvorsen, K. (1992). Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 
 
Hansson, S., O. (2012). Riskfilosofi. Stockholm: Liber. 
 
Hartman, J. (2001). Grundad teori: Teorigenerering på empirisk grund. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Hartman, J. (2004). Vetenskapligt tänkande: Från kunskapsteori till metodteori. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Hellekant, J. (2016). Kortbedrägerier skenar – men bankerna tiger. 
https://www.svd.se/kortbedragerier-skenar--men-bankerna-tiger. [Hämtad 2019-02-27]. 
 
Hendrickson, J., R. (2017). Jürg Niehans and the Cashless Economy. The American 
Economist, 62 (2), 149–164. 
 
Huff, A. S. (2009). Designing research for publication. London: Sage.  
 
Hull, J., C. (2018). Risk Management and Financial Institutions. 5:e uppl., New Jersey: 
John Wiley & Sons. 
 
Hycner, R. H. (1985). Some guidelines for the phenomenological analysis of interview 
data. Human Studies, 8 (1), 279-303.  
 
Index Mundi. (2018). BNP - per capita (PPP) - Världen. 
https://www.indexmundi.com/map/?v=67&l=sv. [Hämtad 2019-03-12]. 
 
Israelsson, L. (2018). Kortbedrägerier ökar på nätet – så skyddar du dig. 
https://www.expressen.se/dinapengar/konsument/kortbedragerier-okar-pa-natet-sa-
skyddar-du-dig/. [Hämtad 2019-02-27]. 
 
Julibert, S. (2008). Employee attitudes to information sharing: a case study at the 
European Central Bank. Records Management Journal, 18 (3), 194-204. 
 
Kirkby, R. (2018). Crypto currencies and Digital Fiat Currencies. The Australian 
Economic Review, 51 (4), 527–539. 



 

85 
 

 
Kumhof, M., Noone, C. (2018). Staff Working Paper No. 725 Central bank digital 
currencies — design principles and balance sheet implications. Bank of England. 
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/working-paper/2018/central-bank-
digital-currencies-design-principles-and-balance-sheet-implications. [Hämtad 2019-02-
21]. 
 
Kuritzkes, A. (2002). Operational Risk Capital: A Problem of Definition. The journal of 
risk finance, 4 (1), 47-56.  
 
Kültür, Y., & Çağlayan, M. U. (2016). Hybrid approaches for detecting credit card 
fraud.  
Expert Systems: International Journal of Knowledge Engineering and Neural Networks, 
34 (2), 1-13. 
 
Kvale, S., Brinkmann, S. (2009). Interviews: Learning the craft of qualitative research 
interviewing. 2:a uppl. Los Angeles: Sage.  
 
Larsson, S. (2005). Om kvalitet i kvalitativa studier. Nordic Studies in Education, 25 
(1), 16–35. 
 
Lascar, I. (2018). Digital E-krona i ljuset av utmätning.  [Masteruppsats]. Linköping: 
Linköpings Universitet. http://www.diva-
portal.se/smash/get/diva2:1206726/FULLTEXT01.pdf. [Hämtad 2019-03-11]. 
 
Linné, T., Persson, M. (2006). Pengar: människan och hennes betalningsmedel. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Majlard, J. (2018). Kortbedrägerier ökar mest – ”är som att palla äpplen”. 
https://www.svd.se/kortbedragerier-okar-mest--ar-som-att-palla-applen. [Hämtad 2019-
02-27]. 
 
Nationalencyklopedin. (2019). Bruttonationalprodukt. 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/bruttonationalprodukt. [Hämtad 
2019-03-17]. 
 
Nessén, M., Sellin, P., Åsberg Sommar, P. (2018). Implikationer av en e-krona för 
Riksbankens penningpolitiska styrsystem. 
https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/pov/artiklar/svenska/2018/18110
5/20183-implikationer-av-en-e-krona-for-riksbankens-penningpolitiska-styrsystem.pdf.  
[Hämtad 2019-02-10]. 
 
Ottsjö, P. (2018). Riksbanken: “Vi ska bygga en e-krona”. 
https://www.nyteknik.se/digitalisering/riksbanken-vi-ska-bygga-en-e-krona-6936951. 
[Hämtad 2019-01-22].  
 
