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Abstrakt 

Även om marknaden för finansiella tjänster digitaliseras i en allt högre takt finns det fortfarande 

inträdesbarriärer för nya aktörer som vill utveckla betal- och kontotjänster för konsumenter. Ett 

av dessa hinder är att infrastrukturen som används för tjänsterna ägs och förvaltas av de 

etablerade aktörerna vilket försvårar för en fri konkurrens. Som ett led i att bland annat öppna 

upp den europeiska finansiella tjänstesektorn och främja innovation har EU därför infört ett 

andra betaltjänstdirekt (PSD2) som trädde i kraft under 2018. Direktivet omfattar etablerade 

banker och finansbolag och tvingar dem att exponera betaltjänster och kontoinformation till 

tredjepartsleverantörer när kunden gett sitt medgivande. Införandet av PSD2 kommer förändra 

spelplanen för både etablerade och nya aktörer när befintliga affärsmodeller utmanas i takt med 

att kunderna själva väljer finansiella tjänster efter tycke och smak. 

 

Denna kandidatuppsats syftar till att öka förståelsen för hur etablerade banker och finansbolag 

förhåller sig till möjligheterna och utmaningarna med att anpassa sina verksamheter i enlighet 

med PSD2. Därtill är syftet att undersöka huruvida alternativet att inte ta upp kampen med nya 

aktörer om de kundnära tjänsterna är en möjlig överlevnadsstrategi för de etablerade aktörerna. 

Den kvalitativa studien som ligger till grund för slutsatserna bygger på intervjuer som 

genomförts med respondenter från två etablerade aktörer samt en ny aktör på den svenska 

bankmarknaden. Principerna för kvalitativ innehållsanalys har tillämpats vid strukturering och 

analys av intervjuerna. 

 

Resultatet visar att PSD2 även förväntas ge etablerade aktörer nya möjligheter att 

vidareutveckla sina tjänster genom att använda det tekniska ramverket utöver de regulatoriska 

krav som direktivet föreskriver. I valet av strategi för PSD2 och de möjliga roller i värdekedjan 

som erbjuds finns det dock utmaningar med både den mest tillbakalutade och framåtriktade 

marknadspositionen eftersom dessa ställer krav som är svåra att leva upp till. PSD2 kommer 

även medföra fler samarbeten mellan etablerade och nya aktörer som följd av att det finns ett 

ömsesidigt beroende mellan parterna i ambitionen om att leverera den bästa kundupplevelsen. 
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1. Inledning 

1.1.  Problembakgrund 

Sedan införandet av det första betaltjänstdirektivet 2007 (Payment Service Directive, PSD1) 

har den svenska bank- och finanssektorn utvecklats i en mer digital riktning med kunder som i 

en allt högre grad exempelvis använder mobila lösningar för att genomföra betalningar. Ett 

konkret exempel är möjligheten att utföra överföringar och realtidsbetalningar helt digitalt via 

nya innovativa lösningar såsom betaltjänsten Swish, vilket bland annat har bidragit till att 

kontanthanteringen minskat (Konkurrensverket 2016, ss. 16, 88). 

 

Den nya digitala eran har också möjliggjort att nya teknikorienterade bank- och finansbolag 

försökt etablera sig på marknaden. Dessa aktörer går under benämningen fintech, vilket är ett 

teleskopord som bildats av begreppet finansiell teknologi (financial technology) och som 

betecknar den framväxande marknaden för teknikorienterade finansiella tjänster under 2000-

talet (Fintech 2018). Även om begreppet ursprungligen stod för den underliggande tekniska 

bashanteringen hos etablerade finansiella institutioner har innebörden därefter vidgats för att 

inkludera all form av innovation kopplad till den finansiella sektorn (Fintech 2018). Gemensamt 

för dessa fintech-bolag är att innovationstakten är hög och att kundupplevelsen är i centrum. 

Istället för att erbjuda ett komplett bankutbud har fintech-aktörerna nischat sina produkter och 

tjänster med ambitionen att skapa bättre tjänster än vad de traditionella aktörerna kan erbjuda 

(Gomber et al. 2018, ss. 229-230). Tidigare har möjligheterna till att äntra marknaden för betal- 

och kontotjänster dock begränsats av det faktum att en stor del av den finansiella infrastrukturen 

ägs och förvaltas av etablerade banker, vilket ger en marknad med höga inträdesbarriärer. För 

en ny aktör, utan tillgång till infrastrukturen för att genomföra betalningar eller att få åtkomst 

till kundens kontoinformation hos andra banker, riskerar konkurrensen att hämmas till 

konsumentens nackdel när valmöjligheterna reduceras (Konkurrensverket 2016, s. 89). 

 

Det andra betaltjänstdirektivet, hädanefter kallat för PSD2, började gälla i januari 2018 och i 

maj samma år trädde den svenska lagstiftningen i kraft vilken även anpassats efter regelverket. 

Med PSD2 vill EU enligt Europaparlamentets och rådets direktiv främja 

konkurrensmöjligheterna på den integrerade europeiska betalmarknaden och samtidigt stärka 

konsumentens skydd vid digitala banktjänster (2015/2366/EU, s. 36). Direktivet öppnar upp 

möjligheterna för nya innovativa fintech-bolag att ta en plats på marknaden eftersom 
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regelverket ställer krav på de traditionella aktörerna att exponera kundengagemang och 

betaltjänster för tredjepart (Cortet et al. 2016, s. 18). Dessa tredjepartsleverantörer kan genom 

en auktorisering hos den myndighet som utför tillsyn och tillståndsprövning för bank- och 

finansmarknaden i det aktuella EU-landet få rätt att ansluta till den etablerade infrastrukturen 

som tillhandahas och förvaltas av befintliga banker och betalningsinstitut. På den svenska 

marknaden är det Finansinspektionen som ansvarar för denna auktorisering, men ett beviljat 

tillstånd gäller inom hela EU. De traditionella bankerna är samtidigt skyldiga att erbjuda 

beviljade tredjepartsleverantörer möjlighet att ansluta och ta del av vital kundinformation för 

att uppfylla den nya lagstiftningen. Fokalpunkten i det nya regelverket är konsumenten och 

dennes rättighet att välja önskad betaltjänst efter tycke och smak (Evry 2017, s. 8). 

 

Debatten om PSD2 har i mångt och mycket kretsat kring vilka möjligheter som direktivet 

innebär för tredjepartsleverantörer av betaltjänster. Med det nya regelverket berättigas dessa 

aktörer fri access till kundens konto- och betalinformation när denne givit sitt medgivande. Den 

fria informationsöverföringen skapar förutsättningar, på en annars låst marknad, när de 

traditionella aktörerna tvingas dela med sig av både information och infrastruktur. Nya 

innovativa tjänster kan utvecklas och distribueras helt utan etablerade banker och finansinstituts 

samtycke (Finansdepartementet 2017, ss. 310-311). 

 

Det råder närmast konsensus att den nya fria konkurrensen på allvar kommer utmana de 

befintliga bankernas nuvarande affärsmodeller och position på marknaden. Inte nog med att 

PSD2 kräver omfattande och tvingande teknikinvesteringar för de traditionella bankerna. 

Regelverket utesluter även möjligheten för bankerna att ta betalt från tredjepartsleverantörerna 

för användandet av infrastrukturen (van de Venn 2017, s. 175). I takt med att marknaden för 

finansiella tjänster liberaliseras genom regelverksförändringar likt PSD2 behöver de etablerade 

aktörerna se över affärsstrategierna och inspireras av fintech-aktörernas tillvägagångssätt 

(Kotarba 2016, ss. 75-76). Risken för de banker som inte agerar efter denna 

marknadsomställning är att de på sikt blir frikopplade från interaktionen med kunderna när 

andra aktörer övertar kundmötet (Hawser 2017, s.16). Historiskt sett har banker samtidigt haft 

problem med att anpassa sina verksamheter vid tekniska generationsskiften där exempelvis 

utvecklingen av internetbanker hämmats av deras föråldrade IT-system (Bradley & Stewart 

2003, ss. 1096-1097). Philippon (2016, s. 15) menar även att många banker har en historik av 

olika fusioner och sammanslagningar vilket lämnat dem med svårintegrerade IT-system och en 
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teknisk skuld i form av föråldrade IT-system, vilket nya aktörer på den finansiella marknaden 

saknar och att dessa därmed kan fokusera på att utveckla rätt IT-system från början.  

