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Pressmeddelande 
Stockholm 9 februari 2018 

Nordiska banker undersöker gemensam 
betalinfrastruktur 

 

De nordiska betalningsmarknaderna är bland de mest utvecklade och väl fungerande i världen. 

Privatpersoner och företag i Norden har tillgång till betaltjänster av hög kvalitet. Samtidigt är de 

nuvarande betalningsmarknaderna i Norden väldigt olika utformad e, trots nära band mellan 

länderna. En harmonisering av de nationella infrastrukturerna och de tjänster som erbjuds skulle 

underlätta för gränsöverskridande betalningar och främja handel mellan de nordiska länderna och 

därmed stimulera tillväxt och sysselsättning.   

 

Därför undersöker en grupp av svenska, danska, norska och finska banker tillsammans för närvarande 

möjligheten att skapa en nordisk betalningsinfrastruktur med gemensamma produkter. Målet är att 

skapa världens första betalområde för nationella och gränsöverskridande betalningar i flera valutor 

(SEK, DKK, NOK och EUR). Med utgångspunkt i öppet tillträde och gemensamma europeiska standarder, 

är ambitionen att den gemensamma infrastrukturen ska bidra till ökad konkurrens mellan nordiska 

betalleverantörer. 

 

Utöver ökad integration kommer en harmoniserad nordisk betalningsinfrastruktur skapa en bättre grund 

för innovation och stärka utvecklingen av nya produkter och tjänster till nytta för alla användare. Det 

medför i sin tur att Norden kan bibehålla sin position som ett av världens mest digitala områden. 

Dessutom uppfylls dagens högt ställda krav på att betalningsinfrastruktur ska vara säker, effektiv och 

snabb.  

   

Initiativet har samma målsättning som pågående nationella infrastrukturprojekten i Norge och Sverige, 

men siktar på att uppnå dessa på en nordisk nivå. Projektet kommer att hålla fortlöpande samtal med 

berörda intressenter. Bankerna bakom initiativet är Danske Bank, DNB, Handelsbanken, Nordea, OP 

Financial Group, SEB och Swedbank. 
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SEB SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att 
skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska 
länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är 

vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella 
prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 December 2017 uppgick koncernens 
balansomslutning till 2 560 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 830 miljarder kronor. Läs mer om SEB på 
http://www.sebgroup.com/sv. 
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