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Förord 

Vi vill börja med att tacka vår handledare Urban Österlund för löpande råd och 

handledning. Stort tack till alla opponenter som har kommit med åsikter och hjälpt 

oss utveckla arbetet. Slutligen vill vi även rikta ett stort tack till alla respondenter som 

tagit sig tid och ställt upp på intervjuer.  
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Sammanfattning 

 

Författare: Adam Noring & Viktor Wiking 

 

Handledare: Urban Österlund 

 

Bakgrund: PSD2 är ett nytt EU direktiv som implementeras i svensk lagstiftning 

den 1 Maj 2018. PSD2 är ett utvecklat och förnyat direktiv av det gamla direktivet 

PSD1. Målet med det nya direktivet är att göra det enklare för tredjepartsaktörer att 

ta sig in på betaltjänstmarknaden och komma åt bankernas kunddata, med kundens 

godkännande samt att direktivet ska bidra till ökad konkurrens och valmöjligheter för 

kunder. 

 

Syfte: Syftet med studien har varit att studera finansiella aktörers strategier, hur 

dem jobbar med säkerhet samt vilka eventuella möjligheter och utmaningar de står 

inför. 

 

Metod: En kvalitativ fallstudie har gjorts med semistrukturerade intervjuer där 

skribenterna har intervjuat tre storbanker, två fintechbolag samt en grundläggande 

intervju med finansinspektionen.  

 

Resultat: Resultatet visar att strategierna hos storbankerna och fintechbolagen inte 

ändrats något drastiskt i samband med PSD2 men att möjligheterna är många och 

samarbeten är något som aktörerna är positiva till. Säkerheten är en viktig detalj där 

alla aktörer måste kunna visa upp en giltig licens. 
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Abstract 

 

Authors: Adam Noring & Viktor Wiking 

 

Supervisor: Urban Österlund 

 

Introduction: PSD2 is a new EU directive that will be implemented in swedish law 

the 1st of may 2018. PSD2 is an improved and renewed directive from the previous 

PSD1 directive. The purpose of the new directive is to make it easier for third party 

providers to enter the payment market and to get access to their customers data 

through banks, with the customers approval. The directive is supposed to contribute 

to an increased competition and more opportunity of choices for the customer. 

 

Purpose: The purpose of the essay has been to study the strategies, daily work 

with safety, and the different challenges and opportunities that financial actors, such 

as banks and fintech companies are facing with the implementation of PSD2. 

 

Method: A qualitative study has been made with semi structured interviews with 

three swedish banks, two fintech companies and a pre interview with ministry of 

finance. 

 

Results: The result shows that strategies for banks and fintechs is not changing 

drastically with the implementation of PSD2 but all companies sees opportunities, 

rather than threats to cooperate. The security regulations are very important to all the 

financial companies so the can show a valid license.  
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Nyckelord 

 

- PSD2: Payment service directive 2 är ett EU direktiv som skall implementeras 

i svensk lag i maj 2018.  

- Fintech: Fintech är ett förenklat uttryck av finansteknologi och syftar på 

företag som kombinerar finansiella tjänster med mjukvaruteknik.  

- Tredjepartsleverantör: Tredjepartsleverantörer är de aktörer på marknaden 

som med hjälp av PSD2 erbjuder kunder betal & informationstjänster. 

Fintechbolag kan ses som tredjepartsleverantörer. 

- Open banking: Med termen Open Banking menas att man låter en 

tredjepartslösning, som till exempel en applikation, ombesörja processer i en 

bank. 

- EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är en samverkan mellan 

europeiska unionen och dess medlemsstater.  

- API: API eller applikationsprogrammeringsgränssnitt som det heter är ett 

applikationsprogram som möjliggör att olika programvaror kan kommunicera 

och utbyta information med varandra. 

- Compliance:  Att vara compliance innebär att ett företag måste säkerställa att 

alla gällande lagar regler och föreskrifter överensstämmer. 
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1. Inledning 

Detta kapitel inleds med en bakgrund som mynnar ut i en problemdiskussion som i 

sin tur leder till våra frågeställningar. Senare förklaras även syftet och avgränsningar 

för studien. Vidare ska tilläggas att PSD2 direktivet som studien berör har 

implementerats i Svensk lag under studiens gång, därför kommer tempus att skilja 

sig mellan olika kapitel i arbetet.  

1.1 Bakgrund  

1996 öppnades första internetkontoret i Sverige och det var SEB som var först av 

storbankerna. Bankerna hade knappt hämtat sig från finanskrisen på tidigt 1990 tal 

och internet var fortfarande något helt nytt för dem flesta. Det gick långsamt, det 

fanns tveksamheter kring säkerheten och resterande banker var passiva i frågan om 

att ta bankaffärer till internet enligt Sandén (2006). Internetbanken blev en succé och 

resterande storbanker hade inom ett år alla sina egna internetbanker. Här handlade 

det om att inte tappa marknadsandelar och att följa trenden inom digitaliseringen. 

Sedan dess är de digitala kanalerna självklara för de allra flesta bankkunder där du 

idag kan sköta i stort sätt alla typer av banktjänster (ibid). 

Finansiell service och konsumtion har under de senaste åren genomgått stora 

förändringar till följd av den snabbt expanderande digitaliseringen. Den teknologiska 

utvecklingen har förändrat affärsmiljön och det märks inte allra minst på 

banksektorn. Idag är bankerna bland de ledande aktörerna på att implementera 

tjänster via internet och mobil för sina kunder. Den teknologiska utvecklingen gör det 

möjligt för bankerna att via nya kanaler kunna skapa ett större värde för deras 

kunder (Luakkanen, 2007).  

Den teknologiska utvecklingen har enligt Lorenz (2009) gjort att vi kommer allt 

närmare en kontantfri vardag. Fysiska medel som kontanter och checkar ses 

besvärliga och osäkert att gå runt med, och i många fall, inte alltid möjliga att 

använda i dagens samhälle (ibid). Allt fler betalningar sker utan att betalaren och 

mottagaren fysiskt möter varandra. En överföring som ska till en person långt bort 

anses snabbare och betydligt säkrare via digitala medier än t.ex. en check eller 

kontant som skickas via post (ibid). 

Det är även den fysiska kontakten mellan kund och bank som minskar radikalt. Det 

är främst generationen kring milleniumskiftet som föredrar de digitala kanalerna och 

förväntar sig att deras bank kan erbjuda relevanta tjänster.  

Vad som driver bankerna mot mer digitala kanaler är effektivitet men de kan även 

dra stora fördelar vad gäller kostnadseffektivitet genom att gå från de traditionella 

systemen mot de digitala plattformarna (ibid). 

Digitaliseringen har pågått under en längre tid och förändringstakten har ökat 

avsevärt de senaste åren. Utvecklingen av digitala bank och betaltjänster har gjort 

att nya tjänster som till exempel Swish och Mobilt BankID har blivit tillgängliga på 

betalmarknaden och de har tagit marknaden med storm. Anledningen till att det har 
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gått så bra med de nya betaltjänsterna är att människor väljer att använda de digitala 

betaltjänsterna framför kontanthantering. Post & Telestyrelsen (2017) har gjort en 

bedömning att de traditionella kontantrelaterade tjänsterna helt kan komma att 

ersättas genom digitala betaltjänster. 

1.2 Problemdiskussion 

År 2007 beslutade europaparlamentet och europeiska rådet att anta EU 

kommissionens förslag till betaltjänstdirektivet det s.k. Payment services directive 1 

(PSD1). Syftet med direktivet var att skapa en effektiv och integrerad marknad för 

betalningstjänster inom EU. Direktivet försäkrar följande: 

● Reglerna inom EU skall vara lika för alla 

● Det skall framgå tydlig information om betalningarna 

● Snabba betalningar 

● Konsumentskydd 

● Det skall finnas ett brett utbud av betalningstjänster 

 

Reglerna som betaltjänstdirektivet fastställer gäller för hela det europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet (EES) och täcker alla betalningar som inte hanteras 

kontant d.v.s. kreditöverföringar, kortbetalningar, autogirobetalningar, överföringar 

via telefon och online betalningar. (Europaparlamentet och rådets direktiv 

2007/64/EG) 

Allt eftersom teknologin utvecklades så innebar detta att även betaltjänstdirektivet 

var tvunget att utvecklas. EU kommissionens förslag att revidera PSD1 antogs av 

europaparlamentet och det europeiska rådet år 2015. Det nya direktivet kom att 

kallas PSD2 och skall implementeras i svensk lagstiftning i maj år 2018. Syftet med 

det nya direktivet är att utveckla de existerande reglerna inom den integrerade inre 

marknaden för elektroniska betalningar inom EU samt att öppna upp den finansiella 

marknaden. Det nya direktivet innebär stora förändringar för bankerna inom EES. 

PSD2 vill öppna betaltjänstmarknaden till fler aktörer än endast bankerna. Detta 

kommer leda till ökad konkurrens, fler valmöjligheter och bättre priser för 

konsumenterna. Tredjepartsleverantörer skall nu kunna ta del av bankkundernas 

kontoinformation och betaltjänster. I samband med att marknaden öppnas upp ställs 

ökade krav på förutsättningarna för säkra och effektiva betalningar 

(Europaparlamentet och rådets direktiv 2015/2366/EU). Med tredjepartsleverantörer 

syftar vi till fintechbolag som vi förklarar mer ingående längre ned.  

 

Storbankerna har enligt Arvidsson (2016), ett monopol på betaltjänster i Sverige då 

de själva tagit fram produkter som Swish och bankgiro tillsammans med myndigheter 

och Riksbanken. Infrastrukturen som tagits fram för betaltjänster menar Arvidsson 

(2016) på att den är uppbyggd för att endast storbankerna ska kunna använda dem 

sinsemellan.  
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Införandet av PSD2 förändrar den nuvarande infrastrukturen och öppnar upp 

marknaden för fler aktörer som tillhandahåller betalningstjänster och skapar 

konkurrens vilket ger dessa aktörer möjlighet att ta sig in på marknaden (Evry, u.å.). 

 

Det nya direktivet från EU kan tvinga storbanker med deras kunders samtycke att 

öppna upp arkiv med gammal data om kunderna från flera år tillbaka och ge denna 

information till andra företag som kan ta tillvara på informationen. Datan som ges ut 

är endast information om kundens betalkonto, alltså information om kontonummer, 

saldo och transaktioner. Sparkonto omfattas inte av detta. Med den nya teknologin 

och open banking kan tredjepartsleverantörer erbjuda kunderna att söka efter varor 

online, samtidigt kunna se sitt banksaldo på samma sida och betala för varor utan att 

behöva skriva in sina betalningsdetaljer.  

Vissa analytiker säger att PSD2 kan förändra banksektorn och framkalla ett 

oåterkalleligt skifte i makt bort från de stora bankerna.  

Det finns en risk för bankerna att deras kunder flyttar från bankernas egna appar och 

online tjänster. Detta försvagar storbankernas relationer med kunderna och 

motverkar deras förmåga att sälja sina tjänster. Mindre långivare och fintechbolag 

kan nu passa på att ta marknadsandelar och slå sig in på marknaden. Jayne-Anne 

Gadhia, chief executive of Virgin Money, säger: "I think it's really interesting that 

when I talk to CEOs of major banks they feel very defensive about Open Banking. 

This is an opportunity for competitors to attack their customer base" (Dunkley, 2017). 

 

PSD2 skapar nya möjligheter för de allt mer aktuella fintechbolagen att ta 

marknadsandelar inom banksektorn som just nu endast bankerna har tillgång till. 

