
Vad tycker Riksdagskandidaterna?

Rebecka Le Moine, Östergötland (MP)

Fråga 1. Anser du att Riksbanken ska ge ut en digital svensk  krona (e-krona)?

Ja det tycker jag, idag är det bara kontanterna som kommer från riksbanken, medan de
digitala pengarna (ca 98% av alla pengar) är skapade
av privata banker. Genom att låta digitala pengar ges ut av riksbanken återfår de sitt
ursprungliga uppdrag.

Fråga 2. Vilken balans mellan statliga pengar och affärsbankspengar  anser du vore
önskvärd?

Jag tycker att alla digitala pengar bör vara riksbankens, även digitala pengar. Det gör det
också möjligt att bryta affärsbankernas monopol över betalningssystemet.

Fråga 3. Anser du att statliga subventioner och garantier till bankerna behövs?

Privata banker idag tar inga egna risker utan låter låntagare och staten vara de som betalar
om det krisar. En bankreform skulle behövas där de privata bankerna inte kan låna ut mer än
vad de har täckning för, istället för att staten ska gå in med garantier.

Fråga 4. Bör Riksbankens sedelmonopol från 1904 uppdateras till att omfatta även
digitala pengar?

Ja det tycker jag.



Markus Kallifatides, Stockholm (S)

Fråga 1. Anser du att Riksbanken ska ge ut en digital svensk krona (e-krona)?

Ja, och S-föreningen Reformisterna driver frågan.

Fråga 2. Vilken balans mellan statliga pengar och affärsbankspengar anser du vore
önskvärd?

Den balansen kan få växa fram. Den behöver inte definieras på förhand.

Fråga 3. Anser du att statliga subventioner och garantier till bankerna behövs?
Markus Kallifatides: Ja, på kort sikt. Ett plötsligt undandragande skulle sannolikt försätta
svensk ekonomi i djup recession. I längre perspektiv är det högst önskvärt att omreglera t ex
så att vinsteftersträvande aktörer bär sina egna direkta subventioner genom
skatteinbetalningar, kan tillåtas gå i konkurs, eller upphör att vara vinsteftersträvande. Jag
tror att allt sådant måste ske på minst europeisk nivå.

Fråga 4. Bör Riksbankens sedelmonopol från 1904 uppdateras till att omfatta även
digitala pengar?

Jag förespråkar inte att förstatliga bankväsendet i Sverige. Men jag är öppen för översyn av
kreditgivning/pengaskapande.

Håkan Svenneling, Värmland (V)

Fråga 1. Anser du att Riksbanken ska ge ut en digital svensk krona (e-krona)?

Ja, det kan vara en bra idé.

Fråga 2. Vilken balans mellan statliga pengar och affärsbankspengar anser du vore
önskvärd?
Andelen statliga pengar får gärna öka. Om införandet av e-kronan får den effekten är det bra



då det kan innebära ett minskat beroende för privatpersoner att vara bankkunder om de inte
vill.

Fråga 3. Anser du att statliga subventioner och garantier till bankerna behövs?

Vi vill minska på de statliga garantierna till bankväsendet, och det är viktigt att bankerna
betalar för de garantier de får från staten. Därför var vi pådrivande till den bankskatt som nu
kommit på plats. Vi vill ha kvar insättningsgarantin, men tycker att man behöver se över de
avgifter som bankerna betalar.

Fråga 4. Bör Riksbankens sedelmonopol från 1904 uppdateras till att omfatta även
digitala pengar?

Det är ingen fråga vi som parti har tagit ställning till, men diskussionen är intressant och vi
följer den. Frågan utreds också av Betalningsutredningen där Vänsterpartiet genom mig
deltar i Referensgruppen.

V - Gudrun Nordborg

Gudrun Norborg, Stockholm (V)

Fråga 1. Anser du att Riksbanken ska ge ut en digital svensk krona (e-krona)?

Jag och Vänsterpartiet är försiktigt positiva till detta

Fråga 2. Vilken balans mellan statliga pengar och affärsbankspengar anser du vore
önskvärd?

