Visa utvecklar nya betalningslösningar för en enklare vardag

Utvecklingen inom betalningslösningar går med expressfart. Inom bara några år
kommer sannolikt mer än hälften av alla betalningar ske med en mobil enhet i stället
för med kort. Det här är en förändring som sker i stora delar av världen och
utvecklingen skapar nya möjligheter. Inte minst då vi som konsumenter med hjälp av
tokenisering kan göra säkra och enkla betalningar med såväl mobilen/läsplattan som
kroppsnära teknik och Internet of things.
I Sverige, liksom i övriga Europa, har konsumtionsbeteendet förändrats. Vi har vant oss vid
att varor och tjänster av alla slag ska vara tillgängliga dygnet runt och, oavsett om
betalningen sker på nätet eller i butik, ska den vara enkel och säker.
På bara ett år har antalet mobila betalningar tredubblats i Europa, enligt en undersökning
som vi lät genomföra i slutet på förra året, med deltagare från 19 länder. Mer än hälften
svarade att de regelbundet använder sig av mobila betalningar. I Sverige är siffran ännu
högre, nio av tio svenskar har använt mobila betalningslösningar.
Vi svenskar omfamnar ny teknik snabbare än någonsin och för oss på Visa är det viktigt att
möta behoven från kunder och konsumenter. Det är ett skäl till att vi kontinuerligt utvecklar
enkla, säkra och snabba lösningar som gör vardagen lättare för människor och företag
världen över.
Tokenisering är ett exempel, som lanserades i Europa under Mobile World Congress i
Barcelona 2015. Med dagens lansering av Samsung Pay introduceras nu tokenisering i
Sverige, vilket gör det möjligt för konsumenterna att betala på ett säkert och tryggt sätt.
Genom att öppna upp vår plattform vill vi fortsätta att skapa möjligheter för företag över hela
världen och uppmuntra till kreativitet. Vid årets MWC i Barcelona presenterades nya
lösningar som kommer att bredda användningen av tokeniseringen för nya tjänster och
användningsområden – läs mer här.
Vi ser fram emot en spännande fortsättning på året. I februari tillkännagav vi ett samarbete
med IBM Watson IoT Platform för att möta de växande behov som Internet of Things
(Sakernas internet) skapar. I förra veckan öppnade vi Visas största Innovation Center i
London där vi tillsammans med olika partner vill visa hur vi i framtiden kommer att kunna
kombinera tjänster och produkter med olika betalningslösningar, oavsett enhet. Det
internationella undersöknings- och analysföretaget Gartner har förutspått att 20 miljarder

enheter i den globala ekonomin kommer att vara sammankopplade på det sättet år 2020.
En sak är säker. Förändringen fortsätter och antalet digitala transaktioner kommer att öka. Vi
välkomnar den utvecklingen och strävar efter att göra vardagen enklare för alla våra kunder
världen över. Håll ögonen öppna. Året har bara börjat.
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