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Agenda för dagens möte

• Introduktion (Eva Julin, vice Stabschef, Riksbanken)

• Presentation av e-kronaprojektet och e-kronapiloten (Eva Julin, vice Stabschef, Riksbanken)

• Etapp 1 av e-kronapiloten (Johan Schmalholz, sakkunnig betalningar, Riksbanken)

• E-krona nätverket och distributionen av e-kronor (David Lööv, Ekonom, Riksbanken) 

• Etapp 2 av e-kronapiloten (David Lööv, Ekonom, Riksbanken)

• Nästa steg – informationsmöte 2 (Eva Julin, vice Stabschef, Riksbanken)

• Paus (10 minuter)

• Frågor från mötesdeltagarna

• Mötet avslutas



Introduktion

Eva Julin, vice Stabschef, Riksbanken



Praktiska detaljer och ordningsfrågor

Praktiska detaljer

• Stäng av mikrofonen

• Ställ frågor i chattfunktionen

• Frågestund i slutet av mötet

Dokumentation av mötet

• Presentationen och en sammanfattning av mötet kommer att publiceras på Riksbankens 
hemsida
https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/konferenser/

https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/konferenser/


Presentation av e-
kronaprojektet och e-
kronapiloten
Eva Julin, vice Stabschef, Riksbanken





Gången tid…

• Libra

• ECB uttalar sig positivt

• Kina

• ”alla” centralbanker utreder frågor om CBDC

• Svensk parlamentarisk utredning 

• Kambodja och Bahamas först i världen med egna CBDCer.



Kraftigt minskande kontantanvändning



Riksbanken påbörjade ett analysarbete 2016
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Varför e-kronaprojektet?

• Statliga, fysiska pengar (kontanter) används allt mer sällan

• Kan ett helt privat betalsystem garantera?:

• Beredskap i kris och krig

• Tillgänglighet för vissa grupper

• Konkurrens/låga användaravgifter

• Förtroendet för pengar och penningsystemet

• Skulle statliga digitala pengar (CBDC) för allmänheten vara ett bra komplement?



Väcker stora principiella frågor

• Vad är statens och centralbankens roll i samhället – och 

betalningsmarknaden?

• Vad är pengar?

• Vilka egenskaper vill vi att pengar och betalningsmarknaden ska ha i 

framtiden?

• Diskussionen går utöver ekonomisk analys – in i ideologi, politik, etik



E-kronapiloten – utveckla teknisk lösning och 
undersöka regelverksfrågor för en e-krona

• Utveckling av teknisk lösning (i testmiljö) och 

undersöka regelverksfrågor för en e-krona i syfte att 

öka kunskapen

• Arbetet tillsammans med Accenture inleddes i 

februari 2020

• Målsättning t o m feb 2021: utveckla en e-

kronaplattform med möjlighet att initiera betalningar 

via mobil-app, kort och smart klocka (demoversioner)

• Fortsatt arbete efter februari 2021?



Enheten för E-kronapilot

Enheten E-kronapilot

• Enhetschef
• Projektkoordinator
• Ekonom
• Expert betalinfrastruktur
• Expert IT-säkerhet

Teknik

• Projektledare teknisk lösning

Regelverk

• Projektledare

Styrgrupp

Leverantör

• Tekniska experter tex:
• Utveckling
• UX
• Test
• Infrastruktur
• Säkerhet

Konsultstöd

• Juridiskt stöd inom tex:
• Finansiella ramverk
• Kundkännedom
• Pengatvätt
• Personuppgifter



Vägen framåt lång

• Statlig utredning om den svenska betalmarknaden ska påbörjas

• Pilotarbete och analys fortsätter

• Påbörja arbete med funktionsduglig e-krona

• Säkerhetsfrågor

• Upphandling?

