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Agenda

1. Ordförande hälsar alla välkomna

2. Deltagarna presenterar sig

3. Uppdragsbeskrivning

4. E-kronaprojektet

5. Planering framåt
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Deltagarna presenterar sig



Forumsdeltagare

Ordförande Eva Julin Biträdande avdelningschef STA

Mithra Sundberg
Enhetschef STA/EE, projektledare e-
kronaprojektet

Anders Mölgaard Pedersen Senior rådgivare AFB/APE

Viktor Möllborg Verksamhetsarkitekt STA/EE

Sekreterare Elisabeth Nilsson Projektkoordinator STA/EE

+ vid behov ytterligare Riksbanksanställda med sakkompetens

Deltagare Riksbanken

Anders Karlsson Klarna Bank

Anna-Lena Wretman Fundler

Birgitta Söderlund Rietz H & M Hennes & Mauritz

Jenny Winther Handelsbanken (fr.o.m. September 2022)

Johan Hörmark SEB

Johan Ryer Intergiro Intl

Johan Weijne Bankgirot

Max Liljenthal Reitan Convenience Sweden

Oscar Berglund Trustly

Pär Ekroth Getswish

Robin Teigland Chalmers Tekniska Högskola

Susanna Laurin Funka
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Uppdragsbeskrivning



Betalningsutredningen

• Framställan till Riksdagen från Riksbanken 2018

• Regeringen beslutade om direktiv i december

2020, och utredningen ska vara klar 30 November 

2022

• Särskild utredare (Anna Kinberg Batra)

• 6 personer i ett kansli (Fredrik Wiklund Bystedt)

• 15 sakkunniga

• Politisk referensgrupp



Uppdragsbeskrivning
Dialogforumet syftar till att stödja Riksbanken i förberedelserna om ett beslut att ge ut en e-krona blir 

aktuellt. Forumet kommer ha som utgångspunkt att en e-krona ska ges ut av Riksbanken. 

Allmänt

• ”Chatham House Rule” – information från möten får spridas men inte röja namn eller bolag

• Fysiska möten i Riksbankens lokaler

Riksbanken

• Dela underlag och frågeställningar med deltagarna i god tid innan möte

• Agera moderator under mötena samt publicerar sammanfattning på Riksbankens hemsida

Deltagarna

• Utvalda deltagare förväntas hålla presentation kring frågeställningarna som delats av Riksbanken

• Vara tillgänglig för eventuell uppföljning mellan möten
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E-kronaprojektet - nuläge



E-kronaprojektet -
nuläge



Övergripande mål för e-kronan

• Säkerställa tillgång till 
centralbankspengar för 
allmänheten

• Stärka robusthet och
beredskap på
betalmarknaden

• Bidra till innovation och
konkurrens

10



Projektstatus



LEGAL ANALYSTEKNISK PILOT

KRAV FÖR UTGIVNINGSBAR E-KRONA

POLICY
UTVECKLING
I OMVÄRLD



Övergripande tidplan 2022

Upprätta 
arbetsströmmar

November

Rapport etapp 2

Ta fram RFI Dialog och 
utvärdering

Demos, fördjupning 
och tester

Betalningsutredningen

Genomföra användarstudieFörberedelse användarstudie

Arbetsströmmar – utformning och krav på e-kronan

Resultatet från utredningen påverkar planen för 2023

Dialog i externt forum med marknadsaktörer

Pilot etapp 3 – begränsat scope

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar

2022 2023



Ramverk



Ett betalningsmedel utgivet av Riksbanken

• Riksbanken ska ensam ha rätt att ge ut och lösa in e-kronor

• Liksom fysiska kontanter ska e-kronan vara lagligt betalningsmedel

• E-kronan - en dematerialiserad kontant - ett komplement till fysiska kontanter

• E-kronan ska tas upp i Riksbankens bokföring som en skuldpost på samma sätt som 

fysiska kontanter



Funktionalitet för e-kronan

• Riksbanken ska tillhandahålla betalningssystemet för e-krona

• I första hand är det intermediärer som ska tillhandahålla elektroniska plånböcker där 

e-kronorna kan förvaras

• E-kronor ska kunna användas av allmänhet, företag (finansiella och icke-finansiella) 

och myndigheter som slutanvändare av betalningsmedlet

• E-kronan ska distribueras av andra än Riksbanken i första hand men Riksbanken kan 

avtala med tjänsteleverantör om distribution vid behov

• Betalningarna ska kunna genomföras omedelbart



Interoperabilitet och begränsningar 

• Det ska vara möjligt att ”växla” mellan e-kronor och andra typer av betalningsmedel 

via intermediärer

• E-kronan ska tillhöra slutanvändaren efter att den placerats i dennes e-plånbok – den 

ska inte ingå i intermediärens tillgångsmassa eller ev. konkurs

• E-kronan ska fungera såväl i normalläge som i fredstida krissituationer som vid höjd 

beredskap

• Den elektroniska plånboken ska kunna vara föremål för olika typer av 

beloppsbegränsningar och/eller avgift samt kompensation (dock ej ränta)



Riksbankens roll

• Riksbanken ska ges laglig rätt att styra och kontrollera distribution, tillgänglighet och 

funktionalitet av e-kronor 

• Riksbanken bör få befogenhet att äga infrastruktur, att ställa krav på intermediärer, 

slutanvändare och andra aktörer samt att bestämma vilka funktioner en elektronisk 

plånbok ska ha.

• Riksbanken bör ges rätt att fatta beslut, utfärda föreskrifter samt teckna avtal i frågor 

som rör e-kronan. 
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Planering framåt



Planering innan sommaren

Idag 1 juli

Möte 1. Introduktion (1 h, digitalt) 2/6
• Deltagarna presenterar sig
• Uppdragsbeskrivning
• E-kronaprojektet - nuläge
• Planering framåt

Möte 2. Workshop (3 h, på Riksbanken) 27/6
• Recap och uppdatering (Sverige och 

omvärlden)
• Användarfall (’what are possible use 

cases for an e-krona?’)
• Deltagare presenterar
• Diskussion

Tillkännagivande på
hemsidan 10/6 
(Riksbank.se)

Informationsseminarium CBDC-
uppdatering (1 h, digitalt) 16/6 
Genomgång av utvecklingen inom
CBDC i omvärlden. 



Planering efter sommaren

1 september 1 oktober 1 december

Möte 3. Workshop (3 h, på Riksbanken)
• Recap och uppdatering (Sverige och 

omvärlden)
• Användarfall (’beyond traditional use

cases and distribution of services?’)
• Deltagare presenterar
• Diskussion

Möte 4. Workshop (3 h, på Riksbanken)
• Recap och uppdatering (Sverige och omvärlden)
• Affärsmodell (’coexistance with other forms of

money, incentives and remuneration’)
• Deltagare presenterar
• Diskussion

1 november

Möte 5. Workshop (3 h, på Riksbanken)
• Recap och uppdatering (Sverige och 

omvärlden)
• Betalningsutredningen (’impact

Betalningsutredningen’)
• Beredskap, offline, anonymitet

• Deltagare presenterar
• Diskussion

Ytterligare 1-2 
workshops under början 
av 2023 planeras



Förslag på tider för höstens möten

• Möte 3 – användarfall

• Ons 7 sept 13-16

• Tors 8 sept 13-16

• Möte 4 – affärsmodell

• Ons 19 okt 13-16

• Tors 20 okt 13-16

• Möte 5 – utredningen ”statens roll på betalningsmarknaden”

• Ons 7 dec 13-16

• Tors 8 dec 13-16

• Möte 6-7 (efter årsskiftet)