Vi hävdar att andelen statliga pengar gärna får öka. Skulle ett införande av e-kronan får den
effekten vore  det bra.

Fråga 3. Anser du att statliga subventioner och garantier till bankerna behövs?

Vänsterpartiet vill minska de statliga garantierna till bankväsendet. Vi menar att det är viktigt
att bankerna betalar för de garantier som de får från staten. Det var bakgrunden till att vi var
pådrivande till den bankskatt som nu kommit på plats. Vi vill ha kvar insättningsgarantin,
men tycker att man behöver se över avgifterna som bankerna betalar.

Fråga 4. Bör Riksbankens sedelmonopol från 1904 uppdateras till att omfatta även
digitala pengar?



Diskussionen är intressant. Det är dock ingen fråga vi som parti har tagit ställning till. I
dagsläget prioriterar vi andra frågor som att tvinga bankerna att vara mer transparenta med
sina produkter, priser, räntor och avgifter. Vi vill också minska omfattningen av de statliga
garantierna. Tror att den pågående Betalningsutredningen, som ska presentera sina resultat
den 31 mars 2023, kommer att leda till ytterligare debatt och beslut.

Elisabeth Björnsdotter Rahm, Västerbotten (M)

Fråga 1. Anser du att Riksbanken ska ge ut en digital svensk krona (e-krona)?

Ja.

Fråga 2. Vilken balans mellan statliga pengar och affärsbankspengar anser du vore
önskvärd?

Det ska finnas möjlighet att betala med både e-krona och vanliga pengar.

Fråga 3. Anser du att statliga subventioner och garantier till bankerna behövs?

Idag behövs nog statliga garantier men på sikt tror jag att de flesta banker kan stå på egna
ben.

Fråga 4. Bör Riksbankens sedelmonopol från 1904 uppdateras till att omfatta även
digitala pengar?

Ja.

Annika Carlsson Wistedt, Kalmar (MP)

Fråga 1. Anser du att Riksbanken ska ge ut en digital svensk  krona (e-krona)?

Ja



Fråga 2. Vilken balans mellan statliga pengar och affärsbankspengar  anser du vore
önskvärd?

Kan sannolikt avgöras av konsumenterna under förutsättning att de är välinformerade.

Fråga 3. Anser du att statliga subventioner och garantier till bankerna behövs?

Eventuellt överflödig om e-krona finnes. Bör utredas.

Fråga 4. Bör Riksbankens sedelmonopol från 1904 uppdateras till att omfatta även
digitala pengar?

Ser inget behov av det nu.

Annika Hirvonen, Stockholm  (MP)

Fråga 1. Anser du att Riksbanken ska ge ut en digital svensk krona (e-krona)?

Ja.

Fråga 2. Vilken balans mellan statliga pengar och affärsbankspengar anser du vore
önskvärd?

Jag har inte beslutat mig för exakt vilken modell som är mest önskvärd, men vi bör definitivt
gå i en riktning där staten har en central roll.

Fråga 3. Anser du att statliga subventioner och garantier till bankerna behövs?

Jag står bakom dagens insättningsgarantier och tycker att bankerna i sin tur behöver bidra
extra till det allmänna genom bankskatten.

Fråga 4. Bör Riksbankens sedelmonopol från 1904 uppdateras till att omfatta även
digitala pengar?

Det bör övervägas. Jag har ännu inte tagit ställning till exakt hur jag tycker att utformningen
av e-kronan bör göras, men hoppas att den utredning som vi tillsatte kommer att klargöra
effekterna av olika vägval.



Anders W Jonsson, Gävleborg (C)

Fråga 1. Anser ni att Riksbanken ska ge ut en digital svensk krona (e-krona)?

Centerpartiet är positiva till den utredning om betalningsmedel som just nu genomförs och
där bland annat frågan om e-krona. Vi stod bakom riksdagens krav (tillkännagivande) till
regeringen om att tillsätta denna utredning 2017. På sikt ser vi att en statlig digital valuta
kommer att vara nödvändig på marknaden.