 

Samtidigt som detta paradigmskifte innebär ett reellt hot för dagens banker och finansinstitut 

ger PSD2 även nya möjligheter för den traditionella aktör som lyckas ställa om och se 

potentialen i direktivet. Exempelvis kan bankerna välja att själva agera tredjepartsleverantörer 

och därigenom ta upp kampen genom nya innovativa lösningar (Cortet et al. 2016, s. 21). 

Frågan är således om traditionella banker har något alternativ än att ta upp kampen med fintech-

bolagen om morgondagens konsumenter av banktjänster eller om det fortsatt går att vara en 

relevant aktör inom den finansiella sektorn utan att äga gränssnittet mot kunden? 

1.2. Syfte 

Syftet med denna kandidatuppsats är att bidra till förståelsen för hur etablerade banker och 

finansbolag förhåller sig till möjligheterna och utmaningarna med att anpassa sina verksamheter 

i enlighet med PSD2 och huruvida alternativet att inte ta upp kampen om gränssnittet mot 

kunden är en möjlig överlevnadsstrategi. 

1.3. Målgrupp 

Målgruppen för denna uppsats är intressenter som verkar inom den svenska bank- och 

finansmarknaden, antingen befintliga aktörer som omfattas av PSD2 eller nya aktörer som ges 

möjligheter med direktivet. 

1.4. Undersökningsfrågor 

Hur ser etablerade banker och betalningsinstitut på valet av strategi utifrån de möjligheter och 

utmaningar införandet av PSD2 medför, samt vilka konsekvenser väntar de etablerade aktörerna 

om de inte utmanar fintech-aktörerna i utvecklingen av nya och innovativa finansiella tjänster 

för kunderna? 

1.5. Avgränsning 

Även om betaltjänstdirektivet PSD2 är giltigt inom hela EU är denna uppsats avgränsad till att 

enbart täcka in och kartlägga svenska förhållanden. Denna avgränsning har flera anledningar. 

Den första anledningen är att utgångsläget inför implementeringen av PSD2 ser olika ut i olika 

länder. I andra delar av EU råder det exempelvis oklarheter kring hur autentiseringen av kunden 

ska gå till. Med avsaknaden av standardiserade digitala autentiseringstjänster är det därmed en 
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central fråga hur kunden praktiskt ska ge sitt medgivande till tredjepartsleverantörer och banker. 

Det regulatoriska kravet på tvåfaktorsautentisering förstärker komplexiteten ytterligare 

(Mansfield-Devine 2016, s. 9). Medan andra EU-länder brottas med denna fråga löser den 

standardiserade metoden med BankID autentiseringsproblematiken på den svenska marknaden. 

Förutsättningarna mellan de olika länderna skiljer sig därmed åt. Den andra anledningen till 

avgränsningen är möjligheten till empirisk datainsamling, vilket uteslutande skett genom 

studier av svenska marknadsförhållanden eftersom det saknats respondenter från andra länder.  

1.6. Metod 

1.6.1. Vetenskapligt angrepssätt och genomförande 

Den kvalitativa forskningsinriktningen fokuserar på att belysa det bakomliggande förhållandet 

för ett fenomen och vars empiri exempelvis samlas in genom djupgående intervjuer med 

respondenterna. För denna uppsats har därmed den kvalitativa inriktningen används. Med 

fenomen avses i denna studie termen PSD2 och där det vetenskapliga förhållningssättet 

fenomenografi används i syfte att registrera och kategorisera likheter och skillnader i de 

specifika uppfattningar som intervjurespondenterna uppvisar kring detta fenomen (Patel & 

Davidsson 2011, s. 30). För att förstå de underliggande faktorerna för det aktuella 

problemområdet behövdes därmed ingående intervjuer med representanter från de aktörer som 

agerar på den svenska bank- och finansmarknaden. Intervjuerna genomfördes semistrukturerat 

vilket innebar att grundfrågeställningarna var desamma för samtliga respondenter och att de 

kom i en given ordning, men gav samtidigt både respondenterna respektive författaren frihet i 

att besvara frågorna eller att ställa följdfrågor. Alvesson och Sköldberg (2008) menar även att 

det kvalitativa förhållningssättet ger goda grunder för reflekterande forskning där det empiriska 

materialet konstrueras utifrån olika språkliga, sociala, politiska och teoretiska element, vilket 

gäller denna studie eftersom empiri, analys och slutsatser framställts utifrån den 

multidimensionella kontext som regelverksförändringar innefattar i form av påverkan för kund, 

verksamhet och synen på banksektorns samhällsuppdrag. 
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1.6.2. Kvalitativ innehållsanalys 

Det insamlade materialet var i behov av både tolkning och nyansering för att ge resultatet. För 

att mer specifikt kunna hitta variationer i den empiriska undersökningen var därför kvalitativ 

innehållsanalys lämplig att använda. Lundman & Hällgren-Graneheim (2017, ss. 219-232) 

menar att den kvalitativa innehållsanalysen bygger på erfarenhetsbaserad kunskap där forskaren 

genom beskrivningar och förklaringar på olika abstraktions- och tolkningsnivåer analyserar 

insamlad data. Med begreppen abstraktion och tolkning avses till vilken grad beskrivningen är 

textnära och konkret. En hög abstraktionsnivå medför en mer generell innehållsbeskrivning där 

framträdande uppgifter kategoriseras på en övergripande nivå medan en låg abstraktionsnivå 

innebär att kategoriseringen sker mer specifikt och detaljerat. Även tolkningsnivån kan variera 

och där en hög grad av tolkning ger forskaren ett vidgat tolkningsutrymme medan en låg grad 

av tolkning begränsar detta utrymme som är textnära och konkret. Intervjun struktureras 

därefter efter de centrala domäner, kategorier och teman som framkommer. Ett fiktivt exempel, 

utanför det aktuella studieområdet, är att respondenten får besvara frågan om de anser att 

bankens avkastningskrav är rimligt. Om respondenten svarar att de anser detta är rimligt utifrån 

att det är i paritet med konkurrenternas avkastningskrav kan svaret delas in i följande struktur:  

Domäner Kategori Teman 

Avkastningskrav Rimlighet Konkurrentjämförelse 

 
Domänen utgör här vilket huvudområde som frågan omfattar, kategorin i hur respondenten 

väljer att förhålla sig till frågan och där temat blir den betydenhet som enligt respondenten 

avgör frågan. 

 

Denna strukturella grund, med tillhörande kategorisering, var lämplig utifrån studiens syfte 

eftersom respondenternas svar behövde jämföras vid analys och kopplas till vald modell. För 

att resultatet av denna studie skulle bli förståligt och betydelsefullt användes i möjligaste mån 

en lägre grad av både abstraktion och tolkning i tillämpningen. Intervjuerna med 

respondenterna transkriberades för att möjliggöra en textnära tolkning och som därmed gick att 

jämföra och analyseras mellan respondenter. Analysprocessen karakteriserades således av 

indelningen av övergripande domäner, kategorier och teman för att strukturera intervjuerna och 

möjliggöra jämförelser mellan olika respondenter. Författarens erfarenheter inom 

studieområdet utgjorde dock en grund till både tolkning och kategorisering för att lyfta fram de 

centrala ståndpunkter som respondenterna klargjorde. 
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1.6.3. Urvalsbeskrivning 

Respondenterna i fallstudien representerade olika organisationer och roller för att täcka in hela 

problemområdet. Urvalet förmodades resultera i att problemformuleringen kunde besvaras 

genom en bred genomlysning av de centrala typaktörer som berörs av PSD2. De valda 

respondenterna blev utvalda utifrån författarens nätverk och kan delas in enligt följande 

representationsmodell. 