Panetta, F. (2018). 21st century cash: Central Banking, Technological innovation and 
Digital Currencies. SUERF/BAFFI Carefin Center Conference, Milan, Italy, 7-7 juni  
Tillgänglig via; https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-
2018/en-panetta-07062017.pdf?language_id=1. [Hämtad 2019-05-03].  



 

86 
 

 
Perry, M., Ferreira, J. (2018). Moneywork: Practices of Use and Social Interaction 
around Digital and Analog Money. ACM Transactions on Computer-Human 
Interaction, 24 (6), 1-32. 
 
Positive money. (u. å.a). Who we are. https://positivemoney.org/about/who-we-are/. 
[Hämtad 2019-05-10]. 
 
Positive money. (u. å.b). Our vision. https://positivemoney.org/about/our-vision/. 
[Hämtad 2019-05-10]. 
 
Power, J. (2016). “Big Brother” can watch us. Journal of decision systems, 25 (51), 
578-588.  
 
Prasad, E. (2018). Central Banking in a Digital Age: Stock-Taking and Preliminary 
Thoughts. Hutchings center on fiscal and monetary policy at Brookings.  
http://iepecdg.com.br/wp-content/uploads/2018/04/es_20180416_digitalcurrencies.pdf. 
[Hämtad 2019-03-13]. 
 
Qhen, Q., Li, J., Ran, L. (2008). Research on Operational Risk Evaluation of 
Commercial Bank with Incomplete and Linguistic Information. 2008 International 
Seminar on Future Information Technology and Management Engineering, 
Loughborough, Storbritannien, 20-20 november. Tillgänglig via; 
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4746463. [Hämtad 2019-
03-13]. 
 
Qian Y. (2019). Central Bank Digital Currency: optimization of the currency system 
and its issuance design, China Economic Journal, 12 (1), 1-15.  
 
Regeringskansliet. (2017). Så stärker vi den personliga integriteten. 
https://www.regeringen.se/4ac6ee/contentassets/56e701d354824bcb9826ea0839ab28f3/
sa-starker-vi-den-personliga-integriteten-sou-201752. [Hämtad 2019-03-21]. 
 
Riksgälden. (2017). Rating. https://www.riksgalden.se/sv/For-investerare/policy-
regelverk/Rating/. [Hämtad 2019-05-14]. 
 
Riksgälden. (2019). Remissvar – Riksbankens e‐kronaprojekt delrapport. 
https://www.riksgalden.se/globalassets/dokument_sve/om_riksgalden/remissvar/2019/re
missvar-190201-ekrona.pdf. [Hämtad 2019-02-12]. 
 
Ryen, A. (2004). Kvalitativ intervju - från vetenskap till fältstudier. Malmö: Liber. 
 
Samid, G. (2015). Tethered Money: Managing Digital Currency Transactions.  
San Diego: Elsevier Science. 
  
Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A. (2009). Research methods for business students.  
5:e uppl. England: Pearson Education Limited. 
 
SCB. (2019). Sveriges export.  



 

87 
 

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-ekonomi/sveriges-export/. 
[Hämtad 2019-05-12].  
 
Skatteverket. (u.å.). Identitetsintrång. 
https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/identitetsintrang.4.35c34f651660af374
7c3178.html. [Hämtad 2019-03-07]. 
 
Nordnet Bank. (2019-01-09). #sparpodden – E-Kronans frammarsch. Nordnet bank. 
https://blogg.nordnet.se/e-krona/?autoplay=1. [2019-02-12]. 
 
Spooner, F. (1978). The Three Functions of Money: Accounts, Exchanges, and Assets. 
Diogenes, 26 (101-102), 105-137. 
 
Stöldskyddsföreningen. (u.å.). ID-kapning. 
https://www.stoldskyddsforeningen.se/privat/sakerhetsradgivning-for-privatpersoner/id-
kapning/. [Hämtad 2019-03-07]. 
 
Sullivan, J. R. (2012). Skype: An Appropriate Method of Data Collection for 
Qualitative Interviews? The Hilltop Review, 6 (1), 54-60.  
 
