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Nya vägar för betalningar skapas i Sverige

• Vi tar förberedande steg för att ansluta 

oss till T2 och T2S

• RIX-INST går i drift under 2022 

• Banker arbetar med ny nordisk 

betalningsinfrastruktur



Min presentation idag

• Historisk genomgång av betalningsmarknaden 

• Lärdomar som med tiden har format hur vi tänker på betalningar 

• Pågående infrastrukturförändring och våra nya inriktningsbeslut



Historien ger oss lärdomar 

För pengar är tillit och enhetlighet viktigt

Teknologi och innovation driver förändring

Offentlig och privat sektor gör det de gör bäst

Nätverkseffekter och stordriftsfördelar är viktiga att beakta
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…underlättade handel, men uppskattning 
av myntens värde en prövning

Från byteshandel till mynt...



Från mynt till sedlar…

…förenklade betalningar, men 
tillit en utmaning



Från bilateralt utbyte till finansiell infrastruktur…

…ökade effektiviteten, men skapade 
andra utmaningar



Lärdom 1
För pengar är tillit och 
enhetlighet viktigt 



Lärdom 2
Teknologi och innovation 
driver förändring 

Foto: Riksbanken, Tekniska museet



Lärdom 3
Offentlig och privat sektor 
gör det de gör bäst

OFFENTLIG

PRIVAT



Lärdom 4 
Nätverkseffekter och 
stordriftsfördelar är 
viktiga att beakta
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Finansiell infrastruktur

Dagens RIX i förändring 

R I X
• Stora betalningar mellan banker
• Värdepappersavveckling, 

via Euroclear Sweden AB

Banker och kreditinstitut

http://www.sparbankensyd.se/
https://www.jak.se/


RIX in i Eurosystemets tekniska plattformar
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Ytterligare betaltjänster för framtiden

• E-krona projektet 

• Säkerställa allmänhetens tillgång till centralbankspengar

• Bygga motståndskraft i betalningssystemet

• Främja konkurrens och innovation på betalningsmarknaden

• Gränsöverskridande betalningar är…

• … långsamma, dyra, och otillgängliga i stora delar av världen

• G20 program för att förbättra gränsöverskridande betalningar 

• Riksbanken aktiv roll inom ”Future of Payments working group”  



Tack för mig!