Fråga 2. Vilken balans mellan statliga pengar och affärsbankspengar anser ni vore
önskvärd?

Det är svårt att ta ställning till exakt hur en e-krona skulle se ut i nuläget innan
Betalningsutredningen har lämnat sina förslag. Men vi driver inte på för att ersätta
affärsbankspengar, som i grunden är ett förhållande mellan bank och kund, utan vi ser
snarare en e-krona som ett komplement till dagens digitala pengar. Dock kan vi konstatera
att hela det existerande pengasystemet förändras från flera håll med nya helt privata valutor
tex. Det ger än mer anledning att se över centralbankernas roll och möjligheter.

Fråga 3. Anser ni att statliga subventioner och garantier till bankerna behövs?

För att skydda kunder i händelse av plötslig finansiell instabilitet måste det finnas statliga
instrument som kan stabilisera situationen. Det innebär dock inte att staten alltid ska rädda
oseriösa aktörer på finansmarknaden.

Fråga 4. Bör Riksbankens sedelmonopol från 1904 uppdateras till att omfatta även digitala
pengar?

Den här frågan kommer att aktualiseras i samband med att Betalningsutredningen lämnar
sina förslag och innan det är det svårt för oss att ta ställning till ett sådant förslag. Men
Centerpartiet har i dagsläget svårt att se att sedelmonopolet ska uppdateras till att gälla
digitala pengar. En e-krona bör vara ett komplement till affärsbankspengar.



Mikael Eskilandersson , Skåne (SD)

Fråga 1. Anser du att Riksbanken ska ge ut en digital svensk krona (e-krona)?

Ja, jag tycker att Riksbanken ska ge ut en digital svensk krona. Då jag sitter i
riksbanksfullmäktige så har jag följt projektet från start. Det finns en efterfråga efter digitala
betalningsalternativ, som vi sett under längre tid. De alternativ i form av kryptovaluta som
finns är riskfyllda och svåranvända. En snabb betalning av riktiga pengar är att föredra.

Fråga 2. Vilken balans mellan statliga pengar och affärsbankspengar anser du vore
önskvärd?

Det viktiga är att vi har säkra fungerande system för betalning och överföring av pengar.
Grunden för detta är säkra statliga pengar. De system som affärsbankerna byggt upp
grundar sig på att skapa skulder mellan bankerna som först i ett senare skede flyttar pengar.
E-kronan ska inte ses som en konkurrent till bankernas system utan som ett komplement
som behövs och har efterfrågats, för säkra transaktioner av riktiga pengar även digitalt.

Fråga 3. Anser du att statliga subventioner och garantier till bankerna behövs?

Ja, det är ett måste att det finns en stabil finansiell bas, där människor upplever att deras
tillgångar är trygga i våra banker. Den statliga insättningsgarantin är en säkerhet för att ge
den grundläggande tryggheten och det finns liknande garantier i de flesta länder. Om det
inte funnits en insättningsgaranti, så är risken stor att många tar ut mycket pengar samtidigt,
när konjunkturen viker och banker får stora kreditförluster, vilket skulle försvåra för det
finansiella systemet att fungera. Att Riksbanken ger fördelaktiga lån till banker är mycket
bättre än att försöka att reda ut det kaos som uppstår om banker går i konkurs. Detta är en
lärdom man kan dra av bankkrisen i början av 90-talet. Det är också viktigt att det finns
pengar i systemet för att undvika att finanskriser ska slå ut stora delar av övriga samhället.
Det kan ibland tyckas orättvist att banker har dessa förmåner, men alternativet är helt enkelt
mycket sämre för oss alla. Förändringar i dessa spelregler för den finansiella marknaden
måste göras med stor försiktighet och med noggrannhet eftersom konsekvenserna annars
kan bli förödande för hela Sveriges ekonomi.

Fråga 4. Bör Riksbankens sedelmonopol från 1904 uppdateras till att omfatta även
digitala pengar?