Sunesson, Y. (2018). Vägra kontanter är olaglig diskriminering 
https://www.skd.se/2018/10/10/vagra-kon%C2%ADtan%C2%ADter-ar-
olag%C2%ADlig-dis%C2%ADkri%C2%ADmi%C2%ADne%C2%ADring/. [Hämtad 
2019-02-01]. 
 
Svenska Bankföreningen. (2017). De stora bankkoncernerna  
https://www.swedishbankers.se/fakta-och-rapporter/svensk-bankmarknad/de-stora-
bankkoncernerna/. [Hämtad 2019-02-21]. 
 
Svenska Bankföreningen. (2019). Bankföreningens synpunkter på Riksbankens e-
kronaprojekt delrapport 2. https://www.swedishbankers.se/media/4058/rb190131y.pdf. 
[Hämtad 2019-02-11]. 
 
Sveriges Riksbank. (2004). Finansiell stabilitet 2004:2. 
http://archive.riksbank.se/Pagefolders/17346/2004_2_sve.pdf. [Hämtad 2019-02-27]. 
 
Sveriges Riksbank. (2008a). Kontanter och betalningar – hur ser framtiden ut? 
http://archive.riksbank.se/Upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Tal/2008/080205
.pdf. [Hämtad 2019-03-14]. 
 
Sveriges Riksbank. (2008b). Årsredovisning 2008. [elektronisk]. Tillgänglig via: 
http://archive.riksbank.se/Upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Rapporter/2009/a
r08_svensk.pdf. [Hämtad 2019-05-10]. 
 
Sveriges Riksbank. (2017). E-kronaprojekt, Rapport 1. 
https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/e-
krona/2017/rapport_ekrona_uppdaterad_170920_sve.pdf. [Hämtad 2019-02-11]. 
 
Sveriges Riksbank. (2018a). E-kronaprojekt, Rapport 2. 



 

88 
 

https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/e-krona/2018/riksbankens-e-
kronaprojekt-rapport-2.pdf. [Hämtad 2019-01-22]. 
 
Sveriges Riksbank. (2018b). E-kronaprojekt, rapport 2. 
https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/e-krona/e-kronarapporter/e-
kronaprojekt-rapport-2/. [Hämtad 2019-01-22]. 
 
Sveriges Riksbank. (2018c). Frågor och svar om sedlar och mynt. 
https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/sedlar--mynt/fragor-och-svar/. 
[Hämtad 2019-01-23]. 
 
Sveriges Riksbank. (2018d). Skillnader mellan e-kronor och kryptotillgångar. 
https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/e-krona/skillnad-mellan-e-kronor-
och-kryptotillgangar/. [Hämtad 2019-01-27]. 
 
Sveriges Riksbank. (2018e). Riksbankens uppdrag. https://www.riksbank.se/sv/om-
riksbanken/riksbankens-uppdrag/. [Hämtad 2019-02-12]. 
 
Sveriges Riksbank. (2018f). Årsredovisning 2018. [elektronisk]. Tillgänglig via: 
https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/arsredovisning/svenska/arsredovi
sning-for-sveriges-riksbank-2018.pdf. [Hämtad 2019-06-10]. 
 
Sveriges Riksbank. (2019). Reporänta, in- och utlåningsränta. 
https://www.riksbank.se/sv/statistik/sok-rantor--valutakurser/reporanta-in--och-
utlaningsranta/. [Hämtad 2019-03-13]. 
 
Sveriges Riksbankskommitté. (2018). Tryggad tillgång till kontanter. 
https://www.regeringen.se/49cf6d/contentassets/79026c9e608946bdbfa60067ddae0c0d/
tryggad-tillgang-till-kontanter-sou-201842.pdf. [Hämtad 2019-02-18]. 
 
Sveriges Riksdag (u.å.) Finansutskottet. http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-
namnden/finansutskottet/. [Hämtad 2019-05-01]. 
 
Sørensen, B. T. (2018). Digitalisation: An Opportunity or a Risk? Journal of European 
Competition Law & Practice, 9 (6), 349-350. 
 
Tammpuu, P., Masso, A. (2018). ‘Welcome to the virtual state’: Estonian e-residency 
and the digitalised state as a commodity. European Journal of Cultural Studies, 21(5), 
543–560. 
 
Thurén, T., Strachal, G. (2011). Källa: Internet: Att bedöma information utifrån 
källkritiska principer. Malmö: Gleerup. 
 
