
Hej Pernilla – vem är du och varför arbetar du med Loyo?
Jag är gift och har två vuxna döttrar, båda utflyttade. Därmed 
har jag massor av tid och energi för att jobba med Sveriges 
bästa bankapp. Ett drömuppdrag då vi utvecklas snabbt och 
verkligen har skapat en produkt ”i tiden”. Eftersom jag arbetat 
med försäljning av kort under många år är det härligt att föra 
korten in i framtiden med vår suveräna app Loyo.

Förresten – vad är Loyo egentligen?
Loyo är en smart app som man laddar ner i mobilen. Kort sagt 
kan man tömma plånboken på presentkort, kundklubbskort och 
kreditkort och lägga dem digitalt i telefonen och ALLTID ha dem 
redo. Sedan har vi en massa fiffiga tjänster som gör att man har 
full koll på sina kort i telefonen. Man ser saldo på alla sina inlag-
da  kort, transaktioner, får bonus och förmåner, kan betala med 
kredit ansluten till konton eller med presentkort och till och med 
ansöka om en ny kredit med Bank-ID. Jag säger bara: äntligen 
har man alla kort på ett och samma ställe – underbart!

Hur känns det att Loyo blev utsedd till Sveriges bästa 
 bankapp av Privata Affärer?
Helt underbart och det är väldigt, väldigt roligt. Alla vi som 
arbetar med Loyo blir förstås stolta över Privata Affärers utmär-
kelse. Bara tänk efter. Det finns ju massor med smarta appar där 
ute, men just Loyo fick förstapriset! Vi som har kämpat så hårt 
för att hänga med i utvecklingen. Nu visar det sig att vi leder 
den!

Som uppkopplad konsument med en smart telefon i fickan  
– vilken nytta ger Loyo?
Tid, pengar och frihet i vardagen. Att ha alla fördelar med 
kort och kundklubbar samlade i telefonen gör att man aldrig 
missar ett erbjudande och att man har full koll på sina kort och 
medlemskap. Jag tror alla känner igen sig i situationen när 
man upptäcker en rabatt i en butik men har kortet i byrålådan 
hemma  . Då blir man bara sur. Nu är vi nästan i ett läge när man 
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kan lämna plånboken hemma så länge man har telefonen med 
sig. Och nu är det en smal sak att på plats i butiken bli medlem 
i en kundklubb eller tryggt och enkelt ansöka om en kredit om 
man vill det, utan att vänta i en lång kassakö eller fylla i en massa 
papper.

Vore det inte bra om man kunde lägga ALLA sina kort i sin 
smarta telefon?
Jo det vore magiskt. Jag är övertygad om att det inte dröjer 
särskilt länge innan vi faktiskt kan det!

Som chef för Loyo – hur vill du att den ska bli ännu bättre för 
konsumenterna?
Nu när vi fått ett stort kvitto på att vi verkligen skapat något bra 
för konsumenterna finns det bara en väg framåt för att göra Loyo 
bättre. Lyssna ännu mera på 
våra användare för att göra 
deras vardag ännu bättre 
och smidigare med hjälp av 
Loyo.

Till sist. Vad önskar du dig i 
julklapp?
Jag önskar mig inrednings-
saker till huset. Rätt säker 
på att det kommer fina er-
bjudande i julhandeln som 
jag inte missar eftersom jag 
har full koll med Sveriges 
bästa bankapp. Avslut-
ningsvis vill jag passa på 
att tacka alla användare 
för deras värdefulla feed-
back och önska en riktigt 
fin jul och ett gott nytt år 
från mig och Loyo.