Fintech är ett innovativt sätt att föra in ny IT-teknologi till finansmarknaden och är 

alltså i dessa sammanhang vad vi kallar tredjepartsleverantörer. Fintechbolagen 

lokaliserar marknadens behov och skapar därefter mjukvaror för att matcha dessa 

behov med innovativa IT-lösningar inom bland annat investering, försäkring, 

betalning och bank (Consector, 2016).  

Många fintechtjänster vänder sig till privatpersoner som samordnar med 

finanssektorn. När personen legitimerar sig via Mobilt BankID hämtas information 

från t.ex. kundens bank eller försäkringsbolag. Den här spridningen av bankens 

information menar många på kan innebära risker (Consector, 2016). Det kan bland 

annat vara bristande tillsyn främst bland mindre bolag som inte har samma tillsyn 

som de större bolagen. Vidare menar Consector (2016) på att det finns större chans 

för olaga verksamhet om transaktioner flyttas längre ifrån de större aktörerna. I 

samband med att PSD2 kommer ut, finns det även nya föreskrifter hur de aktörer 

som använder sig av betaltjänster skall agera mot en stark kundautentisering. 

Finansinspektionen är den myndighet i Sverige som har fått i uppgift att ta fram nya 

föreskrifter samt att ändra tidigare föreskrifter för att fastställa att de krav som ställs 

på samtliga aktörer som tillhandahåller betaltjänster följs (Finansinspektionen, 2018).  
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Dessutom beräknar man att bankerna förlorar 9 procent av betaltjänsterna till nya 

aktörer fram till 2020. Och när dessa tar över kundkontakten kan bankerna få allt 

svårare att konkurrera på lånemarknaden (EVRY, u.å.). Det här tycker vi är 

intressant och kommer därmed forska vidare i hur olika aktörer på finansmarknaden 

förhåller sig till det nya direktivet.  

1.3 Frågeställningar 

 

- Hur ser storbankers och fintechbolags strategier ut inför implementeringen av 

det nya EU direktivet, PSD2? 

- Hur ser de olika aktörerna på samarbeten, säkerheten samt vilka eventuella 

utmaningar och möjligheter står de inför? 

1.4 Syfte och avgränsningar 

Syftet med studien är att beskriva hur Sveriges storbanker och fintechbolag på den 

svenska finansiella marknaden arbetar med strategier och säkerheten i samband 

med PSD2 införandet. Vidare kommer studien att beskriva hur storbankerna och 

fintechbolagen kan dra nytta av varandra för att skapa ett samarbete sinsemellan.  

PSD2 är ett EU direktiv och framtaget för att gälla för alla medlemsländer inom EU. 

Den här studien har avgränsats till att endast studera den svenska finansiella 

marknaden.  

 

 

  



12 
 

1.5 Disposition 

I studien får vi följa sex kapitel. Det första kapitlet är en 

introduktion av ämnet där en beskrivande diskussion av 

problemet härleds och följs av en frågeställning och syfte 

med studien.  

I det andra kapitlet förklarar skribenterna vilken metod 

som har använts för att samla in all relevant data till 

uppsatsen.  

 

Det tredje kapitlet visar vilken teori som studien har sin 

grund i.  

 

 

I kapitel fyra samlas all empiri som har samlats in genom 

olika intervjuer med banker och tredjepartsaktörer.  

 

I det femte kapitlet kommer en analys av den insamlade 

empirin som ställs mot den teoretiska referensramen. 

 

Efter analysen kommer i kapitel sex en slutsats där 

resultat och diskussioner om studien lyfts fram. Här 

besvaras de frågeställningar som lyfts fram tidigare i 

studien. 
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2. Metod 

I det här kapitlet beskriver skribenterna vilka metoder som använts under studien, 

hur intervjuerna har genomförts och urval av de företag samt personer som 

intervjuats. Kapitlet avslutas med en metodkritik. 

2.1 Forskningsmetod 

Enligt Hartman (2001) finns det två stycken olika metoder för att rättfärdiga teorier 

om verkligheten. Dessa två metoder är den deduktiva metoden och den induktiva 

metoden. Vidare beskriver Watt Boolsen (2007) att i den induktiva metoden 

användes den data man innehar som utgångspunkt för att formulera en teori medans 

i den deduktiva metoden utgår man från existerande teorier och prövar dem på den 

empiriska datan man samlat in. Jacobsen (2015) säger att en mix mellan induktiv 

metod och deduktiv metod kallas abduktiv metod. En abduktiv metod beskrivs med 

en utgångspunkt i observationer. I sin observation stöter forskaren på en företeelse 

som överraskar, vilket sedan leder till en fråga. Vidare anses frågan som ett problem 

som måste besvaras, vilket ger upphov till spekulationer. Spekulationerna leder i sin 

tur till att olika antaganden och hypoteser. Därefter behöver forskarna undersöka om 

antaganden stämmer och det görs genom att använda sig av empiri. 

Utifrån detta kommer vi välja en abduktiv ansats då den praktiska kunskapen 

utvecklas både genom att spekulera olika antaganden men samtidigt ser om empirin 

stämmer överens med spekulationerna eller ej. 

 

Den här uppsatsen kommer bygga på en fallstudie. Enligt Jacobsen (2015) är en 

fallstudie när man fokuserar på en speciell enhet. Men man kan även ha många 

olika enheter och de kan avgränsas i tid och rum. Vidare pratar Jacobsen (2015) om 

två olika typer, antingen enskilda fallstudier eller jämförande fallstudier. Vi kommer 

att göra en jämförande typ av fallstudie eftersom att vi kommer intervjua dels tre 

storbanker men även två fintechbolag för att få olika aktörers perspektiv. Jacobsen 

(2015) förklarar att en kvantitativ ansats har sitt utgångsläge i att den sociala 

sysselsättningen kan beräknas med hjälp av metoder och instrument som kan ge 

informationen i form av siffror. Den kvalitativa ansatsen har som utgångsläge i att 

verkligheten är alltför komplicerad för att kunna reduceras till siffror. Därav kommer 

studien att bygga på en kvalitativ ansats. 

2.2 Datainsamling 

Hartman (2001) beskriver att datainsamling till studier utgör den empiriska grunden 

som teori sedan byggs på. Vidare skall datainsamlingen göras systematiskt.  
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2.2.1 Primärdata 

I den kvalitativa ansatsen behöver primärdata samlas in. Primärdata är den data där 

skribenterna samlar in information direkt från den primära informationskällan. 

Primärdatan kan samlas in genom enskilda intervjuer, gruppintervjuer, observation 

eller frågeformulär (Jacobsen, 2015). Skribenterna i uppsatsen har valt att samla in 

sin primärdata genom olika intervjuer med enskilda personer och vid ett tillfälle i 

grupp. Första kontakt till de aktuella företagen har skett via mail och telefon. Vidare 

har intervjuerna gjorts via telefon då respondenterna har befunnit sig på ett så pass 

långt geografiskt avstånd till skribenterna att en fysisk intervju inte kunnat bli av. 

2.2.2 Semistrukturerade intervjuer 

Då det här är en kvalitativ studie ska empiri och information enligt Bryman & Bell 

(2013) hämtats från ett samspel mellan intervjuare och respondenter. Skribenterna 

har i intervjun utgått från, en på förhand, färdigställd intervjuguide som 

sammanställts mellan de båda utefter relevanta frågor kring temat PSD2. Bryman & 

Bell (2013) förklarar vidare att det finns två alternativa tillvägagångs strukturer för 

kvalitativa intervjuer. Först introduceras den ostrukturerade intervjun där man som 

intervjuare endast utgår från en fråga och låter respondenten svar fritt. Vidare nämns 

även det semistrukturerade samtalet där forskarna utgår, från exempelvis, en lista 

med färdiga frågor man vill beröra men lämnar utrymme för att respondenten skall 

kunna komma med egna tankar och åsikter (Bryman & Bell, 2013). Den 

semistrukturerade intervjun är alltså flexibel och forskarna behöver nödvändigtvis 

inte ställa frågorna i den ordning de lagt upp enligt intervjuguiden. De här 

intervjuerna kommer utgå från semistrukturerade intervjuer. Skribenternas 

förhoppning i den här intervjun är att respondenten ska känna sig bekväm, och 

utifrån de färdigställda intervjufrågorna även komma med egna reflektioner kring 

ämnet för att bidra till en ökad och fördjupad uppfattning i studien. 

 

Efter intervjuer 

Intervjuer har genomförts med tre storbanker, två fintechbolag samt en 

förhandsintervju med finansinspektionen för att få relevant underlag för intervjuerna. 

Förhandsintervjun utfördes via mailkontakt och resterande intervjuer utfördes via 

telefon. Skribenterna använde sig av två olika intervjuguider, (se bilagor) en för 

fintech respektive storbanker. Utöver de studerade delarna i teorin lade skribenterna 

även in ytterligare frågor som ledde in respondenterna till de studerade punkterna. 

Detta för att få bredare och bättre svar.  
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2.2.3 Sekundärdata 

Jacobsen (2015) beskriver sekundärdata som den data skribenterna samlar in 

genom att använda sig av data som redan existerar och har samlats in av andra 

personer. Informationen har samlats in för ett annat ändamål med en annan 

problemformulering än det som skribenterna är ute efter men informationen kan 

ändå vara relevant. 

Skribenterna har använt sig av olika databaser som hjälp för att hitta intressanta 

artiklar och information till deras studie. De olika databaserna som forskarna har 

använt sig av är Onesearch, Google schoolar m.m. Högskolan i Halmstads bibliotek 

har gett forskarna hjälp att söka upp relevanta vetenskapliga artiklar via Onesearch 

till studien. 

2.3 Urval 

Studien är avgränsad till att, bland bankerna, studera tre av Sveriges fyra storbanker 

som enligt Svenska bankföreningen (2016) är Swedbank, Nordea, Handelsbanken 

och SEB. Vidare kommer två stycken fintechbolag intervjuas för att få olika 

perspektiv på direktivets påverkan. Då PSD2 direktivet inte implementerats i svensk 

lag ännu kan kunskapen om direktivet variera kraftigt på individnivå inom bankerna. 

Därför har forskarna valt att inom bankerna, intervjua relevanta, kompetenta 

personer för PSD2 direktivet för att få bästa möjliga svar på intervjufrågorna. Inom 

fintechbolagen har forskarna intervjuat högt uppsatta personer inom de två 

intervjuade bolagen för att få en ökad förståelse för deras arbete kring PSD2. 

2.4 Metodkritik 

I samband med kvalitativa studier och även intervjuer finns det en del negativa 

aspekter att ta hänsyn till. För just intervjuer kritiserar Denscombe (2016) exempelvis 

validiteten på data som samlas in. Denscombe (2016) menar att eftersom man via 

intervjuerna får information om vad respondenterna säger men i själva verket inte 

gör, kan validiteten anses låg då det inte alltid stämmer överens med vad som 

verkligen sker. Denscombe påpekar även att miljö, omgivning och identitet på 

intervjuare kan påverka respondentens svar. Bryman och Bell (2013) stödjer delvis 

dessa negativa aspekter och menar även på att kvalitativa studier ofta brister i 

transparens, alltså hur undersökningen planerades och genomfördes. Han menar 

även på att det ofta finns en oklarhet i kvalitativa studier om hur respondenter valts 

ut. De negativa aspekterna bör forskarna ta hänsyn till vid genomförandet av studien 

då det kommer påverka dess kvalité. 

