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Det här är Svenska 
Transformations programmet

Det Svenska Transformationsprogrammet är  
en styrmodell för hur produkter och tjänster  
från Bankgirots befintliga betalningsinfrastruktur  
ska omvandlas till en ny, gemensam nordisk  
betalningsinfrastruktur. 

Den nya betalnings infrastrukturen kommer att 
ersätta Bankgirosystemet och Dataclearingen.

Programmet ska säkerställa att transformationen 
genomförs med bibehållen operativ stabilitet,  
säkerhet och effektivitet. 

Arbetet bedrivs aktivt i projektform av  
Svenska Bankföreningen, Bankgirot, P27  
samt åtta banker.
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Programkontoret för det Svenska 
Transformations programmet
Programkontoret för det Svenska Transformationsprogrammet  
verkar under Svenska Bankföreningen. Det kan förenklat sägas 
arbeta som projektstöd för bankerna i deras transformation till  
den nya planerade betalningsinfrastrukturen.

Programkontoret är oberoende i förhållande till samtliga  
intressenter och arbetar främst inom fyra huvudområden:

Program Management• ; ansvarar för att programmet når sina 
mål genom att organisera, planera, styra, leda och förvalta.

Business Change Management• ; ansvarar för koordineringen  
av bankernas förflyttning samt själva Transformations
planen och Transformationsmanualen.

Risk Management• ; ansvarar för att identifiera, bevaka och 
rapportera om risker relaterade till Transformationsplanen 
och andra pågående och planerade initiativ på bankmark
naden som kan komma att påverka transformationen.

Communication Management• ; ansvarar för att planera,  
koordinera och verkställa den kommunikation som behövs  
med rätt information, i rätt format, genom rätt kanaler,  
till rätt målgrupp vid rätt tidpunkt. 

PM BCM RM CM
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Den nya planerade  
betalningsinfrastrukturen
Den nya planerade betalningsinfrastrukturen innebär en  
gemensam nordisk betalningsinfrastruktur i stället för som idag 
omkring åtta olika betalningsinfrastrukturer. Den nya betalnings
infrastrukturen kommer att ha ett regelverk som gäller i hela  
Norden – Nordic Payments Council, vanligtvis kallat NPC – som  
är i linje med Europa och medför en harmonisering i Norden. 

De gemensamma tjänster som idag erbjuds av Bankgirot  
kommer framöver istället att erbjudas av P27 och bankerna,  
i form av egna tjänster.

I Sverige innebär den nya betalningsinfrastrukturen att vi får en 
modern infrastruktur som bygger på internationella standarder.  
Det kommer att öka möjligheterna till teknisk innovation och  
nya, förbättrade kunderbjudanden.

Transformationen till den nya planerade betalningsinfrastrukturen 
är indelad i tre faser: 

Kontoöverföringar1.  – till exempel löner

Alias-betalningar 2. – alla betalningar till ett  
bankgironummer eller plusgironummer

Autogiro och Bankgirots e-Faktura3. 

1 2 3
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Vanliga frågor och svar

Vilka är de största förändringarna i den 
nya betalningsinfrastrukturen?

För företag, servicebyråer och programvaruleverantörer blir en  
viktig förändring att de inte längre kommer att kunna skicka  
betal filer direkt till Bankgirot. I stället kommer de att skicka sina 
betal filer till respektive bank. Betalfilerna ska även vara i ett  
annat format, enligt den internationella standarden ISO.

Kommer det att finnas krav på några 
bankgemensamma standarder eller produkter?

Nej, det kommer inte att finnas krav på bankgemensamma  
produkter för att ansluta sig till den nya planerade betalnings
infrastrukturen. Dock kommer bankerna att behöva anpassa  
sina filformat till en ISOstandard. Den planerade nya betalnings
infrastrukturen baserar sig på XML ISO 20022 men exakt hur  
bankerna väljer att anpassa sig är, bestämmer varje bank.

