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Agendan för mötet 

 

 Riksbanken presenterade bakgrunden till arbetet med e-kronan och det 

internationella arbetet 

 Riksbanken presenterade arbetet i e-krona projektet och arbetet med den 

tekniska utvecklingen i etapp 2  

 Handelsbanken och TietoEVRY presenterade sin integration gentemot 

testmiljön för e-kronanätverket 

 Riksbanken presenterade det fortsatta arbetet med e-krona  

 Avslutande frågestund 

 

Frågor som ställdes under frågestunden: 

 

1. Hur ser Handelsbanken att ni påverkas som aktör vid ett införande av en 

eventuell e-krona? 

 

Handelsbankens svar: 

En möjlig inverkan på banker är att en utbredd användning av CBDCs kan 

påverka bankernas inlåningsvolymer. I stressade scenarion kan detta öka 

risken för instabilitet i det finansiella systemet och i mer normala scenarion 

kan det få påverkan på kreditgivningen i samhället. En annan situation som 

uppstår är att rollerna i betalsystemet kan ritas om. En roll som uppstår blir 

deltagare i e-kronanätverket, som ansvarar för att upprätthålla detta nätverk 

och hantera transaktioner. En annan roll som kan uppstå är aktörer som 

skapar tjänster ovanpå detta nätverk. Men exakt hur påverkan blir beror 

naturligtvis på de vägval som görs vid ett eventuellt införande, såväl tekniska 

som legala. 

 

2. Kan ni berätta mer om hur Riksbanken arbetar rent konkret med 

policyfrågorna, ex. med att analysera stabilitetsrisker och med att ta fram 

möjliga policyverktyg för att kalibrera en e-krona utan att den riskerar att 

leda till stabilitetsrisker och negativ påverkan på bankernas 

balansräkningar? 
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Riksbankens svar: 

Det internationella arbetet är en stor del av arbetet med policyfrågor, 

Riksbanken arbetar inte enskilt utan det här är frågor som behandlas i olika 

forum för internationella betalningar som tex G20 som är ett initiativ för att 

förbättra gränsöverskridande betalningar. Arbetet med digitala 

centralbanksvalutor fortgår även tillsammans i G7 och BIS tillsammans med 

sex andra centralbanker. I dessa forum bland annat så är stabilitetsrisker och 

policyverktyg med på den internationella agendan. 

 

3. Har man börjat ta in åsikter från "slutkund"?  

Riksbankens svar:  

Under 2021 i etapp 2 har man inte gjort det utan det är ett arbete som 

kommer att genomföras under 2022. Riksbanken kommer under nästa år att 

påbörja arbetet med en användarundersökning som kommer att omfattas av 

slutanvändare (slutkund) och marknaden. Riksbanken ser att det även behövs 

en ökad dialog med marknaden framöver och det är ett arbete som också 

kommer att påbörjas under 2022. 

4. Kommer det framöver finnas möjlighet för andra aktörer än TietoEvry och 

SHB att deltaga i testnätverket och arbetet med e-kronan? 

Riksbankens svar:  

Inför att TietoEVRY och Handelsbanken kom in i projektet gick Riksbanken ut 

med en bred förfrågan om betaltjänstleverantörer som var intresserade av att 

delta. Dessa två aktörer var de som anmälde sitt intresse och uppfyllde 

Riksbankens kriterier. Riksbanken kommer inte att ta in flera aktörer i den nu 

pågående tekniska piloten, men däremot planeras att föra samtal med andra 

aktörer på marknaden och också titta närmare på andra tekniska lösningar 

under nästa år.  

 

5. Som en del av att bredda dialogen till att inkludera andra typer av 

marknadsaktörer, har ni diskuterat leverantörer av 

betalningsinitieringstjänster (PISP:er enligt PSD2) specifikt? 

 

Riksbankens svar:  

Nej, vi avser att hålla en bred dialog men vi har inte pekat ut några specifika 

aktörer ännu. Vi återkommer i den frågan. 

 

6. Vilken är den snabba utveckling inom betalningar som Riksbanken hänvisade 

till som motivering till e-krona arbetet? Nästan allt som används idag har 

funnits ganska länge? 

 

Riksbankens svar: 

Det sker en snabb utveckling på betalmarknaden dels i minskad 

kontantanvändning men även ökad grad av användning gällande 
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kryptovalutor och stablecoins. Riksbanken har en roll inom betalmarknaden 

och det är naturligt att följa med i den utveckling som sker för att fortsätta 

verka och ha kvar den befintliga roll som Riksbanken har på marknaden för 

att verka för ett effektivt betalningssystem. Det finns också en stark drivkraft 

internationellt vad gäller CBDC och Riksbankens medverkar i det arbetet.  

 

7. Vid ett beslut om att ta in en e-krona i Svensk ekonomi, hur lång tid tror man 

att det skulle ta innan vi skulle kunna se en aktiv e-krona på marknaden? 

 

Riksbankens svar:  

Det finns flera aspekter som man behöver ta hänsyn till och det går inte ge 

ett absolut svar på den frågan, men givet det arbetet som Riksbanken hittills 

har gjort och de lärdomar som både det internationella arbetet och arbetet 

med e-kronapiloten bidragit med så skulle det kanske vara rimligt att kunna 

införa en e-krona om cirka 5 år från det att ett sådant beslut tas om att 

lansera en e-krona. 

 

 

 