• Kravspecifikationer tekniskt och funktionellt

• Integration

• Kommunikation



Tidslinje

Vision e-krona

Fas 1 pilotprojekt 
Mål: demo e-krona 

i testmiljö

Ev förlängning av kontrakt m 
teknikleverantör?

Mål: utökad funktionalitet
i testmiljö

E-krona för driftsättning?
Mål: färdigutvecklad 

e-krona för driftsättning

Feb 2021 ~ dec 2025

Parlamentarisk 
utredning

Offentlig 
upphandling 

teknikleverantör

Feb 2020



Etapp 1 av e-kronapiloten
Johan Schmalholz, sakkunnig betalningar, Riksbanken



Upphandling genomfördes under 2019

• 31 maj 2019 Upphandlingen annonserades (Ansökningsinbjudan). √

• 4 juli 2019 Sista dagen för att anmäla intresse för att deltaga. √

• 3 augusti 2019 Riksbanken valde ut 3 av 11 sökande att lämna anbud. √

• 7 oktober 2019 Sista dag att lämna anbud. √

• 8 oktober - 3 december Förhandlingar med anbudsgivarna. √

• 13 december 2019 Riksbanken beslutade att tilldela kontraktet till Accenture. √

• Februari 2020 Projektet startade upp. √



Teknikneutral upphandling gav utrymme för 
anbud med olika lösningar



E-kronapilotens testmiljö



En användare betalar 
näringsidkaren via 
Wearable

Projektet omfattar ett antal användningsfall

En  användare överför
100 kr från sitt
betalkonto till till sin e-
krona plånbok

En användare betalar 100 
kr från sin e-krona 
plånbok till till en annan
användares e-krona 
plånbok En användare betalar

näringsidkaren via 
Kort

En användare betalar
näringsidkaren via 
APP
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En näringsidkare tar emot en
betalning från en e-krona plånbok. 
Näringsidkaren växlar sedan e-
kronorna till affärsbankspengar
och sätter in beloppet på sitt
kommersiella bankkonto

En användare betalar 100 
kr från sin e-krona 
plånbok till en mottagare
med ett kommersiellt
bankkonto

En avsändare med ett
kommersiellt bankkonto
betalar 100 kr från sitt
bankkonto till en
användares e-krona 
plånbok



Projektorganisation

Gemensam styrgrupp

Projektledning och projektkoordinering

Accenture
- Funktionella krav
- Teknisk utveckling
- Användargränssnitt
- Arkitektur
- Test

Riksbanken
- Delprojekt teknik

- Arkitektur
- Krav
- Tester

Säkerhet
- Utvärdering

- Delprojekt regelverk
- Analys av lagstiftning
- Analys av lösningen
- Utredningar

Veckovisa sprintar
- Uppföljning av

backlog



E-krona nätverket och 
distributionen av e-kronor 
David Lööv, Ekonom, Riksbanken



E-kronans möjligheter att uppnå önskade 
egenskaper 

En e-krona som “uppför 
sig” som kontanter: 
portabel, kan överföras, 
lagras i plånboken

Stödjer det två-delade 
nuvarande 
banksystemet

Peer-to-peer betalning 
med ”token” (e-krona)

Tillgänglig offline genom den 
digitala plånboken

Distribuerad genom banksystemet, som 
kontanter

Utgör en fordran på 
Riksbanken

Ingen ”double spending” är 
möjlig

Möjliggör en robust, parallell 
betalningsinfrastruktur oberoende av 
nuvarande struktur



Token
Representerar e-kronan tekniskt

Egenskaper

Egenskaper

• Kryptografisk signatur

• Certifikat som bevisar utgivande av Riksbanken

• Kan spenderas endast en gång

• Spårbar

Token

En unikt identifierbar digital värdeenhet med ett specifikt 
värde, tex 102 kr

Gemensamma egenskaper med kontanter

• Kan endast utfärdas av Riksbanken

• Distribueras av godkända betaltjänstleverantörer

• Utgör en fordran på Riksbanken

• Specifikt värde

• Överförbar (peer-to-peer)