I denna studie har skribenterna, med hänsyn till ovanstående kritik, försökt anpassa 

och förbättra studien. Bland annat har tydlig motivering gjorts i urval för att förklara 

val av respondenter.  
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Inledande teoretisk referensram 

I detta kapitel beskrivs de fyra nästkommande punkterna för att ge läsaren förståelse 

i vad PSD1, PSD2, API och Fintech är. 

3.1.1 PSD1 - Payment service directive 1 

Det första betaltjänstdirektivet PSD1 fastställdes 2007. Syftet med direktivet var att 

fastställa regler för betaltjänster som betalningar, autogireringar och kortbetalningar 

(Europaparlamentet och rådets direktiv 2007/64/EG). Lagstiftningen utgör grunden 

för att skapa en inre betalningsmarknad för EU. Lagstiftningen ligger även grund för 

att skapa säkrare och fler innovativa betaltjänster inom hela EU. Målet var att göra 

gränsöverskridande betalningar mellan länder lika enkelt, effektiva och säkra som 

"nationella" betalningar inom en medlemsstat. Sedan införandet av direktivet har nya 

marknadsaktörer och betalningsinstituter slagit sig in på betalningsmarknaden vilket 

har lett till en ökad konkurrens och fler valmöjligheter till konsumenter. PSD1 har 

inneburit en stor transparens och information till konsumenter. Till exempel har 

konsumenternas återbetalningsrättigheter stärkts. Betaltjänstdirektivet har lett till 

betalningar inom EU har blivit snabbare och enklare än tidigare (Europeiska 

kommissionen, 2018a). 

3.1.2 PSD2 - Payment service directive 2 

Det reviderade och uppdaterade betaltjänstdirektivet PSD2 har som huvudmål att 

bidra till en mer integrerad och effektiv betalningsmarknad inom EU, förbättra lika 

villkor för betaltjänstleverantörer, göra betalningar ännu mer säkrare och skydda 

konsumenter. Anledningen till att direktivet behövde uppdateras var att innovativa 

betaltjänstleverantörer kom med lösningar som bidrog till en ökad konkurrens med 

fler och även billigare betaltjänster online men de kunde inte släppa ut dessa tjänster 

på betalningsmarknaden. PSD2 utökar omfattningen av PSD1 och låter 

tredjepartsleverantörer av betaltjänster komma in på betalningsmarknaden 

(Europeiska kommissionen, 2018a). Valdis Dombrovskis som är kommissionens vice 

ordförande med ansvar för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och 

kapitalmarknadsunionen menar att det nya direktivet kommer att förbättra 

utvecklingen av betaltjänster online och via mobiltelefonen. Detta i sin tur kommer att 

leda till en positiv tillväxt inom ekonomin (Europeiska kommissionen, 2018b) 

3.1.3 API 

API eller applikationsprogrammeringsgränssnitt som det heter är ett 

applikationsprogram som tillåter olika programvaror att kommunicera och utbyta 

information (Mondres, 2017). Exempelvis tillåter Faceook andra företag att “logga in 

via Facebook” som alternativ inloggning. Banker utvecklar så kallade säkra API:er 
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där en auktoriserad tredjepart kan få ta del av bankens kundinformation i en säker 

bankmiljö (ibid).  

3.1.4 Fintech 

Finansiell teknologi, från och med nu kallat fintech, kännetecknas som en av de 

största innovationerna inom den finansiella industrin och utvecklas snabbt. Fintech 

omformar den teknologiska industrin med att minska kostnader, förbättrar den 

finansiella servicen, och bygger upp ett mer mångsidigt och stabilt finansiellt 

landskap (Lee, Shin, 2007). Vidare menar Lee och Shin (2007) att 83 % av alla 

finansiella institut tror sig påverkas av fintechbolag. Eftersom fintech redan haft sån 

stor påverkan på marknaden är det nu upp till finansiella institut att satsa på interna 

fintechbolag eller förvärva eller samarbeta med externa för att hålla sig 

konkurrensstarka på marknaden (ibid). I och med införandet av PSD2 så kommer 

bankerna att behöva öppna sina API:er till externa företag såsom fintechbolag som 

med kundens bekräftelse har tillåtelse att ta reda på kontoinformation som endast 

bankerna hade tillgång till tidigare (Lovells, Salmon, Parsons & Thew, 2017).  

 

 
Figur  1: Förenklad bild på fintechbolagens ställning innan och efter PSD2 införande 

(Källa egenutvecklad)   
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3.2 SWOT 

Enligt Wildenstam, Gezelius och Uggla (2016) används en SWOT analys inom 

företag för att få en så genomgripande och allsidig analys som möjligt av marknaden 

och inom företaget. Förkortningen SWOT står för Strengths, weaknesses, 

opportunities och threats. På svenska kan det översättas till styrkor, svagheter, 

möjligheter och hot. Wildenstam et al. (2016) menar att en SWOT analys används 

för att få en uppfattning hur väl rustat företaget är för att möta framtiden. 

Användningen av SWOT analysen enligt Wildenstam et al. (2016) görs i två steg. 

Det första steget är att genomföra den externa delen som analyserar företagets 

omvärld. Inom den externa delen ingår rubrikerna hot och möjligheter. De områden 

som kan studeras inom den externa delen är kunderna, konkurrenter, 

marknadsutveckling, teknikutveckling och politisk utveckling. Steg två i 

användningen av SWOT analysen är att analysera företagets styrkor och svagheter 

internt. Kotler (1999) menar också att användningen av SWOT analysen skall 

genomgå i två steg där första steget är att ta fram hot och möjligheter för att sedan 

kunna beskriva företagets styrkor och svagheter. För att få en bredare överblick hur 

storbankerna samt fintechbolagen arbetar mot att nå sina mål efter införandet av 

PSD2 har skribenterna använt sig av en SWOT modell. SWOT modellen görs både 

på storbankerna och på fintechbolagen för att se deras styrkor, svagheter, 

möjligheter och hot i samband med införandet av PSD2. 

3.3 Strategi 

Enligt Roos, Roos och Von krogh (2004) finns det inte någon enkel och allmänt 

accepterad definition av ordet strategi, istället vill de ge en uppfattning om vad 

strategi är. “En strategi är en rad planerade åtgärder som är fastställda i förväg och 

vidtas för att uppnå ett bestämt mål” Roos et al. (2004). Whittington (2002) stärker 

synen på att det är svårt att beskriva strategi enligt ett enda synsätt och använder sig 

av det klassiska perspektivet, det evolutionistiska perspektivet, det processuella 

perspektivet och det systemteoretiska perspektivet som fyra allmänna perspektiv på 

strategi. Vidare menar Bengtsson och Skärvad (2001) att ett företags strategi verkar 

i grund och botten hur företagen strävar mot att nå sina mål. 

3.3.1 Strategi och strategiska perspektiv 

De fyra allmänna strategiska perspektiven enligt Whittington (2002) 

 

● Det klassiska perspektivet: Är av de fyra perspektiven det äldsta och det som 

än idag har störst avtryck. Perspektivet ser strategi som en effektiv process 

som på lång sikt syftar att maximera vinsten genom användning av beräkning 

och analys. Perspektivet lyfter fram att det som behövs för att förstå 

innebörden att styra en inre och yttre miljö är en god planering. För att uppnå 

en god planering menar Whittington (2002) att det är viktigt att göra sitt bästa 

med att samla in måttligt med information och använda sig av passande 
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tekniker vilket leder till att organisationen och omvärlden blir flexibel och 

förutsägbar. 

● Det Evolutionistiska perspektivet: Det evolutionistiska perspektivet menar att 

det klassiska perspektivets synsätt inte blir relevant då omgivningen tenderar 

att avvika från vad som är sagt från start. Detta gör att omgivningen inte kan 

tas på ett effektivt sätt. Perspektivet lyfter fram att marknaden är oförutsägbar 

och den går inte att planera på lång sikt. Det är endast de företag som har 

tagit fram en vinstmaximerande strategi som ständigt uppdateras och 

anpassar sig efter nya krav som överlever på marknaden. 

● Det processinriktade perspektivet: Perspektivet håller med evolutionisterna till 

viss del med att den långsiktiga planeringen är lönlös men de är lite öppnare 

när det gäller framtiden för företagen vars omgivning har avvikit från strategin. 

Perspektivet menar att en optimal strategi inte finns och ett misslyckande i 

strategin inte skulle påverka konkurrensförmågan drastiskt utan misslyckande 

är en del av processen för att kunna ta lärdom och sedan fortsätta framåt. 

● Det systemteoretiska perspektivet: Strategin spelar roll men inte på samma 

sätt som det klassiska perspektivet säger. Strategin inom det 

systemteoretiska perspektivet avviker med avsikt från den vinstmaximerande 

normen och menar istället att det inte enbart är finansiella resultat som är det 

viktigaste i strategin utan strategins mål och praxis är beroende av specifika 

sociala system. 

 

 
Figur 2: Vad är strategi - och spelar den någon roll? (Källa): Whittington, R. (2002) 
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3.3.2 Strategier för bankerna 

(Cortet, Rijks & Nijland, 2016) menar på att om fintechbolag med innovativa 

betalningsinitieringstjänster och kontoinformationstjänster slår sig in på den 

finansiella marknaden så kan de mycket väl utnyttja sin marknadsposition och 

komma allt närmare kunden för att tillslut kunna expandera sitt produktutbud till 

angränsande tjänster såsom utlåning och personlig finansförvaltning. Cortet et al. 

(2016) har i sin studie över digital strategi tagit fram två stycken frågor som bankerna 

måste ställa sig för att besvara hur de skall gå tillväga när fintechbolagen slår sig in 

på den finansiella marknaden.  

 

Vilken positionering skall jag ha i betalningskedjan? - Antingen så fokuserar 

bankerna endast på att tillhandahålla åtkomst till kundernas konton och låta 

fintechbolag använda deras betaltjänster till bankernas kunder, eller så utvecklar 

bankerna egna applikationer som gör att det blir en konkurrens mellan dem och 

fintechbolagen om kunderna. 

 

Vilken storlek skall jag ha på min transaktionsportfölj? - Bankerna erbjuder 

antingen en begränsad portfölj med betalnings och informationstjänster efter att 

PSD2 implementerats, eller så utökar dom utbudet för att kunna erbjuda andra typer 

av transaktioner utöver betalningar som t.ex. avancerade betal och 

informationstjänster, digitala identitetstjänster och utlåning. 

 

Cortet et al. (2016) bygger vidare sin teori på att dessa två frågor lägger grunden till 

fyra generiska strategiska alternativ för banker: Följa, konkurrera, expandera och 

omvandla. 

 

Följa 

Att följa innebär att bankerna använder så minimala åtgärder som möjligt när PSD2 

blir aktuellt. Alternativet lyfter fram att bankerna skall öppna upp sina API:er i 

begränsad uppfattning. Detta gör det möjligt för fintechbolagen att erbjuda kunder 

nya betaltjänster, men de regulatoriska tekniska standarderna om stark 

kundautentisering och säker kommunikation som den europeiska bankmyndigheten 

har gått ut med ställer höga krav på fintechbolagen.      

Om bankerna väljer att satsa på följa strategin så kommer det leda till att 

vinstmöjligheterna stramas åt och ledningen hos banken måste ha bra koll på sin 

transaktionsportfölj.  

