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Global topprankning för svenska 
mobila betalningslösningar
Stockholmsbaserade Payair är nästa fintechbolag att sälla sig till ledet av svenska 
techunder. När Mastercard nyligen släppte sin internationella lista över leverantörer 
av lösningar för digitaliserade kortportföljer rankades Payair högst av alla företag. 

Listans platinumnivå – där Payair är placerade – innebär att företaget är den globala 
leverantör som levererat och driver flest välbeprövade och kvalitetssäkrade produkter till 
Mastercard och deras kunder.

– Att Payair rankas som Mastercards enda platinumleverantör i världen är en enorm 
kvalitetsstämpel på vårt arbete. Det visar att vi har en förståelse för hela behovskedjan – från 
kortutgivare till slutkonsument – och är ett kvitto på att vi har erfarenhet och kompetens nog 
för att leverera certifierade lösningar till stora finansinstitutioner, säger Sören Babra, vd och 
grundare av Payair.

Payair grundades 2009 och har utvecklats till en specialist på mobila betalningslösningar, 
e-handelssystem och digitala plånböcker. Sedan starten har företaget knutit till sig många av 
Nordens största kortutgivare och startat samarbeten med både Mastercard och Visa. Med sin 
mobila kortportfölj, som utvecklats tillsammans med Mastercard, tar Payair nu täten i 
utvecklingen av den digitala betalningsindustrin. 

Payairs digitala plånbok, som är integrerad med Mastercards globala digitala plattform 
Masterpass, gör det möjligt att betala direkt med mobilen på internet och i fysiska butiker. 
Genom en knapptryckning eller skanning aktiveras mobiltjänsten som autentiserar 
användaren och slutför köpet med kredit- eller betalkort från Mastercard eller Visa.

– Tillsammans med Payair har vi utvecklat en digital kortportfölj som inte bara lever upp till 
säkerhetsregler och funktionella krav, utan även gör det möjligt för våra kunder att 
skräddarsy designen efter deras grafiska profiler och specifika funktioner. Det är sådana 
detaljer som i slutändan ökar betalningsupplevelsen, säger Mats Taraldsson, Digital 
affärsutvecklingschef Mastercard i Norden och Baltikum.

Blickar mot nya marknader
Sedan samarbetet med Mastercard initierades för drygt ett år sedan har Payair knutit till sig 
många av de stora kortutgivarna på den nordiska marknaden. Med en branschledande 
plattform för mobila handels- och betalningslösningar för finansiella institutioner samt en 
topprankning från Mastercard, lyfter Payair nu blicken mot nya marknader.

– Vi har i dag avtal med Mastercard och många av de största bankerna i Norden. Intresset för 
våra lösningar växer rekordartat, vilket visar att Payairs leveranssäkerhet och stabilitet 
uppskattas av marknaden. Innovativ förmåga för att hitta nya digitala betalningslösningar 
som är både smidigare och roligare att använda blir allt viktigare på marknaden för mobila 
och digitala betalningslösningar, säger Sören Babra.



Om Payair
Payair är den ledande aktören inom mobil handel och erbjuder en branschledande plattform för mobila 
handels- och betalningslösningar för finansiella institutioner. Med lång erfarenhet av att utveckla mobila 
betalningslösningar för några av världens största banker och finansinstitutioner, har Payair bland annat 
specialiserat sig på utveckling och hosting av digitala plånböcker som gör det möjligt att snabbt, enkelt och 
säkert betala direkt med mobiltelefonen på mindre än tio sekunder på internet och i fysiska butiker. 

Payair var först i Europa med att utveckla en digital plånbok för att samla sina bankkort i mobilen. 
Payair var den första certifierade leverantören av Mastercards MasterPass API-plånbok i Norden.
Payair har utsetts till Mastercards högst rankade leverantör. 

Payair är ett privatägt svenskt företag med internationella franchiseavtal på flertalet marknader globalt. 
www.payair.com

Om Mastercard Digital Vendor Directory
Mastercard Digital Vendor Directory är Mastercards lista över digitala leverantörer som utvecklat lösningar 
som hjälper företagets kunder att digitalisera sina kortportföljer och distribuera sina personliga 
Masterpass-aktiverade digitala plånböcker, samt möjliggör en direkt koppling mellan säljare och digitala 
plattformar hos Mastercard. I listan rankas leverantörerna utifrån tjänsternas kvalitet, säkerhet och hur väl 
beprövade de är praktiskt. I årets rankning återfinns Payair som ensamt företag överst på listan.

Om Masterpass från Mastercard 
Masterpass är Mastercards digitala plånbok som underlättar för effektiv och säker betalning vid köp online 
och i butik. I Masterpass gränssnitt, som utvecklats tillsammans med Payair, kan varje kortutgivare anpassa 
den digitala plånboken i enlighet med varumärkets grafiska profil genom skräddarsydd design och 
funktionella specifikationer. Genom att kombinera Masterpass och HCE får kunden en digitaliserad plånbok 
som förenklar betalningar både online och i butik. Grundlösningen innehåller

identifiering genom BankID eller andra metoder,
hosting av kort och konton i en nivå 1 PCI DSS-certifierad miljö,
Masterpass adminverktyg med möjlighet att konfigurera sin plånbok, följa kunddata, FAQ och statistik,
möjlighet att i Masterpass gränssnitt skapa egna driftregler, skräddarsydd design och funktionalitet.

För mer information, vänligen kontakta:
Sören Babra                                                  Philip Ohlsson
vd och grundare Payair Comma PR
Telefon: +46 73-854 99 99 Telefon: +46 70-721 70 26
E-post: soren.babra@payair.com E-post: philip@comma.se 
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