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Ledarskapet på Card Payment Sweden växlar – mot vidare utveckling av kortbaserade betalningar i spåren av 

digitalisering, förändrade konsumentbeteenden och nationell harmonisering 

 

Hur sammanfattar man 15 år av utveckling på betalningsområdet? Det är en fråga jag har anledning att fundera på nu när 

jag kliver av mitt uppdrag som vd för Card Payment Sweden och PAN-Nordic Card Association. 

 

Utvecklingen av infrastruktur, betalningsvanor och säkerhet på betalningsområdet har varit dramatisk under dessa år, och 

ser helt annorlunda ut idag jämfört med 2004 då jag blev en del av PAN-Nordic Card Associations verksamhet. Det var i 

en tid innan användandet av mobiltelefoner gjort entré och då näthandel knappt fanns. EU stod inför att utöka 

medlemskretsen från 15 länder till 25, och Sverige hade inte hunnit fira 10-års jubileum som EU-medlem. 2004 antas EUs 

aktionsplan för att skapa en öppen marknad för riskkapital och finansiella tjänster. Några år senare konkretiseras visionen 

om en enhetlig betalningsmarknad ytterligare genom SEPA (single euro payments area) och implementeringen av 

betaltjänstdirektivet (Payment Services Directive, PSD) och förordningen för mellanbanksavgifter (Interchange Fee 

Regulation).  

 

Idag är marknaden för finansiella tjänster på EU-nivå alltmer integrerad även om nationella barriärer för betalningar 

kvarstår. Där finns fortfarande en hel del arbete att göra för att öppna de nationella kortbetalningssystemen för fri 

konkurrens och likställa under lagen, samt att öka säkerheten och öppenheten av information för konsument. Med en ny 

kommission och ett nytt Europaparlament förväntas det EU-gemensamma arbetet för att utveckla och stärka 

kortbetalningsmarknaden ta fart, inte minst genom uppföljning av regleringen av begränsade förmedlingsavgifter för 

kortbaserade betalningstransaktioner, betaltjänstdirektiv, gränsöverskridande betalningar och EUs stärkta konkurrenskraft 

globalt. 

 

2017 bildades Card Payment Sweden (CPS) – som en nationellt inriktad systerorganisation till den nordiska 

paraplyorganisationen PAN Nordic Card Association. CPS hanterar svenska marknadens kortinlösares och utlösares 

gemensamma utmaningar, identifierar frågor på EU-nivå som är särskilt relevanta för den svenska marknaden och 

företräder svenska marknadens in- och utlösare för kortbetalningar på Sverige- och EU-nivå. 

 

Card Payment Sweden har blivit en etablerad och uppskattad rådgivande och utåtriktad företrädare gentemot 

beslutsfattare inom EU-institutioner och svenska riksdagen och regeringen. Under de två år som CPS funnits har vi träffat 

över ett 50-tal riksdagsledamöter, branschföreträdare och tjänstemän från regeringskansli, myndigheter och EUs 

institutioner. Vi har arrangerat välbesökta seminarier i Almedalen tillsammans med bland annat 



 

Konsumentombudsmannen, riksdagsledamöter, Svensk Handel och Polisen på teman som framtidens kortbetalningar, 

tillgänglighet och säkerhet. I Stockholm har vi arrangerat rundabordssamtal för att utbilda riksdagsledamöter i 

kortbetalningens fördelar för konsument och samhälle, men också uppmärksammat att det krävs enhetliga europeiska 

regler där Sverige deltar i förhandlingarna med en stark röst och som en föregångare. Card Payment Sweden har bidragit 

till att sätta kortbetalningen på den politiska kartan – det är ett dynamiskt område som förenar konsumentfrågor, teknisk 

utveckling och infrastruktur, inre marknadsfrågor och konkurrens med säkerhet och bedrägerifrågor, och givetvis 

finansmarknadsfrågor. 

 

Ett exempel på varför det är viktigt för beslutsfattare att förstå frågan ur alla dimensioner är förslaget om nya 

momsrelaterade rapporteringskrav på betaltjänstleverantörer. Förslaget handlar om att betaltjänstleverantörer ska lämna 

in stora mängder data för att skattemyndigheter lättare ska kunna stävja momsfusk inom e-handeln. Data som kortutgivare 

idag i vissa delar inte ens har tillgång till. Den faktiska relevansen av förslaget är omstridd och inte kartlagd, vilket är 

orimligt med tanke på de omfattande investeringar som måste göras för att möta kravet på nya informationssystem hos 

både marknadsaktörer och statliga myndigheter. Ökad säkerhet och skärpta krav på aktörer som försöker undvika att 

betala moms är naturligtvis viktigt, men tillvägagångssättet för att råda bot på detta är feltänkt från kommissionens sida. 

Målsättningen med förslaget att reducera skattefusk kommer inte att nås genom utformningen av förslaget. Bankerna har 

inte data som efterfrågas, och det kommer bli mycket dyrt och resurskrävande att införa ett system för att skaffa den 

påtänkta informationen. 

 

Från den 1 oktober 2019 har jag formellt lämnat över vd-rollen till min efterträdare Michael Hoffmann. Michael har över 40 

års erfarenhet från bankvärlden och kommer senast från en position för marknadsinfrastruktur på Danske Bank. Han har 

också erfarenhet av att jobba internationellt mot den tyska, nordiska, brittiska/irländska och amerikanska marknaden. 

Erfarenheter som kommer väl till pass i de kommande samtalen med institutioner i Bryssel och Sverige. Jag önskar 

Michael varmt välkommen ombord och lycka till i sitt viktiga uppdrag att öka kännedom om vilka förutsättningar 

kortbetalningsmarknaden behöver för att öka säkerheten, effektiviteten och tillgängligheten för konsumenterna och skapa 

och utveckla samhällsnytta generellt.  

 

Ni är alla välkomna att höra av er till Michael för att diskutera samarbeten och frågor som rör kortbetalningsmarknaden. 

Card Payment Sweden finns för att prata med dig! 

 

 

 Bästa hälsningar, 

 

Kurt Gjesten och Michael Hoffmann 

 

 



 

 
 

Kurt Gjesten, f.d. VD Card Payment Sweden Michael Hoffmann, VD Card Payment Sweden     
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Card Payment Sweden (CPS) är en branschförening som främjar användningen av kortbaserade betalningar i Sverige. 

Card Payment Sweden etablerades 2017 och är en ny branschförening som består av kortinlösare och kortutgivare på 

den svenska marknaden. Card Payment Sweden är medlem av den nordiska branschföreningen för kortbaserade 

betalningar, PAN-Nordic Card Association. 

 

P.S. Detta är ett nyhetsbrev i en serie som kommer skickas till dig ungefär var 6e vecka. Du får detta nyhetsbrev för att 

vi tidigare varit i kontakt rörande regelverket kring betalningar. Tanken med nyhetsbrevet är att hålla dig uppdaterad om 

vad som är på gång och hur vi ser på aktuella frågor när det gäller betalningar. Vi hoppas att du uppskattar det! Om du 

inte vill ha fler brev, så kan du avregistrera dig nedan.  
 

 