 

Konkurrera 

Att använda sig av strategin konkurrera går ut på att bankerna går ut med en 

offensiv strategi om att konkurrera mot fintechbolagen och skapa egna innovativa 

betaltjänster. 
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Expandera 

Bankerna måste bestämma om de ser PSD2 som en överensstämmelse projekt eller 

en möjlighet för att kunna ge bra finansiella resultat. Med strategin expandera så 

väljer bankerna att utveckla och exponera sina tjänster genom de öppna API:erna 

mer än vad som krävs. Bankerna kommer att kunna utnyttja en mer avancerad 

kontoinformation, identitetsinformation samt dra nytta av befintliga och nya 

finansiella produkter och tjänster. Med dessa mer avancerade tjänsterna så kommer 

kunderna se banken som pålitlig och säker. Banken kan nu ses som en öppen 

plattform för kunderna där de säkert kan hantera kunddata. Expandera görs för att få 

möjligheter till nya och fler inkomstkällor. 

 

Omvandla 

Strategin omvandla går ut på att kombinera de olika alternativen, följa, konkurrera 

och expandera tillsammans. Bankerna ses som en öppen plattform där 

tredjepartsleverantörer kan bygga sina tjänster runt om bankernas tjänster. 

Bankerna kommer att konkurrera med tredjepartsleverantörer men samtidigt 

samarbeta med dem för att få en stark position. Räckvidd, förtroende, skalbarhet och 

att bygga upp en kundorienterad användarupplevelse kommer att bli viktiga 

nyckelord för att strategin skall fungera. För att effektivt tjäna pengar på deras 

plattform så måste bankerna se över sin affärsmodell och kan tvingas att behöva 

ändra beteende och kultur inom bankerna. 

3.4 Samarbeten, fusion och förvärv 

En sammanslagning eller fusion innebär att ett eller flera företag slås ihop och bildar 

ett företag. Anledningar till att företag antingen förvärvar, alltså köper upp varandra, 

eller slår samman är många. Enligt Brooks och Ritchie (2006) kan det bland annat 

vara att man hittar bra sätt att komplettera varandra och ta nya marknadsandelar. 

Vidare förklarar dom att fusioner och förvärv blir allt vanligare och att företag som har 

som mål att växa inte gör det via t.ex. investeringar, diversifiering, affärsutveckling 

osv utan istället förvärvar eller slår ihop företag.  

McCann (1996) fortsätter sedan och pekar på vissa punkter man vill se uppfyllas vid 

ett förvärv eller fusion. Det kan vara ökade marknadsandelar och stordriftsfördelar, 

ökade tillgångar, nya tjänster, effektivare resursfördelning eller komplettera 

kompetens och expertis.  

Detta kan givetvis innebära för och nackdelar, liksom hot och möjligheter för såväl 

tredjepartsaktörer som storbanker.  
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3.5 Betaltjänstleverantörers säkerhetsansvar 

I en inledande intervju med finansinspektionen säger respondenten som arbetar som 

legal counsellor följande.  

 

Att tillhandahålla betaltjänster är i regel tillståndspliktig verksamhet enligt lagen 

(2010:751) om betaltjänster (LBT). Den som omsätter betaltjänster för motsvarande 

mer än 3 miljoner euro per månad måste ha tillstånd för att få driva verksamheten 

och kallas för betalningsinstitut. Den som omsätter ett lägre belopp kan ansöka om 

att undantas från tillståndsplikt och kallas för registrerad betaltjänstleverantör. 

Banker och kreditmarknadsföretag som har tillstånd enligt lagen (2004:297) om 

bank-och finansieringsrörelse får tillhandahålla betaltjänster utan att ha ett särskilt 

tillstånd enligt LBT. Dessa företag måste ändå uppfylla de krav som framgår av LBT. 

Regeringen har överlämnat förslag till nya regler till riksdagen för att införa EU:s 

andra betaltjänstdirektiv PSD2, i Sverige. Förslaget omfattar lagändringar som syftar 

till att utveckla marknaden för elektroniska betalningar och skapa bättre 

förutsättningar för säkra och effektiva betalningar. Termen betaltjänst utvidgas till att 

omfatta även betalningsinitieringstjänster och kontoinformationstjänster. 

Tillämpningsområdet utökas i fråga om geografiskt område och valutor. 

Betaltjänstleverantörer ges rätt till tillgång till betalkonto hos kreditinstituten på 

objektiva, icke-diskriminerande och proportionella grunder och i den omfattning som 

krävs för att de effektivt ska kunna tillhandahålla betaltjänster. Det införs även nya 

bestämmelser som reglerar frågor om säkerhet och hantering av risker. 

  

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 maj 2018. I förslaget finns 

övergångsbestämmelser som gäller för företag och fysiska personer som redan 

driver tillståndspliktig verksamhet enligt LBT som innebär att dessa behöver ansöka 

om förnyat tillstånd. Företag och fysiska personer som driver viss verksamhet som 

inte krävt tillstånd tidigare kommer att behöva ansöka om tillstånd, ex verksamheter 

som omfattar så kallade tredjepartstjänster (betalningsinitierings- och 

kontoinformationstjänster). 

 

Utifrån teorin har skribenterna tagit fram en intervjuguide med frågor där de ställer 

specifika frågor mot fintechbolagen respektive storbankerna. I slutet av frågorna 

lämnas utrymme för övriga tankar respondenterna kan tänkas ha. Teorin har lagt 

grunden för vilka parametrar skribenterna anser vara mest intressanta för studien. 

Intervjuguiderna finns som bilagor längst bak i arbetet. 
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4. Empiri 

I det här kapitlet går skribenterna igenom de olika intervjuerna. På fintechbolagen 

ges en sammanfattning på vad företaget gör. På bankerna har respondenterna valt 

att inte beskriva företagen då det skulle bli enkelt att identifiera vilka som är vilka. 

Kapitlets rubriksättning är baserat på teoridelen och skribenternas intervjuguide. 

4.1 Fintechbolag 1: Företag med kreditbedömning 

4.1.1 Respondent 

Respondenten har valt att vara anonym och har en roll som affärsutvecklare på ett 

svenskt fintechbolag som arbetar med kreditbedömning.  

4.1.2 Om företaget 

När respondenten började på företaget 2016 var det tre personer på kontoret i 

Stockholm som nu har växt till 15 anställda i addition till utvecklingsteamet i Kroatien. 

Företaget blev bland annat utnämnda i mars av Financial times, till ett av de 

snabbast växande fintechbolag i Sverige. 

Företaget har sedan 2010 haft en bankkoppling mot transaktionsdata på banken, så 

att privatpersoner och företag ska kunna påvisa sin kreditvärdighet, verifiera sitt 

kontonummer, identitet och lön genom att enkelt använda sitt bankkonto. Alltså ett 

enkelt sätt att ge ut ett bankkontoutdrag på ett digitalt sätt. 

Företaget erbjuder en kreditbedömning utifrån vissa olika variabler som lön, 

konsumentvanor, hur personen betalar lån, andra krediter och spelande etc. I 

jämförelse med t.ex. bankerna som idag använder sig av en traditionell UC 

riskbedömning för att kunna bedöma om en person ska få ett lån eller inte funkar 

istället företagets tjänst som en modernare riskbedömning.  

Företaget jobbar inte med någon form av rådgivning utan ger sin kund ren fakta om 

konsumentbeteendet utifrån kontoutdraget. Företaget jobbar mot andra företag som 

främst är verksamma inom snabblåneindustrin. Företaget bistår med en 

kreditbedömning som företagen inom snabblåneindustrin kan använda på deras 

slutkunder. Slutkunden hamnar i fokus och konverteringen är extremt viktig. Alltså 

tiden från att kunden gör ansökan till att analysen är klar. Ett exempel kan vara de 

aktörer som kommit in som nya bolåneutmanare med låga räntor.  

Respondenten förklarar vidare att det gamla sättet med att storbankerna låser in sina 

kunder med tex alla delar i banken som pensionssparande, bolån, konsumtionslån, 

bankkort etc. börjar försvinna och det är allt fler fintechbolag som kommer med 

innovativa lösningar som konkurrerar.  
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4.1.3 Styrkor/svagheter 

Företagets främsta styrka är deras erfarenhet och den breda kunskapen av att 

hantera transaktionsdata. Vidare förklarar respondenten att dem är ett litet bolag 

men ser en tydlig styrka i de anställda på företaget och att “alla är villiga att gå den 

extra milen” som krävs. Med PSD2 införandet kommer det en intensiv period och för 

att kunna behålla en god kontakt med deras nuvarande kunder och kommande 

kunder krävs det hårt arbete från personalen och detta kan leda till att visst arbete 

tar längre tid än vad de gjort tidigare. Respondenten säger att deras eventuella 

svaghet är ett resursproblem. En svaghet skulle kunna vara att företaget inte skulle 

hinna expandera i takt med att efterfrågan på tjänsten ökar.  

4.1.4 Möjligheter/risker 

Respondenten säger att man givetvis ser positivt på införandet av PSD2 och att det 

innebär möjligheter för företaget i form av t.ex. nya samarbeten.  

Eftersom att företaget inte hinner med resursmässigt i utvecklingen är risken därmed 

att man inte hinner expandera i takt med marknadens ökade efterfråga och riskerar 

att inte kunna ta hand om alla potentiella kunder.  

4.1.5 Samarbeten 

Idag jobbar företaget med storbankerna för att få deras data och kunna bedriva sin 

verksamhet med kreditbedömningen. Hur mycket banken väljer att öppna upp sina 

API:er och vilken typ av data de lämnar ut blir betydande för företaget. Vidare säger 

respondenten att företaget hade kunnat se sig som ett komplement till tex den 

befintliga kreditupplysningen idag, alltså UC. Men att man kompletterar UC score 

med företagets kreditbedömning. De stänger inga dörrar utan är öppna för det 

mesta. Företaget är idag partner med många olika bolag och tänker fortsätta med 

det. 

4.1.6 Strategi 

Företaget behöver inte ändra sin strategi särskilt mycket från vad de har jobbat med 

tidigare. Egentligen påverkar inte PSD2 själva strategin hur man hanterar 

marknaden. Den skillnad som kan ses i det dagliga arbetet är mer att man 

förbereder sig rent legalt inför införandet av PSD2. Det som påverkar är att de måste 

tydligare visa säkerhetsdetaljer och påvisa en viss typ av dokumentation för att 

upprätthålla licensen. Därav jobbar företaget mycket med frågor gällande licensen 

för att vara väl förberedda vid införandet. Vidare så väntar företaget på att bankerna 

skall öppna upp sina API:er så att de kan börja testa och se vilken data de får 

tillgång till.  
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4.1.7 Säkerhet 

Respondenten förklarar att företaget kommer kunna ansöka om licens från 

finansinspektionen för att fortsätta göra det de redan gör idag. Med det kommer 

företaget att koppla upp sig mot bankernas öppna API:er, vilket är mer kontrollerat 

av bankerna. Detta tycker företaget är jättebra. Det lägger till ytterligare en validitet 

och säkerhetsdetalj, skapar legitimitet som göra att de är väldigt positiva till det. 

Respondenten säger att slutkunden, alltså privatpersonen i sig, aktivt måste 

godkänna att bankinformationen hämtas med sitt medgivande. Vidare förklaras att 

när bankinformationen kommer till respondentens företag är det krypterad och 

lösenordskyddad information som lagras på ett säkert sätt. Respondenten 

poängterar även att detta inte är något som ändrats som ett resultat av PSD2 utan 

dem har alltid jobbat med säkerheten som en viktig del av verksamheten.  

4.2  Fintechbolag 2: Företag med betaltjänstlösningar 

4.2.1 Respondent 

Respondenten har jobbat på företaget i 18 år och är betalnings och e-handels 

expert. Arbetar även på marknadsavdelningen. Respondenten har valt att vara 

anonym.  