TT. (2016). Sverige kan bli först med e-valuta. https://www.svd.se/skingsley-e-kronor-
helt-nytt-for-en-centralbank. [Hämtad 2019-02-27]. 
 
TT. (2018a). Riksbanken vill testa e-krona. https://www.svd.se/riksbanken-vill-testa-
teknik-for-ekrona. [Hämtad 2019-02-19]. 
 
TT. (2018b). Polisen: Betalsystemen måste bli säkrare. https://www.svd.se/polisen-



 

89 
 

betalsystemen-maste-bli-sakrare. [Hämtad 2019-02-27]. 
 
TT. (2018c). Så ska bank-id skydda mot bedrägerier. 
https://www.nyteknik.se/sakerhet/sa-ska-bank-id-skydda-mot-bedragerier-6929789. 
[Hämtad 2019-04-12]. 
 
Ulsch, M. (2014). How to manage the Growing Risk of Cyber Attacks. New Jersey: 
John Wiley & Sons.  
 
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer - inom humanistisk 
samhällsvetenskaplig forskning. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. [Hämtad 
2019-03-18]. 
 
Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. 
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1529480532631/God-
forskningssed_VR_2017.pdf. [Hämtad 2019-03-12]. 
 
Vetenskapsrådet. (2019). Att forska etiskt. https://www.vr.se/utlysningar-och-
beslut/villkor-for-bidrag/att-forska-etiskt.html. [Hämtad 2019-03-12]. 
 
Wallenberg, B. (2017). Riksbanken presenterar detaljer kring e-kronan. 
https://digital.di.se/artikel/riksbanken-presenterar-detaljer-kring-e-kronan. [Hämtad 
2019-01-27]. 
 
Wennersten, A. (2018). Kortbedrägerier ökar stort trots att det finns teknik för att stoppa 
dem. 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7052456. [Hämtad 
2019-02-27]. 
 
Åkesson, N. (2018). Stefan Ingves: ”Då inför vi e-kronan”. 
https://digital.di.se/artikel/stefan-ingves-da-infor-vi-e-kronan?loggedin=true. [Hämtad 
2019-01-27]. 
 
Ögut, H., Raghunathan, S., Menon, N. (2011). Cyber Security Risk Management: 
Public Policy Implications of Correlated Risk, Imperfect Ability to Prove Loss, and 
Observability of Self-Protection. Risk Analysis, 1 (3), 497-512. 

  



 

90 
 

Appendix 
 

Appendix 1: Intervjuguide 
 
Nedan presenteras intervjuguiden som använts som strukturstöd för intervjusamtalet. 
De frågor som angivits är förslag på frågor till stöd under intervjun.  
 
Frågeområde 1 - Inledande frågor: 

1. Vill du delta anonymt i intervjun? 
2. Önskar du även att din arbetsplats skall vara anonym?  
3. Är det okej att vi gör en ljudinspelning av intervjun? 
4. Berätta lite om dig själv  
5. Kön: 
6. Arbetsplats:  
7. Yrke/roll: 
8. Hur länge har du jobbat som X? 
9. Vilka arbetsuppgifter har du? 

 
Frågeområde 2 - Övergripande frågor: 

• Hur skulle du beskriva e-kronan? 
• Vilka egenskaper skulle du vilja se hos e-kronan?  
• Vad är din inställning till e-kronan?  
• Hur ser du på kontanter i samhället? 

 
Frågeområde 3 - Införande av e-kronan: 

• Vad tror du kommer att hända vid ett införande av e-kronan? 
• Hur tror du att e-kronan kan komma att påverka bankindustrin? 
• Hur tror du att e-kronan kan komma att påverka privatpersoner i samhället? 
• Vad anser du kvarstår innan ett införande av e-kronan kan ske? 
• Hur ser du på ett införande i dagsläget? 

 
Frågeområde 4 - Effekter: 

• Kan du ge exempel på potentiella effekter vid ett införande av e-kronan? 
• Vilka ekonomiska effekter på marknaden tror du att e-kronan kan komma att 

generera? 
• Vilka effekter ser du ifall e-kronan inte implementeras?  