Aktör Etablerad Utmanare 

Antal respondenter 4 2 

 

Etablerade aktörer: Respondenterna representerade antingen en svensk bank eller finansbolag 

som lyder under ASPSP-definitionen (kontoförvaltande institut) och därmed omfattas av PSD2. 

Respondenterna har olika ledande roller med bred kunskap inom området och äger insyn i 

strategiska frågeställningar som härrör respektive verksamhets eventuella påverkan av PSD2. 

 

Utmanande aktör: Respondenterna representerade ett fintech-bolag med befintlig verksamhet 

på den svenska marknaden och med en tydlig ambition om att fortsätta utveckla nya finansiella 

konsumenttjänster. Respondenterna har mångårig erfarenhet från bank- och finanssektorn och 

har också mycket god förståelse för PSD2 och dess påverkan på betal- och kontotjänster.   

1.6.4. Reliabilitet och validitet 

I denna studie genomfördes kvalitativa intervjuer och det är av stor vikt att de begrepp som 

inkluderades i frågeställningarna var väldefinierade för att intervjudeltagarna skulle förstå 

frågornas innebörd och därmed stärka reliabiliteten. Likväl var strukturen identisk i varje 

intervju för att säkerställa samma utgångsläge, det vill säga att frågorna ställdes i samma 

ordning. En ytterligare förstärkande faktor var att samtliga intervjuer spelades in för att sedan 

transkriberas vilket gav möjlighet till en noggrann textanalys av respondenternas svar (Patel & 

Davidsson 2011, s. 104). Samtliga respondenter har även fått möjlighet att läsa igenom 

transkriberingen och invända mot eventuella felaktigheter. Respondenterna från banken och 

finansbolaget har hanterats som en och samma typaktör vilket förklaras vidare i kapitel 1.7. 

Reliabiliteten i den kvalitativa undersökningen riskerar dock att försämras utifrån det valda 

studieområdet eftersom det till dess natur är både förändligt och oförutsägbart i takt med att 

marknaden snabbt förändras. För att åstadkomma validitet gäller det att forskaren har underlag 

för att tolka respondenten korrekt (Patel & Davidsson 2011, s. 106). Kontrollfrågor användes 
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således för att stärka validiteten och säkerställa att deltagarna uppfattat frågeställningen korrekt 

samt att svaren inte missförstås. Ytterligare validitetsstärkande faktorer var att samtliga 

respondenter har flerårig erfarenhet av digitaliseringsfrågeställningar som rör bank och finans. 

Därtill har respondenter från både etablerade och utmanande aktörer valts ut i studien för att 

belysa och problematisera fenomenet ur olika perspektiv och därmed förstärka 

hantverksvaliditeten (Alvehus 2013, s. 123).   

1.7. Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2017, s. 13) beskriver den etiska kodexen vid forskning som en balansgång 

mellan forskningskravet och individskyddskravet.  Avvägningen sker mellan att genomföra och 

publicera forskning med god kvalité samtidigt som att de individer som medverkar i studien 

ska skyddas. Utifrån den strategiska karaktären på frågeställningarna som avhandlades i de 

kvalitativa intervjuerna erbjöds de medverkande respondenterna skydd genom anonymitet. 

Anonymiteten gällde dels namnet på den medverkande individen samt namnet på det företag 

som denne representerar. Respondenternas individuella befattningar exkluderades också för att 

stärka anonymiteten ytterligare. Respondenterna fick även själva avgöra huruvida intervjun fick 

ljudinspelas, vilket samtliga respondenter accepterade. De transkriberade intervjuerna har inte 

bilagts eftersom de innehåller uppgifter som potentiellt kan härledas till respondenterna. 

Information om möjlig anonymitet gavs i god tid inför intervjuerna, vanligtvis i kallelsen, 

tillsammans med en förklarande bakgrund till studien samt de frågeställningar som var aktuella 

för respondenten. Respondenterna från den deltagande banken och finansbolaget har hanterats 

som en och samma typaktör eftersom de båda företagen representerar etablerade aktörer. Valet 

att dela in representanterna från banken och finansbolaget som en och samma typaktör 

påverkade inte reabiliteten negativt eftersom intervjusvaren från de respektive respondenterna 

var snarlika. 

1.8. Källkritik 

Ett källkritiskt förhållningssätt innefattar enligt Patel & Davidsson (2011, ss. 68-69) 

bedömningen av upphovsmannens tänkbara syfte med publikationen. Denna studie inkluderar 

skriftligt källmaterial från företag och intresseorganisationer som kan tänkas profitera på att 

marknaden för finansiella tjänster förändras radikalt. Exempel på detta kan vara konsultbolag 

vars affär bygger på att hjälpa banker och finansbolag att anpassa verksamheterna i enlighet 

med transformativa förändringar vilket införandet av PSD2 eventuellt kan medföra. Därmed 

bör dessa källor hanteras med en försiktighet gällande långt dragna slutsatser om hur marknaden 
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kommer påverkas av PSD2. Samtidigt är det en transformering av den rådande 

marknadsordningen, med fokus på en ökad grad av innovation och konkurrens, som är 

lagstiftarens avsikt enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (2015/2366/EU, s. 36). En 

ökad konkurrens är även att vänta enligt den svenska regeringens vars syn på konsekvenserna 

av införandet framgår i lagrådsremissen (Finansdepartementet 2017, ss. 310-311). Därmed 

stärks tesen att marknaden förväntas påverkas i denna riktning och i enlighet med intentionen 

bakom regelverksförändringen. 
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2. Teoretisk referensram 

2.1. Bakgrund till PSD2 

I januari 2018 trädde det andra betaltjänstdirektivet (Payment Service Directive 2, PSD2) i kraft 

och ersatte det föregående direktivet från 2007. Det ursprungliga direktivet (PSD1) innefattade 

bland annat regleringen av betaltjänstleverantörernas informationsplikt till användarna av 

tjänsterna (såsom avgiftsstrukturer och klagomålshantering). Målsättningen med PSD1 var att 

harmonisera EU:s inre betaltjänstmarknad och samtidigt stärka konsumentens valfrihet enligt 

Europaparlamentets och rådets direktiv (2007/64/EG, s. 1). Europeiska kommissionen 

(2013/0264/COD, s. 2) konstaterar dock i förslaget till ett andra betaltjänstdirektiv att den 

europeiska inre betalmarknaden i allt högre grad förändrats de senaste åren i takt med att e-

handel och mobila betaltjänster används mer av konsumenter. För att bland annat öka graden 

av konkurrens, effektivitet och främja innovation på den europeiska betalmarknaden föreslog 

europeiska kommissionen därmed att ett nytt direktiv behövde implementeras. 

2.2. Begrepp inom PSD2 

Det finns fyra centrala begrepp inom PSD2 som beskriver de olika parterna samt hur 

kommunikationen mellan dessa ska gå till (Berlin Group 2018, ss. 6-7). 

 Den första parten är etablerade kontoförvaltande institut och betaltjänsteaktörer vilka 

benämns som Account Servicing Payment Service Provider (ASPSP). En typisk ASPSP 

är en etablerad bank eller ett finansbolag som har tillgång till kundinformation såsom 

bankkonton och därmed innehar en skyldighet att dela med sig av informationen till 

tredjepartsleverantörer. 