 

4.2.2 Om företaget 

Företaget jobbar med att göra det enkelt för företag som vill ta betalt på nätet vilket 

är deras kärntjänst. Det ska vara enkelt att bli kund, ta emot betalningar, vara kund, 

avtalslösningar och stämma av betalningar. Företaget är vad respondenten kallar 

“gränssnittet” för webbutiker och deras kunder när de vill få igång betalningar. 

Företaget har blivit uppköpta och ingår i en större fintechkoncern i norden. Företaget 

har en stor mängd kopplingar med banker och fakturabolag. Det är den kopplingen 

de vill hålla undan från webbutikerna, alltså den komplexa delen. Webbutiker lämnar 

sina transaktioner till respondentens företag som därefter löser helhetsprocessen, 

allt för att underlätta för webbutikerna.   

4.2.3 Styrkor/svagheter 

Respondenten berättar att deras största styrka är att de har stor erfarenhet av e-

handelbetalningar. Har en bra position på marknaden tack vare att företaget blivit 

uppköpt av en större koncern. Vilket ger stora finansiella möjligheter men även mer 

mänsklig kompetens.  

Respondenten förklarar vidare att deras svaghet är att företaget är rätt “bankiga” av 

sig, dem har alltså in samma läge som en helt ny startup har. Detta beror på att 

företaget håller på med betalningar vilket gör att dem måste vara väldigt noga med 

vad dem håller på med för att fastställa säkerheten som företag.  
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4.2.4 Möjligheter/risker 

Respondenten förklarar att det kommer bli en ökad konkurrens, fler produkter och 

tjänster kommer ta sig an marknaden, vilket är bra för konsumenten och 

webbutikerna som i sin tur leder till bättre business för respondentens företag. Den 

utökade spelplanen som PSD2 innebär kommer medföra möjligheter i form av nya 

tjänster, nya affärsmöjligheter och nya värden.  

Samtidigt som den spelplanen innebär möjligheter går det givetvis åt andra hållet 

med att fler företag med samma inriktning kommer in på marknaden och vinner 

marknadsandelar.  

4.2.5 Samarbeten 

De samarbetar idag med alla nordiska banker. Samarbetet idag handlar att de har 

en teknisk koppling till bankerna. PSD2 påverkar inte företaget i samarbetet 

sinsemellan i lika stor utsträckning som det gör för bankerna. Bankerna måste öppna 

upp sina system till olika bolag.  

4.2.6 Strategi 

Då företaget ingår i en stor organisation med flera olika typer av produkter och 

tjänster så pågår det massor av arbete inom PSD2 för hela organisationen och inte 

endast för företaget i sig. Arbetet omfattar att de vill vara redo ur ett juridiskt 

perspektiv och även ur ett affärsmässigt perspektiv för att se vad PSD2 ger för 

möjligheter för dom. PSD2 innebär att marknaden öppnas upp för nya typer av 

tjänster och detta vill företaget inte missa utan vill vara med från början. Frågan 

företaget ställer sig är hur de kan utnyttja de öppningar som PSD2 innebär och hur 

kan de använda sig av direktivet för att stärka de olika tjänster de har. I 

organisationen där företaget som intervjuats ingår så har möjligheter uppstått med 

PSD2 och strategin har varit att ta fram tjänster som hjälper banker att lösa de krav 

som ställs genom PSD2. Organisationen fungerar som en slags serviceleverantör för 

bankerna inom ramen för PSD2. Här uppstår det affärsmöjligheter. Arbetet har 

pågått i flera år och mycket har ändrats under tidens gång vilket har gjort att 

företaget måste vara uppdaterade.  

4.2.7 Säkerhet 

Det som kommer påverka företaget mest enligt respondenten är kraven på den 

starka identifieringen av kunden. Detta betyder att företaget måste anpassa tjänster 

för det.  

I takt med att företaget vuxit har de kunnat dedikera tjänster åt rena 

säkerhetsavdelningar där man bland annat går igenom certifieringar. Respondenten 

förklarar att det givetvis finns regelverk men förklarar vidare att med hjälp av att dem 

blev uppköpta underlättade säkerhetsarbetet avsevärt.  
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4.2.8 Övrigt 

Respondenten ser positivt på införandet av PSD2 och lyfter fram att marknaden 

kommer öppnas upp. För konsumenten blir det en ökad trygghet och bättre 

förståelse för vad som händer. Konkurrensen kommer även att ökas vilket i sin tur 

gynnar konsumenten då fler produkter och tjänster når marknaden. 

4.3 Bank 1 

4.3.1 Respondent 

Respondenten arbetar som Senior business developer på banken och jobbar inom 

en del som ansvarar för betalningsprodukter. Respondenten har jobbat aktivt med 

PSD2 i två och ett halvt år och har varit med i projektet inom banken som rör PSD2 i 

nästan två år på heltid.  

4.3.2 Styrkor/svagheter 

Styrkorna i banken är att de är just en storbank. Respondenten lägger kraft i att den 

långa erfarenheten banken har är den största styrkan. De har en lång erfarenhet av 

att samverka, lyssna och samarbeta med kunder. Vidare så berättar respondenten 

att de tidigare har byggt upp gränssnitt (API) vilket de kan ta lärdom av. De har 

tidigare haft direktiv som de varit tvungna att följa vilket har gjort att de är vana att 

reglera nya hanteringar och lagstiftningar som kommer. De är även vana att 

analysera och driva igenom förändringar. De vet vilka olika enheter som kommer bli 

involverade.  

Att vara en storbank innebär inte enbart styrkor utan det finns även svagheter med 

att vara just en storbank. De stora bankerna är äldre och därför sitter de på äldre 

system som gör att det blir långa beslutsprocesser och arbetet blir långsammare. 

4.3.3 Möjligheter/risker 

Banken ser möjligheter att samarbeta med andra aktörer på marknaden t.ex. 

fintechbolag. De öppnar upp sina API:er så mycket som lagen säger att dom skall 

göra sedan vill de utveckla kanalen och se en långsiktig möjlighet med detta. 

Respondenten berättar att det finns en del utmaningar med PSD2. PSD2 är 

detaljerat i hur man skall identifiera kunden och fintechbolag. När 

tredjepartsleverantörer skall få åtkomst till bankens öppna API:er så måste de 

identifiera sig med hjälp av eIDAS som är en lösning för elektronisk identifiering på 

nätet. Det är en ny lösning som inte finns i särskild stor utsträckning på marknaden 

än. PSD2 säger att både banker och tredjepartsleverantörer måste använda sig av 

eIDAS. Eftersom eIDAS är såpass nytt blir utmaningen att hitta utgivare av 

certifikaten på kort tid. En annan utmaning är att myndigheterna inte är beredda för 

en storm av ansökningar av tillstånd som kan tänkas att komma när alla aktörer 

måste ansöka. Risken blir då att det tar tid att få tillstånd. Detta medför att det blir 
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förseningar. Då kommer inte gränssnitten (API) kunna användas förens de är på 

plats. Lagstiftningen kliver in innan marknaden är förberedd. 

4.3.4 Samarbeten 

“Att samarbeta är bra för alla” - säger respondenten. Banken har en historia med att 

samarbeta med olika aktörer och ser positivt på detta. Banken vill få kontakt med så 

många fintech som möjligt och inom olika områden, stora som små för att få 

information om vad fintechbolagen gör och vad för tjänster de har för att kunna 

bygga bättre lösningar. 

4.3.5 Strategi 

Banken har arbetat med PSD2 sedan hösten 2015 och lagt mycket fokus på att göra 

sig redo för nödvändiga förändringar som kan tänkas komma. De ser införandet av 

PSD2 som en möjlighet att samarbeta. Införandet passade bra in med den strategin 

de hade med betalningar tidigare. I början var arbetet mycket med att analysera och 

förstå direktivet och på senare tid har det blivit till att implementera förändringar och 

bestämma vilken riktning banken skall gå. Det fanns olika alternativ som banken var 

tvungen att ta ställning till och det var att antingen bara göra det allra minsta som 

direktivet krävde och agera efter det eller så kunde banken se PSD2 som en 

möjlighet att skapa helt nya lösningar och tjänster. Bankens taktik blev att se olika 

lösningar och samarbetsmöjligheter med nya partners och fintech. Banken har 

kärnfunktionaliteterna i att genomföra betalningar, hålla konton o.s.v. Respondenten 

säger att banken försöker utveckla tjänster själva men samarbete med fintechbolag 

är också en lösning för att göra kunden nöjd. De senaste 10-15 åren har det kommit 

nya aktörer med nya smarta lösningar som inte är banker och strategin har varit att 

samarbeta med dessa. När PSD2 kom så passade detta bra. Då ville banken göra 

det ännu större och la stort fokus att hitta bra områden att samarbeta både när det 

gäller PSD2 tjänster och andra tjänster som banken erbjuder. Banken bestämde sig 

att gå ut till marknaden och kommunicera. De öppnade en sida för open banking där 

det informerade vad de gör och för att få kontakt med fintechbolag som de inte pratat 

med tidigare. Det kan vara så att banken kontaktar fintech som har bra lösningar och 

det kan även vara så att fintechbolagen kontaktar banken för att de vill veta hur de 

gör och för att de skall kunna anpassa sig till det som kommer. Banken har en 

långsiktig plan och vill bygga upp något som är flexibelt och kan användas till flera 

olika tjänster som inte enbart berör PSD2 utan även tjänster inom andra områden. 

4.3.6 Säkerhet 

Det finns mycket som är reglerat i PSD2 som säger hur säkerhet skall skötas på alla 

plan. Både hur den tekniska situationen skall se ut men även hur man skall hantera 

incidenter och störningar. Det står hur man ska identifiera sig som användare och 

även som fintechbolag som kopplar upp sig. Banken har många interna processer 
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och rutiner för hur de hanterar säkerhet. Banken kollar upp att fintechbolagen är 

godkända och har tillstånd från finansinspektionen.  

4.3.7 Övrigt 

Banken har ett projekt som bygger på den nya möjligheten för 

tredjepartsleverantörer att få åtkomst till kontoinformation och initiera betalningar. I 

projektet är det över 100 personer som jobbar med open banking. Vidare pratar 

banken dagligen med fintechbolag i olika forum. Banken har öppnat upp en så kallad 

sandbox. Det är en slags testmiljö där fintech kan ansluta sig och testa olika tjänster 

banken har lagt ut och banken har då en vidare dialog med dessa bolag. Banken 

arbetar också med att bemöta fintechbolag fysiskt och detta kan ske genom olika 

slags möten, seminarium eller hackatons. 

 

“Att samarbeta är bra för alla” 

4.4 Bank 2 

4.4.1 Respondenter 

I den här intervjun har två stycken respondenter intervjuats. Respondent 1 är 

produktchef på Paymentavdelningen och jobbar aktivt med vad banken lägger ut i 

sina API:er ur ett compliance perspektiv. Respondent 2 jobbar på avdelningen digital 

banking och är involverad i PSD2 initiativet. Respondent 2 har även varit ansvarig för 

möjligheter med PSD2 och att vara compliance. 

4.4.2 Styrkor/svagheter 

De styrkor som respondenterna lyfter fram för banken är att banken har en stor 

kundbas där kunderna har ett stort förtroende för banken. Förtroendet kan kopplas 

till att banken jobbar mycket med säkerhet och att de är compliance.  

Eftersom att de är en storbank har de långsamma system och tar längre tid på sig att 

utveckla tjänster. 

