
Handelsbankens betalkort tillverkas i fortsättningen av återvunnen havsplast  

Från och med i höst erbjuder Handelsbanken Finland sina kunder bank- och kreditkort som är gjorda av 
återvunnen havsplast med hjälp av Tietoevry Banking som levererar betalkorten. 

Årligen hamnar över åtta miljoner ton plastavfall i världens alla hav. I vattnet förmultnar inte plasten, utan 
upplöses i små plastsmulor. De upptas i havens näringskedjor och hotar havens organismer och till slut 
människans hälsa. Det globala miljöproblemet kan vi motverka när vi samlar ihop plastavfall i haven och på 
stränderna och använder det på nytt. 

I synnerhet i utvecklingsländerna hamnar en stor del av den använda plasten till slut i havet. Den havsplast 
vi använder i Handelsbankens kort görs av återvunnet plastavfall som samlats ihop på ensliga öar, på 
stränder, i vattnet och i byar i kusttrakterna. 

Fördelarna med kort gjorda av havsplast jämfört med traditionella betalkort 

Även om frakten av havsplasten till Europa förorsakar koldioxidutsläpp, så blir totalutsläppen i alla fall 
mindre än i tillverkningen av traditionella betalkort i vanlig plast. 

”Ett miljövänligare betalkort är en del av Handelsbankens övergripande hållbarhetsstrategi. Vi vill göra bra 
val både i små och stora frågor. Vi valde havsplasten, för då kan vi öka miljömedvetenheten och det lokala 
kunnandet på platser, där återvinningen är bristfällig till skada för den känsliga havsnaturen” säger Hanna 
Lippu, ansvarig för Handelsbankens kort. 

Hållbart för naturen, hållbart för konsumenten 

Den insamlade plast man använder till betalkorten är PET-plast, som används i bland annat plastflaskor. 
Den är miljövänligare än den PVC-plast man tidigare använt i korten, men lika hållbar i användning. 

”Över 70 procent av det nya betalkortet kan bestå av insamlad havsplast. Kort tillverkade av havsplast inte 
bara minskar användningen av ny plast, utan minskar också den mängd plast som hamnar i havet. Vi 
levererar de nya korten i samarbete med vår partner Thales Group,” berättar Jarmo Rouhiainen, Head of 
Card Production & Personalization i Tietoevry Banking.   
 
“Vi tror att miljövänliga val är viktiga också för våra kunder. Vi kommer att ha det fysiska betalkortet i våra 
plånböcker länge än och det kommer också att vara vårt vanligaste betalsätt, så det är viktigt att välja ett 
hållbart material för vår korttillverkning,” säger Hanna Lippu. 

Alla Handelsbankens nya kort i Finland kommer att tillverkas av återvunnen havsplast från och med 
september 2022. 
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Om Handelsbanken 

Handelsbanken är känd för sin starka företagskultur samt kundorienterade och flexibla service. Sedan flera 
år tillbaka har Handelsbanken legat i topp i en stor kundnöjdhetsmätning både i Finland och i de andra 
nordiska länderna (EPSI Rating). Handelsbanken grundades i Stockholm år 1871, och Handelsbanksaktien är 
den äldsta noterade aktien på Stockholmsbörsen. I Finland har banken funnits sedan 1985. 

Handelsbanken Finlands kontorsrörelse består av 27 bankkontor, huvudkontorsfunktioner, 
kapitalförvaltningstjänster och Handelsbanken Finans Abp. I Handelsbanken Finlands verksamhet ingår 
även investeringsbanken Handelsbanken Capital Markets som omfattar livförsäkringsbolaget 
Handelsbanken Liv samt riskhantering, värdepappershandel och kapitalmarknadsverksamhet. 
Handelsbanken Capital Markets Operations svarar för värdepappersförsvarstjänsterna. Handelsbanken har i 
Finland ca 600 medarbetare. Handelsbanken-koncernen meddelade 19.10.2021 att den kommer att sälja 
verksamheten i Finland. 

 

Om Tietoevry 

Tietoevry skapar meningsfull teknologi som bidrar till att göra världen bättre. Vi är ett ledande techbolag 
med lång historia och närvaro i Norden men har också global kapacitet. Baserat på våra kärnvärden 
öppenhet, trovärdighet och mångfald, jobbar vi tillsammans med våra kunder – och utvecklar en digital 
framtid där företag, samhällen och människor kan växa. 

Våra 24 000 experter globalt specialiserar sig på cloud, data och mjukvara för tusentals företag och 
organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. Tietoevry omsätter årligen cirka 3 
miljarder euro och företagets aktier är noterade på NASDAQ-börsen i Helsingfors och Stockholm samt på 
Oslo Børs. www.tietoevry.com   

mailto:pirjetta.soikkeli@handelsbanken.fi
mailto:jarmo.rouhiainen@tietoevry.com
http://www.tietoevry.com/

	Fördelarna med kort gjorda av havsplast jämfört med traditionella betalkort