• Kan lagras offline (lokalt) & online

• Erbjuder alternativ offlinebetalningsfunktionalitet



Hur kan e-kronor användas i transaktioner när en 
token bara kan användas en gång?

e-krona transaktion:
Alice betalar Bob 50 SEK i e-kronor

Notarienod i
e-kronanätverket

1

2

3

4

4

100 SEK

15 SEK

10 SEK

100 SEK

50 SEK

50 SEK

15 SEK

50 SEK

10 SEK

50 SEK

Delning av en token (e-krona) möjliggörs av en funktion (UTXO, Unspent Transaction 
Output) i Corda plattformen. 
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Alice

Bob

Bob

Alice



Etapp 2 av e-krona piloten 
David Lööv, Ekonom, Riksbanken





Varför vi önskar ha med er i piloten

• Deltagare är centrala i denna typ av distributionsmodell och lösning för e-kronan

• Lära oss om möjligheter och utmaningar med att ansluta deltagare till pilotens e-

kronanätverk

• Ersätta simulerade deltagare med integrering med verkliga konto- och CRM-system

• Testa flöden där deltagare växlar till sig e-kronor för lagring i sitt deltagarvalv mot 

tillgångar i det simulerade RIX

• Testa att ansluta slutanvändare och koppla öppnad e-kronaplånbok till konto- och 

CRM-system, genomföra betalningar mellan användarnas plånböcker och bankkonton

• Testa flöden där deltagare säljer e-kronor till slutanvändare mot debitering av medel 

på betalkonto



Lösningsöversikt



Varför delta i piloten?

• Möjlighet att lära sig mer om DLT-teknik som är anpassad för finanssektorn

• Få chans att vara med i ett av Riksbanken högt prioriterat och uppmärksammat projekt i 

ett ämne som är högaktuellt globalt (majoriteten av världens centralbanker arbetar med 

ämnet)

• Lära er mera om er roll i en e-krona utgiven av Riksbanken i en distributionsmodell som 

denna

• Dra nytta av det arbete som påbörjats av Riksbanken och Accenture och de resurser som 

investeras av Riksbanken i testmiljön och projektresurser.



Förutsättningar för att delta

• Verka i rollen som Betaltjänstleverantör (tillhandahålla betalkonto)

• Ha beredskap för att ansluta sig till testmiljön i maj 2021

• Bidraga med personella resurser, sin testmiljö, IT kompetens och 

verksamhetskompetens

• Deltaga vid planeringsmöten från och med januari 2021

• Riksbanken ser möjligheten att ta in två deltagare



Nästa steg – informationsmöte 2 
Eva Julin, vice Stabschef, Riksbanken



Möjlighet att deltaga vid informationsmöte 2

• Målgrupp:

• Betaltjänstleverantörer som är intresserade av att ansluta sig till testmiljön för e-krona

• Informationsmöte 2, fredag 2020-12-11, 09:00-11:00

• Fördjupad information om testmiljön för e-kronapilot och dess uppbyggnad

• Fördjupad information om e-kronanätverket och dess uppbyggnad

• Möjlighet att anmäla intresse för att ansluta sig som deltagare till e-kronapilotens testmiljö

• Anmäl intresse för att deltaga vid mötet via e-kronapilotens brevlåda

• info.eep@riksbank.se

• Anmäl dig senast datum onsdag 2020-12-09

• Konferensdokumentation: https://www.riksbank.se/sv/press-och-
publicerat/konferenser/2020/informationsmote-om-e-kronapiloten-etapp-2-for-
betaltjanstleverantorer-2020-11-27/

mailto:info.eep@riksbank.se
https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/konferenser/2020/informationsmote-om-e-kronapiloten-etapp-2-for-betaltjanstleverantorer-2020-11-27/


Paus (10 minuter)



Frågor från mötesdeltagarna



Mötet avslutas