4.4.3 Möjligheter/risker 

Möjligheter banken ser med införandet av PSD2 är att användningen av nya tjänster 

och produkter de inte använt sig av tidigare kommer att öka. I och med att banken 

har sin stora kundbas så kommer det att medföra att tredjepartsleverantörer kommer 

att vilja komma in och sälja deras tjänster till kunderna medans bankerna vill komma 

åt bättre tjänster och produkter. Med detta kan de båda aktörerna dra nytta av 

varandras styrkor vilket gör det intressant för båda parter med ett samarbete. 

Det finns en finansiell risk i form av unauthorized transaction, utöver det har dem 

svårt att se konkreta risker med införandet.  
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4.4.4 Samarbeten 

Intresset för att samverka är stort. Banken stänger inga dörrar mot att samarbeta 

med olika aktörer utan de är för att samarbeta i framtiden men de har redan nu ett 

antal samarbeten med olika aktörer. Banken har tillsammans med ett fintechbolag 

utvecklat en tjänst inom deras applikation som är tillgänglig för privatpersoner. De är 

öppna för det mesta så länge tredjepartsleverantören kommer med en relevant 

tjänst. Respondenterna menar att synergieffekter uppstår genom att samarbeta. 

Som storbank kommer de aldrig kunna vara lika snabba och innovativa som 

nischade fintechbolag. Banken har även gått in och investerat i ett ytterligare 

fintechbolag. Att göra förvärv tas på en högre nivå men de ser positiva ut för det. Det 

skulle kunna vara finansiellt lönsamt att köpa upp ett företag som har kommit fram 

med en bra lösning, men det är olika från fall till fall. Det är många bolag som 

anmäler sig och vill koppla upp sig till bankens open banking plattform och på så sätt 

se hur de gör. Vidare kan ett samarbete uppstå. Flera personer i banken jobbar 

aktivt med att träffa nya bolag såsom fintechbolag.  

4.4.5 Strategi 

Dagligen så arbetar banken med att hålla relevansen med kunderna. Banken är med 

på olika forum där de får rådgivning kring olika frågor. Banken har många utvecklare 

som jobbar 100 procent med att utveckla deras API:er. Respondenterna menar att 

det finns många möjligheter att ta tillvara på när det kommer till PSD2 och detta är 

att bygga nya tjänster och produkter samt kunna agera som en tredjepartsleverantör 

mot andra banker så de kan hämta data, initiera betalningar m.m. Målet med PSD2 

är att banken måste vara compliance. Att vara compliance innebär att banken måste 

säkerställa att alla gällande lagar, regler och föreskrifter överensstämmer.   

4.4.6 Säkerhet 

Banken ser till att flera säkerhetskontroller görs så att tredjepartsleverantören är 

identifierad, godkänd av finansinspektionen och kan visa certifikat på detta. 

Certifikatet skall även visa att bolaget är det de utger sig att vara och en SCA 

(Strong customer authentication) måste göras. En SCA sker genom säkerhetsdosa 

eller Mobilt BankID vilket alltid kommer att krävas för att tillåta tredjepartsaktörer att 

ta del av kundens bankdata. 

4.4.7 Övrigt 

Respondenterna menar att införandet av PSD2 kommer att reglera en del av 

marknaden som inte varit reglerad tidigare. Det kommer att öppna upp möjligheter 

för nya aktörer men även för de befintliga aktörer som finns på marknaden. Med 

PSD2 så öppnas tjänster upp för att kunna hanteras på nya sätt. Banken har en 

positiv inställning till införandet. Konkurrensen kommer att öka vilket i sin tur kommer 

leda till ett ökat utbud av tjänster till privatpersoner, detta medför att det kommer bli 

enklare att vara bankkund. När PSD2 införs kommer tredjepartsleverantörer att få 
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identifiera sig på ett annat sätt än vad de gjort tidigare. Detta kommer leda till att det 

blir mer tydligt vad som händer gällande åtkomst till information. Respondenterna ser 

inga direkta hot mot att banken skulle tappa marknadsandelar utan förklarar att för 

några år sedan när det började talas om PSD2 så trodde många att 

tredjepartsleverantörer skulle ta över mycket av bankernas kunder och affärer 

medan bankerna ville mer avvakta och se hur det skulle bli. I dagsläget har det blivit 

så att det är tredjepartsleverantörerna som vill erbjuda tjänster och samarbeta med 

bankerna. Bankerna ser många fördelar i att samarbeta med tredjepartsaktörerna 

och ser efter nya samarbetsformer som kan erbjuda ett mervärde till kunderna. 

Respondenterna lyfter fram att den digitala relationen till kunderna kommer bli 

viktigare än vad den varit tidigare. 

4.5 Bank 3 

4.5.1 Respondent  

Respondenten arbetar på IT-avdelningen som håller på med central infrastruktur där 

ämnet PSD2 och open banking är högaktuellt. Respondenten har en roll som 

verksamhetsutvecklare på en av de fyra storbankerna. 

4.5.2 Möjligheter/risker 

Respondenten förklarar att det ger möjligheter att erbjuda kunderna bättre tjänster 

internt men även att deras egna kunder kan använda andra externa bra tjänster. Här 

ser dom det inte som en nackdel att det kommer tredjepartsaktörer som gynnar 

kunder. Målet i banken är att ha nöjda kunder, vilket den ökade konkurrensen ger 

större möjlighet till. 

Vidare förklarar respondenten att eventuella risker kan vara att kunden behöver vara 

medveten om vad den lämnar ut för data till andra aktörer. Här får man se lite hur det 

utspelar sig med tiden, trots att det är reglerat.  

4.5.3 Styrkor/svagheter 

Här framgår det under intervjun att bankens styrkor givetvis är deras stora kundbas 

och erfarenhet men även att kunderna känner sig trygga med banken.  

Vad som urskiljer banken från andra konkurrenter är att dem finns lokalt. 

Vidare förklarar respondenten att eventuella svagheter är att det är en gammal bank 

som fortfarande har gamla system och infrastruktur vilket är svårt och tar tid att 

ändra. Detta förklarar respondenten är en belastning och leder till att banken har 

svårare att hinna med i dagens snabba utveckling. 
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4.5.4 Samarbeten 

Här förklarar respondenten att man alltid är öppna för eventuella samarbeten med 

t.ex. fintechbolag. Banken ställer allt i relation till vilka andra aktörer det finns på 

marknaden som kan göra tjänster bättre och billigare än vad banken själv kan.  

Vidare förklaras att banken idag har mycket kontakt med fintechbolag och att det 

även finns speciella forum för just det här.  

Banken letar samarbetspartners där de eventuellt delar med sig av mer information 

än det som regleras under PSD2. 

Respondenten tror att hela finanssektorn är samarbetsvillig och att det är en 

förutsättning för att lyckas.  

Fortsättningsvis förklaras att banken har kontinuerlig kontakt med tredjepartsaktörer. 

Finansinspektionen tog nyligen initiativ att skapa ett forum där banker och 

tredjepartsaktörer kan träffas för nya lösningar och samarbeten.  

4.5.5 Strategi 

Respondent börjar med att förklara det är en stor decentraliserad bank och att 

banken arbetar med att man har olika produktägare på olika avdelningar och här är 

det helt upp till var och en hur strategierna ser ut. Men dagliga arbetet och målet 

överlag med PSD2 är att man jobbar mot att vara compliance för att hålla sig till 

regelverket. Andra målet är att bygga en infrastruktur för open banking. Där man 

utöver PSD2 tror att det kommer innebär fler samarbetsformer framöver. 

Respondenten förklarar att man jobbar med en developer portal internt för att skapa 

nya plattformar. En developer portal är en utvecklingsportal där utvecklare kan 

laborera med bankens API:er och utveckla tjänster eller appar. 

Banken släppte nyligen en personal finance manager som är en funktion i deras 

nuvarande app, liknande Tink, för att deras kunder ska få bättre koll på sina uppgifter 

och vart pengarna tar vägen.  

Slutligen förklarar respondenten att det viktigaste för dem inte är att ligga i framkant 

med innovativa lösningar. Här ser man istället nyttan av att dels ha kvar fysiska 

kontor och inte bara satsa digitalt. Respondenten säger att det är viktigt för dem att 

kunden har ett val att antingen besöka banken fysiskt och då få en personlig service 

eller använda sig av digitala plattformar.  

4.5.6 Säkerhet 

Mycket säkerhet kommer givetvis från alla regleringar i regelverket som berörda 

aktörer måste leva upp till säger respondenten och syftar till tredjepartsaktörer samt 

bankerna. Ett annat krav som gäller privatpersoner i sig, är att personen själv fysiskt 

måste godkänna all överföring av bankinformation via Mobilt BankID eller 

säkerhetsdosa. Vidare förklarar respondenten att kund behöver se över vilka de 

godkänner att få tillgång till sin bankinformation. Tredjepartsaktörer som i första hand 

får tillgång till personens bankinformation måste vara licensierad men deras kunder i 

sig måste inte vara det. Därav förklarar respondenten att man bör ha lite koll på vart 
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man godkänner att bankinformationen tar vägen. Banken i sig kollar alltid att 

tredjepartsaktörer har rätta licensen. Det kommer finnas nått som heter PRETA-

register där alla godkända tredjepartsaktörer står med. Alltså funkar detta PRETA-

register som en extra säkerhet i form av en databas för att kontrollera licensen.  

4.5.7 Övrigt 

Respondenten är övertygad om att konkurrensen kommer öka med införandet av 

PSD2 och att även marknaden och transparensen kommer att öka. Om storbanker 

kommer att tappa marknadsandelar vet respondenten inte, det beror helt på vilka 

nya utvecklingar som sker. Helt klart är i alla fall att ska de följa med i utvecklingen är 

det viktigt att hänga med i framfarten av nya innovativa lösningar och tjänster och 

vara fortsatt positiva till samarbeten och även förvärv, helt beroende på hur 

kostnadsfrågan ser ut om man utvecklar tjänster internt kontra externt. 

Respondenten förklarar vidare att skapa tjänster internt ofta en kostsam process.  

Avslutningsvis spekulerar respondenten kring att bankerna kanske kommer vara 

någon typ av app-store i framtiden. Där kunderna har allt samlat trots att man har 

olika tjänster och tex lån hos olika aktörer.  

 

“Vi tror på en kombination av bra digitala tjänster och 

personlig service” 
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5. Analys 

I det här avsnittet redovisas datainsamling som gjorts utifrån de olika intervjuerna. 

Analysen grundas på de delar som togs upp i teoriavsnittet. En jämförelse från de 

olika intervjuerna kommer här att presenteras och ligger som grund till 

nästkommande kapitel, nämligen slutsats.  

5.1 SWOT analys 

Enligt Wildenstam et al. (2016) används en SWOT analys inom företag för att få en 

så genomgripande och allsidig analys av, dels marknaden, men även inom företaget. 

SWOT, översatt till svenska, står för styrkor, svagheter, möjligheter och hot.  

Wildenstam et al. (2016) säger att SWOT analysen görs i två steg vilket skribenterna 

tagit hänsyn till i sina intervjuer. Först har skribenterna kollat på det interna, alltså 

styrkor och svagheter. Sedan har det externa punkterna identifierats i intervjuerna. 

Slutligen har det gjorts en sammanfattning enligt figur nedan där sammanställning 

gjort för fintech respektive banker. 

 

Bankerna har beskrivit sina styrkor och svagheter internt och är medvetna att med 

en stor kundbas kommer ett stort arbete med att göra kunderna nöjda. För att få 

kunden nöjd måste bankerna kunna lansera nya, bättre, enklare, snabbare tjänster 

men med deras gemensamma svagheter om att det kan ta väldigt lång tid så kan ett 

samarbete med en annan finansiell aktör på marknaden vara av stor betydelse. 