 Dessa tredjepartsleverantörer benämns Third Party Providers (TPP) och för betal- och 

kontotjänster delas de upp i två typer. 

o Den första typen är Payment Initiation Service Provider (PISP) och är en 

tredjepartsleverantör som initierar betalningar.  

o Den andra typen av tredjepartsleverantör är Account Information Service 

Provider (AISP) som samlar in och aggregerar kontoinformation från flera 

banker. 

Förutsättningarna för tredjepartsleverantörerna är att de omfattas av tillståndsplikt och därmed 

måste ansöka om och beviljas auktorisering hos den myndighet som utför tillsyn och 

tillståndsprövning för bank- och finansmarknaden i det EU-land där tredjepartsleverantören är 
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baserad. Tredjepartsleverantören måste även inhämta medgivande från användaren 

(konsumenten) av tredjepartstjänsten (Finansinspektionen 2018a; 2015/2366/EU, s. 104). 

Auktoriseringen av tredjepartsleverantörer utfärdas alltså i det land som leverantören är 

baserad, men gäller inom hela EU. Under dessa förutsättningar ges tredjepartsleverantören rätt 

att med kundens medgivande ansluta till det kontoförvaltande institutet och antingen utföra 

betalningar eller inhämta kontoinformation å kundens vägnar. 

2.2.1. Teknisk implementering 

Som komplement till direktivet har European Banking Authority (EBA) publicerat en 

uppsättning regulatoriska tekniska standarder (RTS) som beskriver hur kommunikationen 

mellan tredjepartsleverantörer och kontoförvaltande institut ska gå till. De regulatoriska 

tekniska standarderna syftar till att åstadkomma både ett säkert och teknikneutraliserad ramverk 

för att stärka kundens säkerhet samt att främja utvecklingen av kundvänliga och innovativa 

betaltjänster (EBA 2017, s. 39). Kommunikationen mellan det kontoförvaltande institutet och 

tredjepartsleverantören regleras i sin tur genom Access to Account Interface (XS2A) vilket är 

benämningen på det standardiserade API-baserade gränssnitt som det kontoförvaltande 

institutet behöver upprätthålla mot tredjepartsleverantörerna (Berlin Group 2018, ss. 3-4). RTS 

inkluderar specifikationer på de öppna API:er (Application Programming Interface) som varje 

ASPSP måste upprätta. Ett API kan ses som ett tekniskt gränssnitt mellan olika IT-system och 

som exponerar information från en ASPSP till en extern konsument av informationen såsom en 

TPP (Zachariadis & Ozcan, 2017, ss. 4, 5). 

2.3. Hur PSD2 förväntas påverka bankmarknaden 

Det är sannolikt att PSD2 får en stor påverkan på den europeiska bank- och finansmarknaden. 

En hypotes är att sektorn orienteras mot en plattformsbaserad marknadsplats där kunden själv 

kan välja de bästa banktjänsteleverantörerna för varje specifik tjänst (Jackson 2018, s. 1). 

Etablerade banker och finansbolag kan tvingas acceptera att utsättas för mellanhandsreducering 

genom att deras befintliga tjänster enbart används som infrastruktur medan kunden interagerar 

direkt med tredjepart (Guibaud 2016, s. 8). Den nya marknadsordningen innebär att bankerna 

kommer konkurrera med helt nya typer av aktörer och inte enbart andra banker (Evry 2017, s. 

28). Enligt en studie av Deutsche Bank Research (Dapp 2015, s. 24) kommer etablerade banker 

behöva omfattande strukturella verksamhetsreformer för att möta denna förändliga och öppna 

marknad. PSD2 kan utifrån detta perspektiv inkluderas inom ramen för det vidare begreppet 

open banking, vilket Sarvady (2018, s. 31) beskriver som möjligheten för externa parter att få 
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åtkomst till information från banker om gemensamma kunder. Alt & Puschmann (2012, s. 205) 

poängterar att typiska banktjänster såsom sparkonton ska ses som informationsbaserade 

handelsvaror och där traditionella vertikala och integrerade värdekedjor i bankens egen regi 

succesivt börjar ersättas av horisontella motsvarigheter genom att banker lägger ut 

(”outsourcar”) utvalda delar av verksamheten till externa aktörer. 

 

Samtidigt har den svenska banksektorn en lång erfarenhet av digitalisering, vilket sträcker sig 

tillbaka till 1960-talet (Maixé-Altés 2014, s. 3). Ett exempel på digitaliseringens konsekvenser 

på den svenska bankmarknaden är Finansinspektionens undersökning från 2018 där antalet 

personer som använde kontanta medel vid sin senaste pengatransaktion endast var 13 % 

(Finansinspektionen 2018b, s. 12). Svenska banker har på senare år varit drivande i 

utvecklingen av nya centrala tjänster såsom BankID och Swish och har därmed ett försprång i 

jämförelse med många andra europeiska länder som inte kommit lika långt (PwC 2018, s. 4). 

Det som dock komplicerar synen på hur bankerna kommer agera strategiskt inför 

implementeringen av PSD2 är hur de ser på ramverket för de tekniska standarderna för att 

använda även på områden utanför direktivets omfattning (Cortet et al. 2016, s. 21). 

2.4. Vilka är utmanarna  

Gomber et al. (2018, ss. 224-227) beskriver tre aspekter som tillsammans förklarar hur fintech 

utmanar den befintliga marknaden. Den första aspekten är den tekniska innovationskraften vars 

komponenter, produkter, tjänster och infrastruktur utgör grunden för att skapa nya förmågor 

inom finans- och banksektorn. Den andra aspekten är det som kallas söndringen av befintliga 

processer vilket innebär att formerna för traditionell finans- och bankverksamhet utmanas av 

nya effektivare alternativ. Den tredje aspekten är transformationen av tjänster där överflödet 

av data som genereras genom de nya lösningarna radikalt kan påverka möjligheten att utforma 

nya kundcentrerade tjänster på den finansiella marknaden. 

 

Cortet et al. (2016, s. 15, 26) menar att fintech-aktörer utmanar de traditionella bankerna genom 

att de utvecklar bättre, billigare och snabbare lösningar där de riktar in sig på specifika delar i 

bankernas värdekedja, vilket resulterar i en ökad fokusering på nischade lösningar. Samtidigt 

kan banker och tredjepartsleverantörer såsom fintech-bolag komplettera varandra, där bankerna 

står för förtroendet, räckvidden och skalbarheten medan tredjepartsleverantören står för 

sömlösa lösningar med kundupplevelsen och konverteringen i centrum. 
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Det finns dock utmaningar även för fintech-bolag. I en studie utförd av Ernst & Young (2015, 

s. 23) är konklusionen att den främsta anledningen till att konsumenter som inte använder 

fintech-tjänster inte heller börjar använda dessa är att de saknar kännedom om att de existerar.  

I takt med att de utmanande aktörerna ökar marknadsföringen kring deras erbjudande finns det 

därför skäl att tro att medvetenheten om tjänsten ökar och därmed också användandet.   

2.5. Vilka roller kan bankerna inta 

Euro Banking Association (2016, ss. 17-21) menar att den nya marknadsordningen kommer 

resultera i att bankerna kan inta fyra olika marknadsroller. Rollerna utgår från vilken position 

som banken kan ta i värdekedjan och hur deras produkter och tjänster distribueras. 

 

Den första rollen kallas för Integratör och beskriver banken som en integrerad aktör med ansvar 

både för produktion samt distribution till slutkunden. Bankens roll är att producera sina 

produkter och tjänster samt att distribuera dessa under ett och samma varumärke. Denna roll 

existerar idag där ett flertal banker producerar exempelvis kortkreditprodukter som distribueras 

ut till kunden via egna bankkontor eller den egna internetbank-kanalen. 

