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Möte om Swish - mötesanteckningar 

1. Finansinspektionen (FI) inledde mötet  
 
Martin Nilsson, riskexpert på Finansinspektionens avdelning Operativa 
risker och mötets moderator, välkomnade deltagarna och gick igenom 
förutsättningarna för mötet. 

2. Finansinspektionens syn på Swish och dess betydelse som 
betaltjänst 
 
Karin Lundberg, verksamhetsområdeschef för Bank, beskrev 
Finansinspektionens syn på betaltjänsten Swish och bakgrunden för 
mötet. 
 

- Den primära underleverantören till bankerna står, som tidigare 
redogjorts för, inte under Finansinspektionens tillsyn. Lagens och FI:s 
krav riktas i stället mot de banker som tillhandahåller betaltjänsten. 
Bankerna är, i och med sin roll i att tillhandahålla betaltjänsten Swish 
till sina kunder, ansvariga för att tjänsten lever upp till gällande lagar 
och regler. Det innebär att ansvaret för att hantera och övervaka risker, 
bland annat när det gäller penningtvätt och driftstörningar, ligger hos 
bankerna.  

- Swish har fått en allt viktigare roll i betalningssystemet. För många har 
Swish blivit ett viktigt komplement till − och för några har den nästan 
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helt ersatt − användningen av kort och kontanter. Därmed har också 
diskussionen om Swish förskjutits alltmer från att driftstörningar kan 
orsaka problem för enskilda konsumenter till att det också är en fråga 
som rör stabiliteten i det finansiella systemet.  

- Swish har under det senaste året fått nya funktioner. Tjänstens 
omsättning har också fortsatt att öka under pandemin. En störning 
påverkar ett stort antal transaktioner för både privatpersoner och 
företag.  

- Under 2020 och början av 2021 har det förekommit ett betydande antal 
störningar som påverkat tjänstens funktion. Det kan bland annat noteras 
via Swishs störningsinformation. Där syns en ökande trend när det 
gäller störningar, som nådde sin topp under kvartal fyra.  

- Det är mot denna bakgrund − bankernas ansvar för betaltjänsten Swish, 
tjänstens växande betydelse i betalningssystemet och de störningar i 
tillgängligheten som vi har observerat − som FI bjöd in till dagens 
möte. Finansinspektionen har med detta velat betona vikten av att 
bankerna tar det ansvar som lagstiftaren ålagt dem för den betaltjänst, 
Swish, som bankerna erbjuder sina kunder. FI har också velat lyssna på 
de banker som tillhandahåller tjänsten, hur de ser på Swish betydelse 
för betalningssystemet och vad de gör för att förbättra tjänstens 
tillgänglighet. 

3. Bankerna ombads redogöra för hur systemviktig tjänsten Swish 
bedöms vara, nu och i framtiden 

Bankernas representanter delgav sin syn på Swishs betydelse för sina 
kunder i dag och i framtiden. Bankerna gav en relativt samstämmig bild 
enligt följande: 
 

- Swish är en populär tjänst och den har ett mycket stort antal kunder i 
alla olika kundsegment, privatpersoner i alla åldrar och företag i alla 
olika storlekar, även allt fler större företag. Under pandemin har 
tillväxten fortsatt ytterligare. 

- Swish är ofta ett komplement till andra sätt att betala, men det finns 
vissa, ofta mindre, företag som numera förlitar sig i stort sett helt på 
Swish. 

- Det är en viktig tjänst för privatpersoner, handlare och andra företag. 
Förväntan är hög på att tjänsten ska fungera. 

- Användningen av tjänsten förväntas öka ytterligare de närmaste åren. 
Tjänstens betydelse för betalningssystemet kommer därmed fortsätta att 
öka. På lite längre sikt är det dock svårt att förutse utvecklingen då 
betalmarknaden är under ett starkt innovationstryck. 
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4. Bankerna ombads redogöra för hanteringen av avbrott i tjänsten 
Swish och deras uppföljning och hantering av den grundläggande 
orsaken (rotorsaken) till avbrotten. Därutöver ombads bankerna 
att redogöra för de krav som de ställer på gemensamma 
underleverantörer samt vilka åtgärder som planeras för att 
säkerställa tjänstens kontinuitet och tillgänglighet. 