 
Tema 1 - Säkerhet 

• Hur ser du på säkerheten med e-kronan? 
• Hur ser du på IT-säkerheten idag?  
• Hur tror du att IT-säkerheten för e-kronan kan komma att bli? 
• Hur ser du på möjligheten att kunna genomföra anonyma transaktioner?  

 
Tema 2 - Finansiell stabilitet  

• Hur ser du på den finansiella stabiliteten idag? 
• Hur tror du att den finansiella stabiliteten kan påverkas av e-kronan? 
• Hur ser du på en räntebärande e-krona?  
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Tema 3 - Konkurrenssituation  

• Hur ser du på den nuvarande konkurrenssituationen på finansmarknaden? 
• Hur tror du att finansiella aktörer på marknaden kan påverkas av e-kronan? 

 
Frågeområde 5 - Avslutande frågor: 

• Hur skulle du sammanfatta de totala effekterna för kommersiella banker i 
samhället vid ett införande av e-kronan? 

• Hur skulle du sammanfatta de totala effekterna för individer i samhället vid ett 
införande av e-kronan? 

• Hur ser du på genomslagskraften av e-kronan vid en implementering? 
• Hur ser du på sannolikheten för att ett införande av e-kronan kan komma att ske 

i framtiden? 
• Vad tänker du om att vara först som land med att införa en CBDC? 
• Finns det något som inte har behandlats under intervjun som ni anser kan vara 

av vikt att tillföra?  
• Vid eventuella behov, kan kompletterande frågor ställas till er via mail? 

 
Exempel på̊ följdfrågor: 
Varför då? Kan du berätta lite mer? Kan du beskriva en situation? Vad är det som får 
dig att tänka så?  
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Appendix 2: Litteratursökning vetenskapliga 
artiklar 
 

Datum Databas Sökfråga Filter Resultat 

2019-01-22 SwePub E-krona  
- 

0 

2019-01-22 SwePub "E krona" - 0 

2019-01-22 SwePub Digital 
valuta 

Samhällsvetenskap, 
år 2000-2019 

0 

2019-01-22 SwePub Finansiell 
innovation 

Samhällsvetenskap, 
Bokkapitel, 

Rapport, 
Doktorsavhandling, 

Tidskriftsartikel 

18 

2019-01-22 SwePub "Finansiell 
innovation" 

- 0 

2019-01-22 SwePub Sveriges 
Riksbank 

Samhällsvetenskap, 
år 2000-2019 

12 

2019-01-22 SwePub “Sveriges 
Riksbank” 

Samhällsvetenskap, 
år 2000-2019 

10 

2019-01-22 SwePub Centralbank - 2 

2019-01-24 Business Source 
Premier 

Financial 
innovation 

Peer Reviewed  
Academic Journals 
Banking industry 
Financial service 

industry 
Financial 

institutions  

8 

2019-01-24 Business Source 
Premier 

"financial 
innovation" 

Peer Reviewed  
Academic Journals 
Banking industry 
Financial service 

industry 
Financial 

institutions 

2 

2019-02-05 Business Source 
Premier 

Central 
bank virtual 

currency 

Peer Reviewed  2 
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2019-02-05 Business Source 
Premier 

Central 
bank digital 

currency 

Peer Reviewed 
Academic journals 

Central banking 
industry 

Electronic money 
2000-2019 

15 

2019-02-05 Business Source 
Premier 

“Central 
bank digital 
currency” 

Peer Reviewed 5 

2019-02-05 Business Source 
Premier 

Central 
Bank issued 

Digital 
Currency 

Peer Reviewed 9 

2019-02-05 Business Source 
Premier 

Central 
Bank issued 

"Digital 
Currency" 

Peer Reviewed 7 

2019-02-05 Business Source 
Premier 

Digital fiat 
money 

Peer Reviewed 4 

2019-02-05 SCOPUS CBDC Business 
Economics 

Journals 

6 

2019-02-05 SCOPUS Central 
bank issued 

digital 
currency 

Business 
Economics 

Journals 
Digital currency 

3 

2019-02-05 SCOPUS Central 
bank digital 

currency 

Business 
Economics 

Journals 
Digital currency 

7 

2019-02-05 SCOPUS central 
bank virtual 

currency 

Business 
Economics 

Journals 
Digital currency 

4 

2019-02-05 SCOPUS Digital fiat 
money 

Business 
Economics 

Journals 
Digital currency 

6 

2019-02-05 Web of Science CBDC Open access 16 
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2019-02-05 Web of Science “CBDC” Open access 16 

