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Swish Handel – 
Ta betalt enkelt i webbutik och app

Med Swish Handel kan du erbjuda Swish som betalsätt i din webbutik och app – och ta betalt av 
närmare 4 miljoner swishare.  

Swish Handel ger dig tillgång till Swish API* som ger dig 
möjlighet att skicka en betalningsbegäran till din kunds 
Swish-app, få bekräftelse direkt efter betalning och 
möjlighet att återbetala hela eller delar av en tidigare 
mottagen Swish-betalning. 

Så här går betalningen till: 
1.  Din kund väljer Swish som betalsätt i din webbutik 

eller app. 
2.  Från webbutiken eller appen skickas en betalnings-

begäran via Swish API till kundens Swish-app. 
 I appen visas namnet på företaget tillsammans med 

beloppet som ska betalas.
3.  Kunden godkänner betalningen och signerar med 

Mobilt BankID.
4.  Du får en kvittens på betalningen via API:et och 

pengarna sätts direkt in på kontot.

Enkelt och smidigt för både dig och din kund.
 

Dina fördelar:
• Enkelt för din kund att betala vilket leder till färre 

avbrutna köp.
• Pengarna tillgängliga på ditt konto omedelbart.

• Möjlighet att återbetala hela eller delar av en  
Swish-betalning vid retur eller reklamationer.

• Du behöver enbart ha avtal med och konto i en bank 
för att nå samtliga anslutna Swish-användare. 

* Application Programming Interface
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Nordea Swish Företag App och Admin

Med Nordea Swish Företag Admin kan du enkelt hantera 
behörigheter för användare som ska få möjlighet att se betalningar  
till dina Swish-nummer och göra återbetalningar i Nordea Swish 
Företag App. 

Här får du också en överblick över alla Swish-betalningar till dina 
Swish-nummer i Nordea, möjlighet att skapa rapporter samt utföra 
återbetalningar av Swish-betalningar.

Här kan du logga in på Nordea Swish Företag Admin 
- nordea.se/swishforetagadmin 

Nordea Swish Företag App erbjuder ett snabbt och smidigt 
sätt att kontrollera att du fått betalt, direkt vid säljögonblicket. 
För användare med Utökad behörighet fi nns möjlighet att åter-
betala hela eller delar av en Swish-betalning.

Android iOS

Ladda ner Nordea Swish Företag App på Google Play eller App store.
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