Bankernas representanter delgav sin syn på den senaste tiden 
störningar i tjänsten och hur de arbetar med kravställande och hur de 
följer upp tjänstens leverantör. Bankerna framförde följande:  
 

- Swish hanterar realtidsbetalningar, vilket i förhållande till andra typer 
av betalningar är oförlåtande när det gäller störningar. 

- Swish är beroende av ett omfattande och komplicerat system av aktörer. 
Alla som är en del av systemet behöver utföra sina uppgifter korrekt för 
att det ska fungera. 

- Swish är en tjänst som har vuxit efter hand och infrastrukturen har 
därför behövt anpassas allt eftersom. 

- När det sker störningar i Swish eftersträvas att dels identifiera den 
grundläggande orsaken (rotorsaken), dels åtgärda den för att undvika 
liknande störningar. 

- Bankerna följer upp störningar i Swish dels internt, dels i förhållande 
till sina leverantörer. 

- Bankerna följer rutiner för kravställning och uppföljning av sin primära 
underleverantör. 

- Relationen med leverantörerna, mötesformer och uppföljning, utvecklas 
och blir alltmer effektiva. Detta går att utveckla än mer. 

- Bankernas krav på underleverantörer kan också behöva ändras med 
tiden för att hantera riskerna. 

Finansinspektionens experter har noterat att incidentrapporteringen inte 
alltid verkar ha skett enligt de kriterier som regelverket föreskriver. FI 
underströk vikten av rapporteringen och att den behöver innehålla 
relevant information för att uppnå sitt syfte. Bankrepresentanter 
framhöll att störningar kan ha olika betydelse för olika banker och att 
en störning som är väsentlig för en bank inte nödvändigtvis behöver 
vara det för en annan. 

5. Summering av mötet (FI) 
 
FI:s deltagare tackade för en bra dialog under mötet och summerade 
vad myndigheten tar med sig.  

- FI delar uppfattningen att Swish växer och blir allt viktigare för 
betalsystemet. Det finns en samsyn kring att det förekommit alltför 
många störningar under förra året och att det är av stor vikt att bankerna 
ställer krav på leverantören att hitta orsakerna till detta och att de 
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säkerställer att åtgärder genomförs för att komma tillrätta med 
problemen och ställer krav på sina underleverantörer. 

- Det är viktigt att incidenterna rapporteras till FI enligt de föreskrifter 
som finns, och att rapporterna innehåller den information som krävs. 
Både rapporteringskraven och formaten för rapportering kan komma att 
behöva utvecklas. 

- Bankerna var av meningen att processer för uppföljning i förhållande 
till leverantörer fungerar väl samtidigt som det finns utmaningar att 
hantera när det gäller att åstadkomma en stabil tillgänglighet till 
tjänsten. FI framhöll vikten av att bankerna aktivt följer upp de åtgärder 
som leverantörerna åtar sig att utföra för att säkerställa tillgängligheten 
till tjänsten. 

- FI kommer att fortsatt ha ett fokus på frågorna i dialog med bankerna. 


	Möte om Swish - mötesanteckningar
	1. Finansinspektionen (FI) inledde mötet
	2. Finansinspektionens syn på Swish och dess betydelse som betaltjänst
	3. Bankerna ombads redogöra för hur systemviktig tjänsten Swish bedöms vara, nu och i framtiden
	Bankernas representanter delgav sin syn på Swishs betydelse för sina kunder i dag och i framtiden. Bankerna gav en relativt samstämmig bild enligt följande:
	4. Bankerna ombads redogöra för hanteringen av avbrott i tjänsten Swish och deras uppföljning och hantering av den grundläggande orsaken (rotorsaken) till avbrotten. Därutöver ombads bankerna att redogöra för de krav som de ställer på gemensamma under...
	Bankernas representanter delgav sin syn på den senaste tiden störningar i tjänsten och hur de arbetar med kravställande och hur de följer upp tjänstens leverantör. Bankerna framförde följande:
	5. Summering av mötet (FI)