 

Den andra rollen som en bank kan inta är Producent och där banken själv enbart ansvarar för 

framtagandet av bankprodukten. Distributionen av produkten sker istället via tredjepartsaktörer 

ut till slutkunden. Ett befintligt exempel på denna rollfördelning är låneförmedlaren Lendo som 

ansvarar för gränsytan mot slutkunden och förmedlar in låneansökningar till olika producerande 

banker. 

 

Den tredje valbara rollen är att banken är Distributör. Som distributör agerar banken mellan 

den fristående producenten av bankprodukten och slutkunden som mottagare. Typiskt sett kan 

fintech-utmanare ses som distributörer av bankprodukter, men även traditionella banker kan 

tänkas inta rollen och distribuera tredjepartsprodukter. Ett exempel är att banken förmedlar 

tredjepartsförsäkringar för olika låneprodukter som en del i en komplett låneprodukt. 

 

Den fjärde och sista rollen som en bank kan välja att inta är det som kallas för Plattformsrollen. 

Denna roll är inte vanlig idag, men kan tänkas bli vanligare framåt i takt med att bankmarknaden 

transformeras. Som plattform agerar banken likt en facilitator där bankens uppgift är att knyta 

ihop tredjepartsleverantörer med slutkunderna via bankens tekniska applikationer. Ett exempel 

på ett sådant upplägg är om banken tillhandahåller tekniska plattformar för att möjliggöra så 
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kallade peer-to-peer lån där privatpersoner lånar av varandra. Dessa lån är utanför bankens 

egen balansräkning, men där intjäning sker genom de övriga parter som använder den tekniska 

plattformen (Euro Banking Association 2016, s. 20). 

2.6. Strategier för PSD2 

Utifrån det förändrade landskapet av nya utmanande fintech-bolag och regelverk som syftar till 

att öka både konkurrens- och innovationskraften behöver etablerade banker- och finansbolag 

välja strategi. Cortet et al. (2016, ss. 20-23) menar att i valet av strategi behöver bankerna 

värdera både vilka positioner i värdekedjan de vill ta och hur bred tjänsteportfölj de vill erbjuda 

genom API:er utöver det som krävs av regelverket. 

 

Den första strategin benämns Regelefterlevnad (Comply) och syftar till att banken enbart följer 

de regulatoriska delarna i enlighet med de regulatoriska tekniska standarder som direktivet 

föreskriver. Detta strategiska val innebär att banken behöver öppna upp sina 

informationssystem genom standardiserade gränssnitt för att ge tredjepartsaktörer access till 

kund- och kontoinformation. Att enbart välja regelefterlevnad kommer utmana befintliga 

affärsmodeller och de befintliga positionerna i värdekedjan.  

  

Den andra valbara strategin kallas för Tävla (Compete). Alternativet innebär att banken, utöver 

den tidigare beskrivna regulatoriska efterlevnaden, beslutar om offensiva strategier för att ta 

upp kampen med tredjepartsleverantörer om att utveckla de bästa tjänsterna för kunden. En 

sådan strategi innebär en stor påverkan på bankens befintliga operativa processer och dessa 

behöver effektivisera för att kunna tävla mot andra nyetablerade aktörer. 

 

Det tredje strategiska alternativet heter Utöka (Expand). Genom denna strategi utökar banken 

utbudet av tillgängliga lösningar utöver de tjänster som omfattas av de regulatoriska kraven. Ett 

exempel är låntjänster som inte ryms inom ramen för PSD2 men där banken genom utveckling 

kan exponera även dessa produkter som standardiserade gränssnitt. Detta strategiska alternativ 

innebär att banken ser PSD2 som mer än bara regulatoriska krav och öppnar upp sina produkter 

och tjänster som en intern plattform. Att se bankens produkt- och tjänsteutbud som en intern 

plattform ställer dock krav på organisationen där traditionell stuprörsstruktur inte går att 

kombinera med innovativ tjänsteutveckling. 
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Den fjärde och sista valbara strategin är Transformation (Transform). Denna strategi inkluderar 

de tre tidigare möjligheterna men där banken också öppnar upp sin digitala plattform för 

tredjepartsleverantörer. Banken faciliterar med andra ord både sina egna produkter och tjänster 

samtidigt som dessa kan nyttjas av tredjepartsleverantörer. Strategin innebär att bankens 

plattform behöver vidareutvecklas tillsammans med de tredjepartsaktörer som blir en del i 

ekosystemet och där nya partnerskap samt affärsmodeller skapas (Cortet et al. (2016, ss. 20-

23).  

2.7. Valet av roll och strategi påverkar marknadspositionen 

 
Figur 1: Modell för framtida marknadsposition utifrån valet av roll och strategi. 

Källa: Författaren. 

 
Både vilken roll och den strategi som en etablerad aktör väljer påverkar dennes framtida 

marknadsposition. Den teoretiska referensramen pekar mot en dimension som inkluderar två 

horisontella riktningar vilka beskrivs som en tillbakalutad alternativt framåtriktad framtida 

marknadsposition. Den vertikala riktningen i modellen visar de möjliga roller och strategier 

som beskrivits i kapitel 2.5 och 2.6 samt hur dessa positionerar en etablerad aktör i dimensionen 

över den framtida marknadspositionen. 

 

Den första yttersta riktningen är en defensiv och tillbakalutad marknadsposition. En 

tillbakalutad bank är en bank som maximalt följer de regulatoriska kraven och därmed väljer 

bort att ta upp kampen med utmanande fintech-aktörer. En tillbakalutad bank kan fortsatt 
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upprätthålla rollerna som integratör eller producent beroende på befintliga 

distributionssamarbeten, alternativt distribution i egen regi. Däremot saknas ambitionen att 

utveckla nya innovativa kundcentrerade lösningar vilket på sikt låser aktören till en position 

som infrastrukturleverantör, där denne blir utbytbara allteftersom andra aktörer erbjuder mer 

kostnadseffektiva lösningar. Samarbete ses av en tillbakalutad aktör som påtvingat utifrån 

PSD2 såsom ett obligatorisk och dikterande regelverk, vilket hämmar framtagandet av nya 

samarbetsbaserade affärsmodeller. 

 

Den andra yttersta riktningen är en offensiv och framåtriktad marknadsposition. En 

framåtriktad bank innehar förmågan att samarbeta med externa aktörer och ingår i öppna 

plattformsnätverk som en del i ett större kunderbjudande. Samarbete är helt avgörande för att 

lyckas eftersom en framåtriktad aktör över tid saknar kapacitet att i egen regi leverera hela 

kundresan i alla möjliga kanaler. Innovationstakten är mycket hög för att ständigt möta kraven 

från en föränderlig omvärld och aktören drivs av en förståelse för kundernas behov. Att välja 

transformering som strategi innebär att formera om verksamheten efter en ny decentraliserad 

marknadsordning där nya externa aktörer bidrar med nischade och specialiserade lösningar som 

en del i en helhet. Plattformsrollen krävs därför för en framtida framåtriktad marknadsposition. 

Strategierna för att tävla respektive utöka är till skillnad från enbart regelefterlevnad ett steg i 

riktningen mot en framåtriktad marknadsposition, men för att nå den fulla potentialen krävs den 

transformerande strategin. 