Storbankernas svagheter kan istället vändas till att bli en möjlighet om de lyckas att 

skapa en bra relation med en annan finansiell aktör på marknaden och tillsammans 

med dem komma med bra tjänster åt kunderna snabbt, enkelt och bättre. Som 

Wildenstam et al. (2016) konstaterar att användningen av SWOT analysen blir en 

viktig del för att få en uppfattning hur väl rustat företaget är för att möta framtiden. 

Hur fintechbolagen väljer att möta framtiden genom en SWOT analys varierar. De 

styrkor som fintechbolagen lägger fram är att de har en stor erfarenhet av respektive 

nisch. Att inneha den styrkan internt kan göra det attraktivt för externa företag att 

skapa relationer mellan bolagen. Om bankerna ser att fintechbolagen sitter inne på 

stor erfarenhet av deras tjänster kan bankerna i valet av fintechbolag välja att 

samarbeta med just dem. Men erfarenhet kan även vändas till en svaghet då nya 

startupbolag kanske kan erbjuda ännu effektivare tjänster och på så sätt konkurrera 

med de lite äldre fintechbolagen. Möjligheterna med PSD2 för fintechbolagen ses 

som många och för att knyta an dessa möjligheter är det viktigt för fintechbolagen att 

trycka på sina styrkor. Då bankerna har beskrivit sina svagheter i att de har gamla, 

långsamma system och har långa beslutsprocesser kan fintechbolagens styrkor 

hjälpa storbankerna med att erbjuda nischade tjänster och arbeta snabbare för att 

sträva efter de möjligheter som både fintechbolagen och storbankerna har 

gemensamt. Ett eventuellt samarbete kan gynna båda aktörerna.  
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Figur 3: SWOT sammanfattning banker 

 

 

 
Figur 4: SWOT Sammanfattning fintech 
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5.2 Samarbeten  

Alla respondenter som representerar bankerna är eniga om att PSD2 kommer ge 

nya möjligheter för fler samarbeten vilket dem alla är öppna och positiva till. Som 

bank 2 uttrycker sig så uppstår synergieffekter av samarbeten. Hur samarbeten ser 

ut är olika från fall till fall. Det kan handla om rena samarbete eller förvärv. Handlar 

det om förvärv tas beslut generellt sett på en högre nivå enligt bank 2. Storbankerna 

är överens om att de inte kommer kunna konkurrera med mindre aktörer när det 

kommer till innovativa lösningar och snabba beslutsprocesser, därav en av 

anledningarna till att man är öppna för samarbeten för att kunna komplettera 

varandra som Brooks et. al (2006) tidigare beskrivit.   

För fintech 1 pågår redan idag samarbete med storbankerna då de hämtar sin data 

där och på så sätt kan bedriva sin verksamhet. Fintech 2 har även de samarbete 

med samtliga nordiska banker men har även gått ihop med en större koncern för att 

komplettera kompetenser som Brooks et. al (2006) förklarar. 

 

Bank 3 förklarar att dem har mycket kontakt med fintechbolag redan idag och att 

dem använder sig av speciella forum för just det här där bank och fintech kan 

komma i kontakt med varandra.  

Bank 2 säger att flera personer jobbar aktivt i banken med att träffa nya intressanta 

bolag, t.ex. fintech för att se om det finns eventuella samarbetsmöjligheter.  

Det olika fördelar båda parterna ser i samarbetsfrågan stämmer väl överens med 

vad McCann (1996) beskriver om att man vid samarbete vill se vissa punkter 

uppfyllas som bland annat ökade marknadsandelar, nya tjänster eller komplettera 

kompetens vilket passar väl in på vad alla respondenterna poängterade i de tidigare 

intervjuerna.  

5.3 Strategi 

De strategier som bankerna har använt sig av har varierat från bank till bank men de 

agerar ändå likartat till viss del. Gemensamt för bankerna är att de ser samarbete 

med nischade fintechbolag som positivt för banken och dess kunder. Samtliga 

banker från intervjuerna lägger resurser för att bygga upp en open banking plattform 

som gör det möjligt för fintechbolag till att hämta information. Vidare så använder sig 

alla bankerna av forum där de kan föra en dialog med olika fintechbolag och 

kommunicera om vad för tjänster som kan tänkas utvecklas och om de kan dra nytta 

av varandra. Bankernas position i betalningskedjan är en variation av Cortet et al. 

(2016) alternativ om att antingen fokusera på att endast tillhandahålla åtkomst till 

kundernas konton och låta fintechbolag använda deras betaltjänster till bankernas 

kunder, eller att utveckla egna applikationer som gör att det blir en konkurrens 

mellan dem och fintechbolagen om kunderna. Gemensamt för alla bankerna är att 

de vill låta deras kunder använda sig av fintechbolagens lösningar till betaltjänster 

men bank 2 och 3 har även tagit fram egna tjänster inom sina applikationer som blir 

aktuellt för kunderna. Vidare så skall bankerna enligt Cortet et al. (2016) veta vilken 
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storlek bankerna skall ha på deras transaktionsportfölj. Bank 1 är noga med att de 

vill utöka utbudet på sin plattform då de ser en möjlighet att tillsammans med 

fintechbolag skapa helt nya lösningar och tjänster som gynnar kunden och även i 

framtiden kunna ta fram tjänster som inte PSD2 direktivet påverkar. Bank 3 däremot 

vill inte satsa lika stort på den digitala relationen med kunderna utan de vill gärna 

behålla personliga service och tar deras digitala kundrelation lite som det kommer. 

Bank 3 har till skillnad från de andra bankerna inte gått ut med sin öppna plattform 

för API:er och har en avvaktande position. Denna strategi som bank 3 använder sig 

av stämmer in bra på alternativet följa i Cortet et als. (2016) teori om fyra generiska 

strategiska alternativ för banker. Bank 1 som däremot är väldigt öppna kan 

sammankopplas med alternativet expandera då de starkt går ut med att utveckla och 

exponera sina tjänster genom de öppna API:erna mer än vad som krävs. Bank 2 

agerar lite inom kategorin omvandla eftersom de tar fram egna tjänster men 

samtidigt samarbetar med fintechbolag för att kunna ligga i framkant med nya 

innovativa tjänster. 

 

Bank 1 har arbetat med PSD2 sedan det börjades skrivas 2015 och har en långsiktig 

plan med att vilja bygga upp något som är flexibelt och kan användas till flera olika 

tjänster som inte enbart berör PSD2. Med denna goda planering kan deras strategi 

kopplas ihop med det klassiska perspektivet som Whittington (2002) lyfter fram i sin 

teori om allmänna strategiska perspektiv. Bank 2 hamnar även de under 

Whittingtons (2002) klassiska perspektiv då de arbetar dagligen med att vara 

compliance och har många personer som utvecklar bankens API:er för att i framtiden 

kunna erbjuda de bästa tjänsterna. Bank 3 har en god planering med PSD2 

direktivet och kan sammankopplas med det klassiska perspektivet men eftersom att 

de har ett större fokus på den personliga servicen med deras kunder och inte lägger 

all energi på den digitala relationen kan deras strategi dras mer åt det 

evolutionistiska perspektivet än de andra bankerna. 

 

Gemensamt för de båda fintechbolagen är att de inte vill missa de möjligheter som 

ges med PSD2, utan vill vara med från start och erbjuda passande tjänster. Strategin 

för fintechbolag 1 har varit att under en tid samla in den information de behöver för 

att vara godkända och väl förberedda när PSD2 blir aktuellt. Detta gör att de är väl 

förberedda på om ett samarbete skulle bli av intresse. Strategin passar in bra med 

Whittingtons (2002) klassiska perspektiv om att det är viktigt att samla in relevant 

information för att arbetet skall bli förutsägbart. Fintechbolag 2 har haft en öppnare 

strategi och deras arbete med PSD2 har ändrats mycket under åren som har gått. 

Strategin fintechbolag 2 har använt sig av kan kopplas samman mer med det 

evolutionistiska perspektivet enligt Whittington (2002) då arbetet med PSD2 inte har 

kunnat förutspås utan ändrats under tidens gång.  
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5.4 Säkerhet 

Fintech 1 kommer, så fort PSD2 börjar gälla, att ansöka om licens från 

finansinspektionen, vilket stämmer överens med den process finansinspektionen 

förklarat under bakgrundsintervjun som gjorts. Skillnaden idag mot vad som redan 

finns gällande säkerheten är att bankerna öppnar API:erna. Detta betyder att 

informationen är mer kontrollerad av bankerna vilket respondenten för fintech 1 

tycker är väldigt bra och att det adderar ytterligare validitet, säkerhet och legitimitet.  

Fintech 2 säger att det som kommer påverka deras arbete mest är de nya kraven på 

identifiering av kund, vilket gör att företaget behöver anpassa tjänster för detta. Detta 

arbete går i linje med vad finansinspektionen pratade om för krav för 

tredjepartsaktörer i tidigare kapitel. 

Vidare förklaras ytterligare olika delar i säkerheten bland de olika respondenterna. 

Bank 1 förklarar att det finns mycket som är reglerat i PSD2 som säger hur säkerhet 

ska skötas på olika plan. Dels för den tekniska situationen men även hur aktörer ska 

hantera störningar och incidenter. Detta styrks av skribenternas intervju med 

finansinspektionen.   

När en tredjepartsaktör eller fintech vill komma åt information från bankerna sker det 

alltid på en kunds begäran, alltså företag eller privatperson. Kunden måste då 

legitimera sig via Mobilt bankID eller säkerhetsdosa som säkerhet. Vidare förklarar 

de tre intervjuade storbankerna att de alltid kollar om fintechbolaget i sig har den 

behöriga licensen från finansinspektionen för att vara ett legitimerat fintechbolag.  

Bank 3 säger att dem alltid säkerställer fintechbolagens licens mot ett så kallat 

“PRETA-register” för att kolla licensen.  

Bank 2 förklarar vidare att dem alltid kollar tredjepartaktörernas certifikat som visar 

att bolaget är det som dem utger sig för att vara samt att en SCA alltid måste göras. 

Respondenten för bank 3 påpekar även att kunderna bör kolla efter vilka dem 

godkänner att deras kontoinformation från banken går till. Anledningen till detta 

säger respondenten är att efter att tredjepartsaktören fått kontoinformationen kan 

dem skicka den vidare till aktörer som inte har samma typ av regleringar.  
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6. Slutsats/diskussion 

I det här kapitlet sammanställs studiens slutsatser som besvarar frågeställningarna:  

- Hur ser storbankers och fintechbolags strategier ut inför den kommande 

implementeringen av det nya EU direktivet, PSD2? 

- Hur ser de olika aktörerna på samarbeten och vilka eventuella utmaningar 

och möjligheter står de inför? 

Avslutningsvis ges en slutlig diskussion samt förslag till fortsatta studier.  

6.1 Slutsats 

Syftet med den här studien har varit att undersöka hur olika finansiella aktörers 

strategier och arbete kring säkerhet påverkas av införandet av PSD2. Vi har även 

kollat vidare på vilka eventuella möjligheter och utmaningar detta innebär för 

aktörerna. De fem olika intervjuerna som gjort kan givetvis diskuteras om det är 

tillräckligt för att dra en generell slutsats. Studiens trovärdighet styrks av resultatet då 

det går hand i hand med varför EU startade direktivet, alltså att få en effektiv 

betalmarknad.  