Svar: Detta är en fråga som man först måste klargöra vad man menar med affärsbankernas
digitala pengar. Lite förenklat fungerar det så att när en kund med bank A, skickar en Swish
på t.ex 100kr till en kund med bank B, så sker ingen förflyttning av pengar. Det som händer
är att bank A får en skuld till bank B. Ofta regleras skulden i systemet när annan kund
skickar pengar på andra hållet. Det är alltså inte pengar som egentligen skickas. Jag ser
ingen anledning att förbjuda banker att använda sig av till exempel Swish. Den stora
skillnaden med e-kronan är att den finns i en digital plånbok och flyttas till en annan digital
plånbok när den används (när systemet lanseras). För användaren kommer skillnaden att
vara mycket liten. Eftersom e-kronan är den digitala valuta som kommer finnas och den är



ännu inte ens är i drift, gör att de betalningsmöjligheter som finns idag definitivt bör finnas
kvar.
Kryptovalutor är jag dock skeptisk till, men det är inte pengar, så det ska vi inte diskutera
som pengar heller.

Martina Johansson, Södermanland (C)

Fråga 1. Anser du att Riksbanken ska ge ut en digital svensk krona (e-krona)?

SVAR: Jag tycker det är bra att man undersöker om vi ska ha en digital valuta som är statlig.

Fråga 2. Vilken balans mellan statliga pengar och affärsbankspengar anser du vore
önskvärd?

SVAR: Jag vill vänta till utredningen är klar, men bankerna har sin roll och staten sin. Så
staten ska i så fall inte konkurrera ut bankernas digitala system utan fungera tillsammans.

Fråga 3. Anser du att statliga subventioner och garantier till bankerna behövs?

SVAR: Oseriösa aktörer ska aldrig få stöd, men jag tycker det behövs någon backup om det
blir mycket oroligt på finansmarknaden.

Fråga 4. Bör Riksbankens sedelmonopol från 1904 uppdateras till att omfatta även
digitala pengar?

SVAR: Behöver se utredningen först för att veta hur jag ska ställa mig i frågan. Att göra
sedlar ser jag inte som möjligt att någon annan än staten kan göra.



Gudrun Brunegård, Kalmar (KD)

Fråga 1. Anser du att Riksbanken ska ge ut en digital svensk krona (e-krona)?

Riksbanken undersöker vilka tekniska lösningar som finns för en eventuell e-krona samt vad
som sker på området internationellt. Det är dock ingen enkel fråga och flera tunga aktörer
har ifrågasatt syftet med e-krona, varav dessa synpunkter bör tas in..

Fråga 2. Vilken balans mellan statliga pengar och affärsbankspengar anser du vore
önskvärd?

Den frågan har vi inte tagit ställning i.

Fråga 3. Anser du att statliga subventioner och garantier till bankerna behövs?

Ja, banker är samhällskritisk verksamhet. Det vore skadligt för skattebetalarna om bankerna
gick under. Därför är det motiverat med garantier. Just detta gör det också rimligt att
bankerna betalar in lite mer till det gemensamma, vilket är anledningen till att
Kristdemokraterna är för bankskatt.

Fråga 4. Bör Riksbankens sedelmonopol från 1904 uppdateras till att omfatta även
digitala pengar?

Det har vi inte tagit ställning till.

Christian Carlsson, Stockholm (KD)

Fråga 1. Anser du att Riksbanken ska ge ut en digital svensk krona (e-krona)?

Riksbanken undersöker vilka tekniska lösningar som finns för en eventuell e-krona samt vad
som sker på området internationellt. Det är dock ingen enkel fråga och flera tunga aktörer
har ifrågasatt syftet med e-krona. Vi har därför inte tagit ställning till frågan om att införa en
svensk e-krona.

Fråga 2. Vilken balans mellan statliga pengar och affärsbankspengar anser du vore
önskvärd?



Det har jag inte någon personlig uppfattning om.

Fråga 3. Anser du att statliga subventioner och garantier till bankerna behövs?

