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Riksbankens uppdrag

”Svensk betalinfrastruktur ska vara minst lika säker och effektiv 
som den betalinfrastruktur som finns tillgänglig i omvärlden”

Upprätthålla ett fast
penningvärde

Främja ett säkert
och effektivt

betalningsväsende



Riksbanken i nuläget

Kontanter

• Fungerar dygnet runt

RIX

• Öppet 7-17 för interbankbetalningar

• Betalningar i centralbankspengar 
mellan 34 deltagande finansiella 
institut

• Utformat för stora belopp, få 
transaktioner



Betalningsmarknaden ändras snabbt

• Kontantanvändningen minskar

• Betalningar förväntas vara snabba

• Swish och BiR

• Omedelbar avveckling dygnet runt hos 
Bankgirot (BiR)

• Kan hantera många transaktioner

• Hybridlösning, problem om beloppen 
blir stora

Antal Swish-betalningar

Källa: Bankgirot
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Skillnad mellan pengar och pengar

Affärsbanks-
pengar

Centralbanks-
pengar



RIX och Swish

Omsättning Transaktioner
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Omsättning: Miljarder kronor per dag. Transaktioner: Antal tusen per dag.



Ska Riksbanken erbjuda avveckling dygnet runt?

• Idag är RIX öppet vardagar 7-17

(7-18 från oktober)

• Dygnet runt, alla dagar på året?



Ja!

Avveckling bör ske i centralbankspengar

• Säkraste sättet att avveckla

• Följer internationella principer

• Kostnadseffektiv likviditetshantering

Betalningssystem är kritisk infrastruktur

• Riksbanken en neutral leverantör

• Stordriftsfördelar, naturligt monopol



Riksbanken i framtiden

Kontanter

RIXRTGS

• Öppet 7-18 för interbankbetalningar

• Öppet nästan dygnet runt för

• Överföringar till/från RIXINST

• Intradagskredit

RIXINST

• Öppet dygnet runt

• Kan hantera massbetalningar



Plattformsdelning med andra centralbanker är 
kostnadseffektivt

• Dyra och komplexa att utveckla

• Dyra i drift

• Om fler delar på de fasta kostnaderna blir 
kostnaden per transaktion lägre



Plattformsdelning med Eurosystemet

• Target Instant Payment Settlement, TIPS, sedan november 2018 

• Plattform för avveckling av omedelbara betalningar

• Utvecklats och drivs av Eurosystemet

• Ingen startkostnad eller fast avgift för Riksbanken, endast transaktionsavgift

• Designad för att hantera fler valutor än euron

• Centralbank som vill använda plattformen ingår avtal med ECB och Eurosystemet



Finansiell infrastruktur utanför Sverige?

Fysiskt avstånd Bank A till Bank B via  Riksbanken ~ 0,7 km Kommunikationsavstånd Bank A till Bank B via 
Riksbanken ~ 6000 km

Bank B

Bank A IT

Riksbanken

Bank B IT

Bank A

SWIFT

Betalning från Bank A till Bank B



Hur påverkar RIXINST den svenska betalmarknaden?

• Deltagare kommer behöva anpassa sina 
processer och meddelandeformat

• Process och meddelandeformat som gäller i stora 
delar av Europa

• Harmonisering sänker trösklar för 
gränsöverskridande tjänster



Vad händer härnäst? 

• Förhandla TIPS-avtal med Eurosystemet och 
ECB

• Riksbanken ställer krav på säkerhetsskydd

• Förbereda genomförandeprojekt i nära 
dialog med marknaden

• Formerna för samrådet återkommer vi om i 
höst

Centralbanks-
pengar
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