 

Modellen tydliggör att det fortsatt är möjligt för en etablerad aktör att inneha rollen som 

exempelvis integratör samtidigt som denne enbart implementerar tekniska lösningar för att 

maximalt uppfylla regelefterlevnad. Samtidigt finns det möjlighet som etablerad aktör att enbart 

inneha rollen som producent, men genom att välja strategin för att tävla kan denne inrikta den 

framtida verksamheten på att utveckla nya kundcentrerade lösningar för att möta konkurrensen 

från fintech-bolagen. Plattformsrollen samt strategin för att transformera eller enbart uppnå 

regelefterlevnad är de alternativ som låser en aktör till ytterkanterna i dimensionen för den 

framtida marknadspositionen. Det är också tydligt att strategin för att transformera medför att 

banken behöver inta rollen som plattform och vice versa. 
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2.8.  Underlag för intervjuguide 

Den teoretiska referensramen i denna kandidatuppsats har använts i framtagandet av 

intervjuguide och de respektive domänerna som den empiriska undersökningen är strukturerad 

efter. Begreppet domän är beteckningen för det huvudområde som frågan omfattar och förklaras 

i kapitel 1.6.2. För att utreda huruvida de etablerade aktörerna förhåller sig till möjligheterna 

och utmaningarna med PSD2 har denna fråga inkluderats tidigt i intervjuerna. Både möjligheter 

och utmaningar med PSD2 beskrivs i problembakgrunden (kapitel 1.1). Komplexitetsaspekten 

är central eftersom en hög respektive låg komplexitet kan tänkas påverka aktörernas val av 

strategi och därmed har frågor om den upplevda komplexiteten inkluderats. Komplexiteten har 

delats upp i både teknisk och affärsmässig komplexitet. Teknisk komplexitet kan härledas till 

beskrivningen av den tekniska implementationen (kapitel 2.2.1) och de regulatoriska tekniska 

standarder som de etablerade aktörerna behöver förhålla sig till. Den affärsmässiga 

komplexiteten förklaras utifrån hur PSD2 förväntas påverka bankmarknaden vilket framgår i 

kapitel 2.3. Jämförelsen av etablerade banker och finansbolag samt utmanande fintech-bolag är 

relevant för att förstå de båda typaktörernas utgångsläge och agerande framåt. Den teoretiska 

grunden för dessa skillnader återfinns i kapitel 2.4, vilket har jämförts med respondenternas 

svar i studien. Domänerna som rör strategiska frågor och val samt vilka roller som de etablerade 

aktörerna har möjlighet att välja är avgörande för att förstå vilken marknadsposition som dessa 

aktörer ämnar inta framåt. Valet av strategi och roll samt dess konsekvenser beskrivs i kapitel 

2.5, 2.6 samt 2.7 och utgör bakgrunden till hur dessa frågeställningar formulerats. 
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3. Empiri – Resultat och analys av teman 

Nedan återges respondenternas svar översiktligt och i enlighet med den kvalitativa 

innehållsanalysen som beskrivits i metodkapitel 1.6.2. Angivna teman är en textnära 

återgivning av de transkriberade intervjuerna vilket även det framgår i ovanstående 

metodkapitel. Intervjuerna är även indelade efter den typaktör som respondenterna tillhör. 

Typaktörerna är antingen en etablerad aktör, såsom en bank eller finansbolag, eller en 

utmanande aktör, såsom ett fintech-bolag (se kapitel 1.7 för motivering). Efter att varje 

typaktörs respektive respondenter återgetts i strukturerad form ges även en sammanfattning 

över huvuddraget i typaktörernas sammanfogade ställningstagande. 

3.1. Etablerade aktörer 

Tabell 1: Teman nämnda av respondent A 

Domän Kategori Tema 

Utmaningar med PSD2 
 

Ökad komplexitet 
 

Företagets ansvar för 
kundförståelse 

Möjligheter med PSD2 
 
 
 

Begränsat produktutbud 
 
 
Tillgång till ny data 
 
 
 
Teknikskifte 
 

Vinning i förhållande till 
företagets storlek 
 
Vinning i förhållande till 
företagets storlek 
Nya affärsmöjligheter 
 
Regelverket driver 
teknikskifte 

Teknisk komplexitet 
 
 
 
 
 
 

Minskad komplexitet 
 
 
 
 
Ökad komplexitet 
 
 
Riskminimering 

Ökad precision i 
beslutsfattande 
Outsourcing av färdigheter 
som saknas intern 
 
Omogna analysfärdigheter 
Fler aktörer i processen 
 
Övervägda strategiska beslut 

Affärsmässig komplexitet 
 
 
 

Minskad komplexitet 
 
 
Ökad komplexitet 

Du behöver inte göra allt 
själv 
 
Fler aktörer 
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Etablerad aktör vs fintech Nackdelar 
 
 
Fördelar 

Nischade med spets-
kompetens 
 
Fintech har haft det svårt att 
ta över större andelar av 
affären 

Marknadsutveckling Förändringar Nya aktörer 
Dataintensiva aktörer 
etablerar sig inom bank 
Nya affärsmodeller 

Strategi för PSD2 Separat strategi saknas Ska täckas av affärsstrategi 
Open banking viktigare 

Marknadsledtid Beroende av omständighet Situationsanpassning 
Flexibilitet 

Samarbeten inom PSD2 Samarbetsformer Samsas om data 

Enbart regelefterlevnad Tillbakalutad aktör Minskad potential 
Förlorar mer än vad de 
vinner 

Roll i värdekedjan Nuvarande roll 
 
 
 
 
 
Tillgång till data 
 
 
Möjligheter 
 
 
Krav 
 
Flexibilitet 

Är redan flexibel 
Tredjepart distribuerar redan 
Väl förberedda 
Värdeadderande viktigt 
Situationsanpassning 
 
Vinning i förhållande till 
företagets storlek 
 
Situationsanpassning 
Kunna inta olika roller 
 
Fokusera verksamheten 
 
Ger stärkt position 
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Tabell 2: Teman nämnda av respondent B 

Domän Kategori Tema 

Utmaningar med PSD2 
 
 
 
 
 

Ökad komplexitet 
 
 
 
API:er 
 

Bestämma sig för och leva 
efter önskad position 
Veta hur omvärlden kommer 
förändras 
Utveckla API:er efter 
affärsförmågor 

Möjligheter med PSD2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tillgång till ny data 
 
 
Säljkanaler 
 
 
 
 
API:er 

Utveckla nya kundnära 
tjänster 
 
Fler kanaler via TPP ger 
ökad affär 
Främjar samarbete inom 
koncernen 
 
Komponentbaserad 
verksamhet 

Teknisk komplexitet 
 
 
 
 
 
 

Minskad komplexitet 
 
 
Ökad komplexitet 
 
 

Teknisk implementation går 
att testa enkelt 
 
Felsökningar när fler parter 
är integrerade 
Autentisering för kund via 
TPP från annat land 

Affärsmässig komplexitet 
 
 
 
 
 
 
 

Förändrad värdekedja 
 
 
 
 
 
 
 

Kräver effektiva delar i en 
värdekedja 
Går ej att längre välja vilken 
del i kedjan där intjäning ska 
ske 
Nya mellanhandstjänster 
som skär emellan 
Nya affärsmodeller krävs 

Etablerad aktör vs fintech Fördelar 
 
 
 
Nackdelar 
 
 

Befintlig kundbas 
Befintliga affärmodeller 
Befintliga affärsvolymer 
 
Teknisk skuld 
Kan använda molntjänster 
Snabbfotad kultur och korta 
beslutsvägar 
Fintech öppna för allianser 
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Marknadsutveckling 
 
 
 
 

Låg förutsägbarhet 
 
 
Befintliga strukturer 
 
Förändringar 
 
 
 
Polarisering 
 
 
 
Utmaningar 
 

Svårt att veta när förändring 
kommer ske 
 
Inträdesbarriärer 
 
Nya kundnära tjänster 
Nya hot från etablerade 
företag utanför bank 
 
Uppdelning av  
kundupplevelse och 
infrastruktur 
 
Att bli infrastruktur-
leverantör med merparten av 
regulatoriska krav 

Strategi för PSD2 Önskad positionering Infrastruktur (producent) 
Kundnära (distributör, 
integratör) 
Nära partner (integratör) 

Marknadsledtid Beroende av omständighet Önskvärt vid tydliga och bra 
idéer 
Fokus – vi kan inte göra allt 

Samarbeten inom PSD2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Positivt 
 
 
 
 
 
Negativt 
 
 