Kommer bankernas produktutbud att se väldigt olika ut? 

Den frågan ska egentligen ställas till bankerna som själva beslutar 
om de ska migrera till den nya planerade betalningsinfrastrukturen, 
men det kan antas att de kommer att ha olika utbud eller olika sätt 
att lösa kundernas behov. 

Det är även bra att ha i åtanke att bankerna enligt gällande 
konkurrens lagstiftning generellt sett inte kan samarbeta gällande 
sitt utbud av produkter och tjänster.
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Vad ska vi tänka på och hur kan vi bäst förbereda sig  
inför förändringen som kommer?

För det första bör ni kontakta er bank, eller banker om man har fler, 
och säkerställa att de kan hantera ISO 20022formatet. Säkerställ 
även att ni har de tjänster som krävs för att hantera ISO 20022  
hos banken. Ta reda på de bankuppgifter som krävs för att skapa 
betalfiler i ISOformatet eftersom det kan variera mellan bankerna. 
Exempel på vanligt förekommande uppgifter är avtalsnummer,  
kundnummer, BIC/SWIFT och bankkontonummer.

Se över bankinställningarna i ert system och kontrollera om över
gången till ISO innebär att bankuppgifter behöver justeras för både 
avsändare (ert företag) och mottagare (leverantör eller anställd).

Om ni till exempel behöver lagra, katalogisera eller vill utnyttja ny  
obligatorisk information, är det bra att fundera på följande frågor:

Hur ska GDPR hanteras?• 

Vilka möjligheter ger den nya informationen avse• 
ende verifieringshantering, avstämning med mera?

Bankerna har möjlighet att erbjuda utskick med upp till  • 
140 tecken vid kontoöverföring – är det något ni vill nyttja?

Är det intressant att betala flera fakturor till samma  • 
betalnings mottagare i en och samma betalning, så kallade 
buntade betalningar (Extended Remittance Information)?

Kommer ni att få buntade betalningar från era kunder, det vill • 
säga både fakturor och kreditfakturor i samma betalning?

Det är viktigt att hålla sig uppdaterad vad övergången till  
ISO 20022 kommer att innebära för ert system genom att ta  
del av den information som kommuniceras. Information finns  
på bankernas hemsidor och till exempel på Svenska  
Bankföreningens hemsida:  
www.swedishbankers.se/fraagorviarbetarmed/ 
betalningar/nynordiskbetalningsinfrastruktur
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Vilka är de största fördelarna för företag med den nya  
infrastrukturen? 

En av de största fördelarna är en utökad informationsmängd,  
flexiblare tidsgränser för när en betalning senast kan göras samt 
när redovisning av inbetalningar är tillgänglig.

För alla som hanterar löner blir det möjligt att koppla mer text till 
betalningen. I dag ryms 12 tecken, i framtiden kommer det att  
finnas möjlighet för bankerna att erbjuda mer än tio gånger så 
mycket text. Detta öppnar upp möjligheter till att exempelvis  
effektivisera konteringsprocessen. 

För företag innebär det nya formatet också möjligheter att  
förenkla och automatisera sin hantering, vilket är tids och 
kostnads besparande. 

Många andra funktioner kommer också att bli bättre:

Kontroll av OCRreferens kommer att ske även • 
på betalningar som initieras via fil.

Möjlighet att kunna få åtkomst till  • 
återredovisningen snabbare.

Förenklad hantering av gränsöverskridande  • 
betalningar.

Därutöver är det naturligtvis en fördel med en gemensam  
nordisk betalningsinfrastruktur, något som kommer att gynna 
handels utbytet mellan våra nordiska länder. Det är också  
en anpassning till övriga Europa, vilket innebär att vårt handels
utbyte över europeiska gränser också kommer att underlättas.
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Kontakta oss för mer information: 

Epost: info@transformationprogram.se

mailto:info@transformationprogram.se
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