2019-02-05 Web of Science Central 
bank issued 

digital 
currency 

Business Finance 
Economics 

6 

2019-02-05 Web of Science Central 
bank digital 

currency 

- 1 

2019-02-05 Web of Science Central 
bank virtual 

currency 

Business Finance 
Economics 

8 

2019-02-05 Web of Science Digital fiat 
money 

Business Finance 
Economics 

10 

2019-02-05 Web of Science “Digital fiat 
money” 

- 1 

2019-02-05 EconLit CBDC - 7 

2019-02-05 EconLit Central 
bank issued 

digital 
currency 

All text 4 

2019-02-05 EconLit Central 
bank digital 

currency 

Journal Article 7 

2019-02-05 EconLit Central 
bank virtual 

currency 

All text 15 

2019-02-05 EconLit “Central 
bank virtual 
currency” 

All text 0 

2019-02-05 EconLit Digital fiat 
money 

All text 4 
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2019-02-13 Finansinspektionens 
Publikationer 

E-krona - 4 

2019-02-13 Sveriges Riksbanks 
Publikationer   

E-krona - 6 
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Appendix 3: Litteratursökning studentuppsatser 
 
Datum Databas Sökfråga Filter Resultat 

2019-01-22 Uppsatser.se E-krona - 7 

2019-01-22 Uppsatser.se E krona - 11 

2019-01-22 Uppsatser.se E krona Samhälle/Juridik 8 

2019-01-22 DiVA E-krona - 41 

2019-01-22 DiVA “E-krona” - 7 

2019-01-22 DiVA E krona - 41 

2019-01-22 DiVA “E krona” - 7 
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Appendix 4: Missivbrev 
Informationsbrev till respondenter som tackat ja till att delta i en intervju. 
 
Information till dig som tackat ja till ett deltagande i intervjustudien om E-kronan 
Vi är två̊ civilekonomstudenter vid Umeå Universitet som skriver vårt examensarbete 
inom företagsekonomi på avancerad nivå. Du har tidigare tackat ja till ett deltagande i 
vår intervjustudie och därför kommer vi här att presentera ytterligare information som 
kan vara relevant för dig som deltagare att veta innan det är dags för den faktiska 
intervjun.   
 
För din vetskap kommer alla svar från dig som respondent att behandlas anonymt 
enligt bestämmelser i sekretesslagen om så önskas och enbart användas för studiens 
ändamål.  Enligt forskningsstudiens riktlinjer måste dock vår handledare ha 
information om de organisationer som vi har studerat, samt ha tillgång till materialet 
som använts i studien. Du som respondent måste även ge ett godkännande om att 
intervjun får spelas in. Efter intervjun finns möjlighet att ta del av transkriberingen om 
så önskas, för att kontrollera att analysen och resultatet stämmer överens med de svar 
som givits.  
 
Syftet med studien är att analysera och jämföra hur svenska storbanker samt statliga 
marknadsaktörer ser på ett införande av en e-krona. Intervjun kommer att genomföras 
via telefonsamtal under en överenskommen tid. Deltagandet är frivilligt och det är 
möjligt att avbryta när som helst under intervjun. Vid behov av kompletterande 
information efter att intervjun genomförts ser vi gärna en möjlighet till att få dessa 
frågor besvarade på mail från Er. I början av juni när forskningsstudien är färdigställd 
kommer den att offentliggöras på DIVA-portalen, en databas för studentuppsatser.  
 
 
Vid ytterligare frågor angående forskningsstudien eller transkriptet är det möjligt att 
kontakta oss, se kontaktinformation nedan.  
 
Stort tack för din medverkan, 
  
Malin Eriksson  Johanna Grundström  
maer0404@student.umu.se  jogr0129@student.umu.se  
tel: 072 559 78 85  tel: 073 818 42 44  
 
Handledare: Rickard Olsson 
Handelshögskolan 
Enhet: Företagsekonomi, Redovisning/finansiering 
rickard.olsson@umu.se 
tel: 090 786 51 66 
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