Samarbete med fintech lär 
öka framåt 
PSD2 ger möjlighet till ny 
data även utan formellt 
samarbete 
 
Samarbete med bank lär inte  
Öka 
PSD2 ger möjlighet till ny 
data även utan samarbete 
 

Enbart regelefterlevnad 
 
 
 

Risker 
 
 

Enbart infrastruktur kvar 
Utan uttalad strategi är det 
svårt att bli bäst på det 
Utländska aktörer större och 
bättre på infrastruktur 
 

Roll i värdekedjan 
 
 

Nuvarande roll 
 
Framtida roll 

Har flera roller idag 
 
Nya typer av partnerskap ger  
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Krav 
 
 
 
 
Möjligheter 
 

nya möjliga roller framåt 
 
Kommer behöva bli mer 
effektiva i valda roller 
framåt 
Effektivare värdekedjor 
kräver fokusering 
 
Nya affärsmodeller – 
paketera nya tjänster 

 
Tabell 3: Teman nämnda av respondent C 

Domän Kategori Tema 

Utmaningar med PSD2 
 
 
 
 

Samarbeten 
 
Teknik 
 
 

Nya typer av partnerskap 
 
Nytt tänk kring IT-säkerhet 
Krävs bra struktur på data 
Exponera IT-lösningar utåt 
Behov av övergång till moln 

Möjligheter med PSD2 Data 
 
 
Segment 

Nya möjligheter för 
kreditbedömning 
 
Ny nya kund- och 
marknadssegment 

Teknisk komplexitet Ökad komplexitet 
 
 
Minskad komplexitet 

Inledningsvis tillför PSD2 
mer komplexitet 
 
API-baserad affär förenklar 
på sikt 

Affärsmässig komplexitet Ökad komplexitet 
 
 
 
 
Minskad komplexitet 

Inledningsvis ger fler parter 
ökad komplexitet 
Strategiska val: ”vilka ska vi 
vara” 
 
På sikt renodlas 
affärsmodellerna 
Aktörer nischas vilket ger 
tydlighet kring vem gör vad 

Etablerad aktör vs fintech 
 
 
 

Fördelar 
 
 
Nackdelar 

Tryggt och seriöst 
varumärke 
Förtroende från kunder 
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Avsaknad av molntjänster 
Time to market genom ny 
teknik 
Stramare kultur och 
förhållningssätt kring risk 

Marknadsutveckling 
 
 

Kundvärde 
 
Samhällspåverkan 
 
 
Tidsaspekt 
 

Mer transparens 
 
Öppenhet kring vem som 
tjänar på vad och kundvärde 
 
Förändring förväntas efter 
införandet av PSD2 

Strategi för PSD2 Ej uttalad PSD2 och open banking 
ingår i affärsstrategin 

Marknadsledtid Förändrats över tid 
 
 
 
 
Centralt 

Time to market har tidigare 
varit fokus 
Inte längre avgörande 
Ambitionen har sänkts 
 
Viktigt att möta behov men 
inte unikitet 
Bredd på verksamhet 
försvårar för unikitet 

Samarbeten inom PSD2 Nödvändighet 
 
 
Fintech vs bank 

Flera parter krävs för att 
optimera kundvärdet 
 
Lättare med fintech då 
beroendeställningen skiljer 
sig 
Banker tenderar till att vilja 
lösa allt själva 
Kan komma att ändras 
längre fram 

Enbart regelefterlevnad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effekt 
 
 
 
 
Den egna verksamheten 
 
 
Risker 
 

Man blir 
infrastrukturleverantör 
Andra aktörer kommer äga 
kundmötet 
 
Har ambition om att vara 
nära kund 
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Krävs aktivt beslut och fokus 
för att lyckas med att vara 
infrastrukturleverantör 
Att ej ta beslut är den största 
risken 

Roll i värdekedjan 
 
 

Nuvarande roll 
 
 
 
 
Önskad roll 
 
 
Flexibilitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Värdekedjan 

Har olika roller, producent, 
distributör och integratör 
Kunderna ser finansiering 
som sekundärt behov 
 
Flera roller, producera åt 
andra och själva distribuera 
 
Plattformsrollen ger 
flexibiliteten som önskas 
Möjliggör att testa olika 
samarbetsformer 
Möjlighet att testa olika 
hypoteser stärker framtida 
positionen 
Vart ska vi vara bra och vart 
är vi bäst – ger fokusering 
 
Som finansbolag kommer 
inte hela värdekedjan kunna 
ägas 
Beroende av samarbeten 
framåt 
Viktigare att få till den bästa 
lösningen för kunden 
Historik av att jobba med 
partners gör det naturligt 

 
Tabell 4: Teman nämnda av respondent D 

Domän Kategori Tema 

Utmaningar med PSD2 Förtroende Ökad risk att tappa förtroende 
från kund 
Om inte data används 

Möjligheter med PSD2 Kundvärde PSD2 ger ett ökat kundvärde 
Ökat kundvärde ger ökat 
affärsvärde 

Teknisk komplexitet 
 

Ökad komplexitet Kräver anpassningar för 
datadelning 
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Affärsmässig komplexitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ökad komplexitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neutral komplexitet 
 

Organisatoriskt, otydligt 
ägarskap över kund 
Kundvärde, påverkas negativt 
vid otydligt ägarskap 
Svårare att veta vem som är 
motpart 
Förtroende måste skapas mot 
kund 
På sikt nya ekosystem och 
prispress 
Etablerade aktörer pressas 
bakåt i värdekedjan 
 
Låg påverkan på 
affärsmodeller till en början 

Etablerad aktör vs fintech 
 
 
 
 
 
 
 

Fördelar 
 
 
 
Nackdelar 
 
 
 

Stor kundbas 
Stort förtroende 
Fungerande affärsmodeller 
 
Inte samma 
innovationsförmåga 
Långsammare utvecklingstakt 

Marknadsutveckling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kundvärde 
 
 
 
 
Tidsaspekt 
 
 
 
 
 
 
Risker 

Ökat fokus på 
kundupplevelse 
Bättre värde och tjänster till 
ett lägre pris på sikt 
 
Förändring kräver förändrat 
kundbeteende 
I kort perspektiv få 
förändringar 
Yngre kunder kommer driva 
förändringen 
 
”Cyber crime” ser nya 
möjligheter att luras 

Strategi för PSD2 
 

Strategi framtagen Positionering, principer och 
vision 
Open banking 
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Marknadsledtid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utmaningar 
 
 
Möjligheter 
 
 
Målsättning 
 
 
Nuläge 
 

Kostsamt 
Förhållandevis liten aktör 
 
Kan vara långt framme för 
utvalda delar 
 
Vara i paritet med 
konkurrenter 
 
Utifrån storlek framgångsrikt 
att ej vara först 

Samarbeten inom PSD2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Positivt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samarbetskrav 

Ger högre innovationstakt via 
partnerskap 
Egna produkter tillsammans 
med andra ger bra 
kundupplevelse 
Kan distribuera andras 
produkter som en del i helhet 
Svenska banker har en lång 
historik av samarbete 
Ny konkurrens ger tätare 
banksamarbete 
Samarbete mellan banker ger 
stor genomslagskraft 
 
Partners måste vara digitala 

Enbart regelefterlevnad 
 
 
 
 
 
 
 

Risker kort perspektiv 
 
Risker långt perspektiv 
 
 
 
 
 

Sannolikt inga 
 
Stora ekosystem sätter större 
krav på kundupplevelse 
Svårt att själv vara bäst i 
varje led 
Med kunden i fokus är inte 
egen värdekedja lösningen 
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Roll i värdekedjan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuvarande roll 
 
 
 
 
 
 
 
Önskad roll 
 
 
 
Producent-rollen 
 
 
 
 
 