Ja, banker är samhällskritisk verksamhet och det vore skadligt för skattebetalarna om
bankerna gick under. Därför anser Kristdemokraterna att det är motiverat med vissa
garantier.

Fråga 4. Bör Riksbankens sedelmonopol från 1904 uppdateras till att omfatta även
digitala pengar?

Det har vi inte tagit ställning till ännu.

Ingela Nylund Wats, Stockholm (S)

Fråga 1. Anser du att Riksbanken ska ge ut en digital svensk krona (e-krona)?

Vi ser positivt på att möjligheterna utreds, men en eventuell utgivning är ett beslut som fattas
av riksbanken.

Fråga 2. Vilken balans mellan statliga pengar och affärsbankspengar anser du vore
önskvärd?

Eftersom e-kronan ännu inte är verklighet är det alldeles för tidigt att ta ställning till frågan.

Fråga 3. Anser du att statliga subventioner och garantier till bankerna behövs?

Bankerna har en central roll i en fungerande ekonomi och insättningsgarantin ger en viktig
trygghet till småsparare. Däremot är det rimligt att större banker och kreditinstitut bidrar mer
till de offentliga finanserna och skapar utrymme för att täcka de kostnader som exempelvis
en finanskris riskerar att föra med sig. Därför har vi också justerat den så kallade
bankskatten.

Fråga 4. Bör Riksbankens sedelmonopol från 1904 uppdateras till att omfatta även
digitala pengar?

Nej



Hanna Westerén, Gotland (S)

Fråga 1. Anser du att Riksbanken ska ge ut en digital svensk krona (e-krona)?

Vi ser positivt på att möjligheterna utreddes, men den eventuella utgivningen är ett beslut
som fattas av Riksbanken.

Fråga 2. Vilken balans mellan statliga pengar och affärsbankspengar anser du vore
önskvärd?

Eftersom e-kronan ännu inte är verklighet är det alldeles för tidigt att ta ställning till frågan.

Fråga 3. Anser du att statliga subventioner och garantier till bankerna behövs?

Bankerna har en central roll i en fungerande ekonomi och insättningsgarantin ger en viktig
trygghet till småsparare. Däremot är det rimligt att större banker och andra kreditinstitut
bidrar mer till de offentliga finanserna och skapa utrymme för att täcka de indirekta
kostnader som exempelvis en finanskris riskerar att föra med sig. Därför har vi också justerat
den så kallade bankskatten.

Fråga 4. Bör Riksbankens sedelmonopol från 1904 uppdateras till att omfatta även
digitala pengar?

Nej.

Richard Jomshof, Blekinge  (SD)

Fråga 1. Anser du att Riksbanken ska ge ut en digital svensk krona (e-krona)?

Vi ser i nuläget inget behov av en digital svensk krona.



Fråga 2. Vilken balans mellan statliga pengar och affärsbankspengar anser du vore
önskvärd?

Frågan är inte aktuell då vi i nuläget inte ser behovet av en e-krona.

Fråga 3. Anser du att statliga subventioner och garantier till bankerna behövs?

Banksystemet är ju uppbyggt på det viset som ni mycket riktigt påpekar, att bankerna dels
lånar pengar i Riksbanken som de sedan själva till stor del kan låna ut vidare till sina kunder,
dels att affärsbankerna själva kan skapa pengar som de sedan till stor del kan låna ut.
Regelverket kring likviditets- och kapitaltäckningskrav finns till för att skydda alla inblandade
parter, kunder, låntagare, anställda på banken, aktieägare och skattebetalarna från risker
och förluster. Den statliga insättningsgarantin är ju en garanti för att du som sparare ska
kunna känna dig säker på att du får tillbaka dina pengar även om banken skulle gå i
konkurs, vilket vi menar är ett rimligt stöd för banksystemet.

Fråga 4. Bör Riksbankens sedelmonopol från 1904 uppdateras till att omfatta även
digitala pengar?

Nej, vi menar att den nuvarande ordningen är tillfredsställande.