En av slutsatserna vi kan dra är att i det stora hela skiljer sig inte svaren från 

storbankerna avsevärt mycket i de frågor som vi kopplat till teorin, alltså strategi, 

samarbete, SWOT och säkerhet. Bank 3 skiljer sig något rent strategiskt då de 

istället för att lägga mer kraft på digitalisering ser nyttan i att behålla den personliga 

kontakten genom att behålla fler kontor och kombinera detta med nya digitala 

lösningar. De två andra bankerna fokuserar mer på att ligga i framkant med de 

digitala kanalerna.  

Fintechbolagens strategier ser egentligen ut som de gjort tidigare. De jobbar på som 

vanligt och den stora skillnaden nu är att deras arbete kring att hämta data från 

bankerna underlättas i och med PSD2 införandet.  

Samarbeten är något alla intervjuade aktörer är väldigt positiva och öppna för. Det 

framgår bland annat att alla storbanker har kontinuerlig kontakt med 

tredjepartsaktörer för eventuella samarbeten till nya innovativa lösningar.  

När det gäller säkerheten är en stor del av samtliga aktörers dagliga arbete att jobba 

mot att vara compliance, alltså att dem ska följa regelverket. I själva processen med 

överföring av bankdata mellan de olika aktörerna påpekar respondenterna även här 

samma saker. Bland annat att bankerna kollar tredjepartsaktörernas licens och 

certifikat. När vi kommer vidare till SWOT variablerna ser även här samtliga aktörer 

på införandet av PSD2 som att det ges nya möjligheter mer än risker. Intressant att 

döma av studien är att när PSD2 blev aktuellt trodde många aktörer på den 

finansiella marknaden att fintechbolag skulle ta marknadsandelar och storbankerna 

såg inte alls positivt på direktivet. Vad som istället har visat sig är att PSD2 är 

välkomnande av både storbankerna och fintechbolagen och ses som möjlighet för 

båda parter att samarbeta och tillsammans komma fram med bra, enkla och effektiva 

betaltjänster som gynnar slutkunderna. Fintech 1 säger att de potentiella riskerna 

kan vara att marknaden ökar så pass mycket att det blir svårt för dem att matcha 
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marknadens efterfrågan med deras befintliga utbud, alltså att dem inte tillräckligt 

med resurser för att ta tillvara på kunderna. Till skillnad från fintech 2 som har mer 

resurser, dels p.g.a. att dem blev uppköpta av en större koncern. 

Bank 2 förklarar också att när PSD2 först kom på tal så trodde de flesta att 

tredjepartsaktörer skulle komma att ta över marknaden i och med införandet av 

PSD2. Nu har den tanken istället svalnat av och nya tankar på samarbeten finns 

istället för att tredjepartsaktörer tar över marknaden är nu aktuellt.  

6.2 Diskussion och egna reflektioner 

Det kan självklart diskuteras hur tre intervjuer med storbanker, två intervjuer med 

fintechbolag samt en förhandsintervju med finansinspektionen kan mynna ut i en 

generell slutsats av hur aktörer på den finansiella marknaden arbetar med PSD2. 

Därför har respondenter för de olika intervjuerna valts ut noggrant med fokus på rätt 

kompetens kring ämnet PSD2. Oftast är det, speciellt storbankerna, personer som 

jobbar med PSD2, eller ämnen kring det, på heltid. Skribenterna har skickat 

förfrågningar till cirka 20 fintechbolag men får ofta svaret att de inte har tid. Vilket vi 

kan koppla till resultatet av intervjuerna som säger att den största risken just nu är 

resurser. Det dagliga arbetet tar upp den tid som finns. Därav har fintechbolagen inte 

lika lätt att avsätta tid för intervjuer. Motsatsen ser vi när det kom till intervjuer med 

storbankerna där det var betydligt enklare att få kontakt.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Då denna uppsats startade innan PSD2 direktivet implementerats i svenska lag kan 

vidare forskning inom resultatet av PSD2 vara intressant. Här kan fortsatt forskning 

studera om utfallet stämmer överens med vad respondenterna i denna studie hade 

för tankar kring framtiden. Har eventuella samarbeten med storbanker och 

fintechbolag uppstått? Har samarbetet blivit lyckat eller inte är en intressant fråga att 

ta upp i kommande studier.  
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Studentlitteratur. 

 

• Brooks, M & Ritchie, P (2006) Mergers and Acquisitions in the Maritime 

Transport Industry 1996-2000. Transportation Journal (American Society of 

Transportation & Logistics Inc)  

 

• Bryman, A & Bell, E (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2 uppl. 

Stockholm: Liber 

 

• Consector. (2016). Vad är fintech?. Hämtad 2018-03-11, från 

https://www.consector.se/ordlista/fintech/  

 

• Cortet, M., Rijks, T., & Nijland, S. (2016). PSD2: The digital transformation 

accelerator for banks. Journal of Payments Strategy & Systems Vol. 10, No.1. 

 

• Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: för småskaliga 

forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 3 uppl. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

• Dunkley, E. (2017) UK banks prepare to share customer data in radical 

shake-up. Financial times. 

 

• Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/64/EG av den 13 november 

2007 om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 

97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG och 2006/48/EG samt upphävande av 

direktiv 97/5/EG. [2007] EUT L 319/1 

 

• Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/2366 av den 25 november 2015 

om betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 

2001/65/EG, 2009/110/EG och 2013/36/EU samt en förordning (EU) 

nr1093/2010 och om upphävande av direktiv 2007/64/EG 

 

• Europeiska kommissionen. 2018a. Payment Services Directive: frequently 

asked questions. Hämtad: 2018-03-13, från 

• http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5793_en.htm?locale=en 



42 
 

 

• Europeiska kommissionen. 2018b. Betaltjänster: Billigare, säkrare och mer 

innovativa elektroniska betalningslösningar. Hämtad 2018-03-13, från 

• http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-141_sv.htm 

 

• Evry. (u.å). PSD2-Direktivet som ritar om spelplanen i banksektorn. Hämtad 

2018-03-03, från https://www.evry.com/sv/media/artiklar/psd2-the-directive-

that-will-change-banking-as-we-know-it/  

 

• Finansinspektionen. (2018). Nya regler för betaltjänstleverantörer med 

anledning av det andra betaltjänstdirektivet. Hämtad 2018-04-02, från 

• https://www.fi.se/contentassets/bfaa494e8c7a4d7a8d8069d472056e9b/remis

spm_psd2ny.pdf 

 

• Hartman, J. (2001), Grundad teori - Teorigenerering på empirisk grund. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

• Jacobsen, I. (2015), Hur genomför man undersökningar. Norge: Cappelen 

Damm AS 

 

• Kotler, P. (1999), Kotlers marknadsföring. Malmö: Bäcklunds boktryckeri AB 

 

• Laukkanen, T. (2007). Internet vs mobile banking: comparing customer value 

perceptions. Business process management journal. 

 

• Lee, I. Shin, Y, J. (2007) Fintech: Ecosystem, business models, investment 

decisions, and challanges. Business Horizons, 61, 35-46. 

 

• Lorenz, W. (2009). Feature: Moving away from cash, Card Technology Today, 

12-14 

 

• Lovells, H. Salmon, J. Parsons, M. Thew, S. (2017). Fintech regulation 

unbalances financial services market. International financial law review. 

 

• McCann, J (1996),The Growth of Acquisitions in Services. Long Range 

Planning, 29(6). 

 

• Mondres, T. (2017). How Banks Are Using APIs to Balance Security and 

Openness. Aba banking journal.  

 

• Post & Telestyrelsen. (2017). Grundläggande betaltjänster i en digitaliserad 

framtid. Stockholm: Post & Telestyrelsen  

 



43 
 

• Roos, G., von Krogh, G., Roos, J. (2004), Strategi - en introduktion. Lund: 

Studentlitteratur 

 

• Sandén, W (2006, december). Framtidens bank. Privata affärer. Hämtad 

2018-02-03, från 

• http://www.privataaffarer.se/Global/Privataaffarer/tidningen/pdf/2006/PA1206/

aretsbank-internet-pa0612.pdf 

 

• Svenska bankföreningen. (2017). Svensk bankmarknad. Hämtad 2018-03-1, 

från https://www.swedishbankers.se/fakta-och-rapporter/svensk-

bankmarknad/bankerna-i-sverige/  

 

• Watt Boolsen, M. (2007), Kvalitativa analyser. Malmö: Gleerups utbildning AB 

 

• Whittington, R. (2002), Vad är strategi - och spelar den någon roll?. 

Stockholm: Liber 

 

• Wildenstam, P. Gezelius, C. Uggla, H. (2016), Marknadsföring - Modeller och 

principer. Stockholm: Sanoma Utbildning AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  



44 
 

8. Bilagor  

8.1 Bilaga 1 

Intervjuguide Fintechbolag. 

 

- Vad heter du och vad har du för arbetsuppgifter på …….? 

 

- Berätta gärna lite om ert företag? Vad jobbar ni med? 

 

- Hur ser ni på införandet av PSD2?  

 

- Hur har ni arbetat sedan ni fått reda på att PSD2 kommer bli aktuellt? Hur 

många är ni som arbetar med PSD2? 

 

- Vad har ni för mål med PSD2? 

 

- Har ni någon strategi för att uppfylla målet? 

 

- Hur jobbar ni med säkerheten? Vem har ansvaret över kundernas 

bankinformation? Tolkar det som att ni inte lagrar informationen hos er? men 

ger ut till kund som lagrar då? 

 

- Hur ser ni på eventuellt samarbete med bankerna? 

 

- Hur ser ni på att bli uppköpta?  

 

- Varför är ni så speciella? Varför kommer er tjänst att kunna slå sig in på 

marknaden? 

 

- Hur tror ni att konsumenternas beteende kommer att förändras?  

 

- Vilka är era styrkor/svagheter? 

 

- Vilka eventuella möjligheter/risker ser ni med införandet? 

 

- Övrigt? 
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8.2 Bilaga 2 

Intervjuguide Storbanker 

 

- Vad heter du och vad har du för ställning inom banken? 

 

- Hur ser ni på införandet av PSD2?  

 

- Hur ser ni på att en tredjepartsaktör nu skall kunna få tillgång till era kunders 

bankinformation? Hur mycket vill ni öppna upp era Api:er? Och hur funkar 

det? 

- Vilken typ av data delas? Vem bestämmer det? Privatperson eller bank? 

 

- Vad har ni för mål med PSD2? 

 

- Har ni någon strategi i samband med PSD2? Försöker ni utveckla nya egna 

innovativa betaltjänster, informationstjänster som kunderna är ute efter?  

- Vill ni vara först eller avvakta å se vad andra gör. 

 

- Hur många arbetar med PSD2 dagligen? 

 

- Hur ser ni på eventuellt samarbete med fintechbolag?  

 

- Hur jobbar ni med säkerheten? Vem har ansvaret över kundernas 

bankinformation? Vad ser ni för utmaningar med säkerheten?  

 

- Hur ser ni på förvärvsmöjligheter av tredjepartsaktörer? 

 

- Hur tror du marknaden påverkas? Tappar storbankerna marknadsandelar?  

 

- Hur arbetar storbankerna med att behålla marknadsandelar? 

 

- Har ni tankar kring hur konsumenternas beteende kommer att förändras? 

 

- Hur mycket kontakt har ni idag med tredjepartsaktörer? 

 

- Vilka är era styrkor/svagheter? 

 

- Vilka eventuella möjligheter/risker ser ni med införandet? 

 

- Övrigt? 
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