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• Pandemin har påskyndat digitaliseringen av 
betalningsmarknaden

• Intresset för kryptovalutor ökar

• Nya och snabba betalningslösningar lanseras

• Omedelbara betalningar via Riksbankens system

• Riksbanken undersöker möjligheten att ge ut e-kronor

• Internationella samarbeten för att förbättra 
utlandsbetalningar



Pandemin påskyndar utvecklingen mot 
digitala betalningar

• Kontantanvändningen minskar i 
Sverige och utomlands

• Pandemin har ökat handeln på 
nätet och minskat handeln med 
sedlar och mynt

• Swish har ökat under pandemin



Allt vanligare att betala med mobilen i handeln

Swish Handel omfattar handel när privatpersoner betalar via Swish till 
större företag genom till exempel QR- kod eller e-handel.

Källa: Getswish AB

Antal betalningar Swish Handel, miljoner
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1/8 2021:
23 miljoner



Nya betalningslösningar och betalnings-
medel växer fram

• Fler företag erbjuder smidiga 
betalningslösningar. 

• Internationellt etablerar sig 
bigtech-företag på marknaden

• Intresset för och antalet 
kryptovalutor fortsätter att öka

• Stablecoins etablerar sig i större 
utsträckning



Riksbanken förbereder sig för framtidens 
betalningar



• RIX-INST träder i kraft maj 2022

• Möjliggör omedelbara betalningar 
i stor skala

• Använder Eurosystemets 
plattform för omedelbara 
betalningar (TIPS)

Ny tjänst för omedelbara betalningar



• Riksbanken undersöker 
möjligheten att ge ut e-kronor 
och genomför tekniska tester

• Riksbanken deltar aktivt i det 
internationella samarbetet för 
att ta fram digitala centralbanks-
pengar och förbättra 
internationella betalningar

Internationella samarbeten
– digitala centralbankspengar och internationella betalningar
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