Plattforms-rollen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Värdekedjan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Utmanar-bank” 
Bra på kundupplevelse 
Saknar bredd mot andra 
större aktörer 
Integratör idag 
Ej önskvärt att ha flera roller 
samtidigt pga. kostnad 
 
Distributör av andras 
produkter genom samarbete 
Snabbar upp innovation 
 
Stärker positionen på 
marknaden 
Intressant men svårt 
Kommer kräva stora och 
effektiva volymer 
 
Stora teknikjättar kan börja 
konkurrera 
Kostsamt och kräver stora 
investeringar 
Är inget alternativ i nuläget 
På sikt intressant att göra en 
nischad plattform 
Behov av att finnas på andras 
plattformar när det passar 
produktutbudet 
 
Oklara affärsmodeller i 
ekosystem i nuläget 
Kommer gynna kund om 
banken har flexibel 
värdekedja 
Sämre till en början för 
banken men bättre på sikt 
Stärker konkurrensen och 
innovationstakten till lägre 
kostnad 
Kund kommer betala för 
upplevelsen 

3.2. Analys av framkomna teman för etablerade aktörer 

Det finns både utmaningar och möjligheter enligt de etablerade aktörerna. Utifrån kundaspekten 

väljer en av respondenterna att lyfta fram vikten av att ta ansvar över utbildningsinsatsen som 

krävs för att kunderna ska förstå innebörden av att lämna ut information till tredjeparter. En 

annan respondent ser även en ökad risk att banken eller finansbolaget kan tappa förtroendet från 
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kunderna om inte de etablerade aktörerna använder ny data på ett adekvat sätt. Samtidigt kan 

PSD2 innebära ett ökat kundvärde i form av att utveckla bättre kundcentrerade tjänster där ny 

data exempelvis kan förfina kreditbedömningsprocesser och möjligheten att nå nya 

kundsegment. Det finns också en rad möjligheter för de etablerade aktörerna att använda PSD2 

och den tekniska förflyttning som regelverket medför. Nya samarbeten kan etableras och 

därmed öppna upp nya försäljningskanaler. De tekniska utmaningarna för de etablerade 

aktörerna blir enligt en respondent att våga utmana gängse synsätt gällande nya tekniker (såsom 

molntjänster) för att nå en ökad grad av effektivitet. Det kommer även bli en utmaning för de 

etablerade bankerna och finansbolagen att bestämma vilken position de vill ta i den nya 

marknadsordningen, menar en av respondenterna. 

 

Respondenterna ser även att PSD2 i det korta perspektivet medför en ökad grad av komplexitet, 

både när det gäller affär och teknik. När det är fler aktörer inblandade i en komplett tjänst mot 

kund blir det svårare att reda ut vem som gör vad när tekniska problem uppstår. En av 

respondenterna lyfter även problemet att de idag är relativt omogna när det gäller dataanalys, 

vilket är en risk i en allt mer komplex beslutsprocess som tillgång till ny information implicerar. 

Den affärsmässiga komplexiteten är främst driven av att fler aktörer i processen ställer krav på 

nya tydliga affärsmodeller och det kan även vara oklart vem eller vilka som är motparter i den 

kompletta tjänsten. Värdekedjan som den ser ut i dag kommer utmanas och förändras där en 

ökad grad av renodling kommer pressa priserna och kräva en högre effektivitet i exekveringen. 

Samtidigt kan möjligheten för fler parter att delta i tjänsten leda till en mer renodlad marknad 

där outsourcing kan vara ett sätt att låta andra aktörer leverera in mervärde i det slutgiltiga 

erbjudandet till kunden. 

I jämförelsen mellan etablerade och utmanande aktörers styrkor respektive svagheter väljer 

respondenterna att lyfta fram ett förtroendeövertag för befintliga banker och finansbolag 

tillsammans med befintlig kundbas samt välbeprövade befintliga affärsmodeller. En respondent 

pekar där på fintech-bolagens historiska svårigheter att ta över stora delar av affärsvolymen. 

Till utmanade fintech-aktörers fördel väljer respondenterna att ta upp deras förmåga att vara 

snabbrörliga på en teknisk förändlig marknad där synen på alltifrån nya IT-verktyg till risk ger 

en innovativ kultur. De etablerade aktörerna har svårt att hålla samma tempo där den tekniska 

skulden spelar en stor roll. 

 

Marknadsutvecklingen efter implementeringen av PSD2 kommer enligt respondenterna leda 

till förändringar inom av rad områden även om förändringstakten är desto svårare att sia om. 
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Stora och redan etablerade dataintensiva företag kan tänkas ta klivet in på bank- och 

betaltjänstmarknaden och utmana både rådande affärsmodeller och befintliga tjänster. Enligt en 

av respondenterna kommer sannolikt marknaden polariseras ytterligare där underliggande 

teknisk infrastruktur alltmer separeras från den slutgiltiga tjänsten ut mot kund. Även om bättre 

tjänster kommer kunna utvecklas krävs det dock ett förändrat kundbeteende för att förändringen 

ska bli ett faktum. En annat hot som lyfts fram är risken för cyber-kriminalitet vilket förmodas 

öka i takt med att fler aktörer tillåts komma in på en tidigare stängd marknad. De etablerade 

aktörerna i studien saknar generellt en specifik strategi för PSD2, men tacklar ändå 

frågeställningarna genom andra strategiska initiativ. Hos den medverkande banken finns en 

strategi, men den innefattar PSD2 utifrån ett bredare perspektiv (”open banking”). För 

finansbolaget som medverkar i studien finns förhoppningar om att affärsstrategin framåt även 

kommer inkludera open banking som område att utvecklas inom. Det finns dock redan en 

uppfattning hos finansbolaget att inte enbart se PSD2 som ett reglerverk att förhålla 

verksamheten till. Positioneringsvalet är en central frågeställning för de etablerade aktörerna 

för att bättre managera verksamheten utifrån om och hur tjänster ska produceras och 

distribueras framåt. 

 

Marknadsledtiden är inte avgörande för de etablerade aktörerna utan är beroende av olika 

omständigheter och ska därför anpassas efter situation. Det är både kostsamt och svårt för en 

förhållandevis mindre aktör att ständigt vara först ut på marknaden. En av respondenterna på 

finansbolaget menar även att det är viktigast att möta kundens behov än att vara först ut med en 

unik tjänst. För banken är det viktigaste att vara i paritet med sina konkurrenter även om det för 

vissa utvalda delar går att vara längre fram i utvecklingen. 

Samarbete med andra aktörer väntas bli viktigt framåt. Primärt är det samarbete med fintech 

som de etablerade aktörerna tror blir den vanligaste partnern för utveckling kring PSD2. 

Samarbete mellan banker ses inte öka i samma takt även om det finns en historik av bra tidigare 

samarbeten (exempelvis BankID och Swish) där nya tjänster fått stor genomslagskraft. 

Framförallt är det beroendeställningen som spelar en avgörande roll i valet av fintech som den 

primära typen av samarbetspartner. Det som de etablerade aktörerna ser som den stora 

vinningen av samarbete är att flera parter tillsammans kan åstadkomma bättre och enklare 

kundcentrerade tjänster samt att de ska kunna samsas om kunddata. Samtidigt påpekar en av 

respondenterna att ett formellt samarbete inte är ett krav för att komma åt data genom PSD2 

utan att det är kunden som styr förfarandet genom sitt medgivande. 

 



 

29 
 

För en etablerad aktör som väljer att anpassa sin verksamhet utifrån minimikraven för PSD2 

och inte ser ytterligare möjligheter väntar en riskabel framtid som infrastrukturleverantör, även 

om dessa effekter förväntas ta tid. En respondent resonerar kring att en sådan aktör sannolikt 

kommer förlora mer än vad de vinner på det nya regelverket. En annan respondent väljer att 

fokusera på kundupplevelsen och att det fortsättningsvis blir en utmaning att leverera ut det 

bästa värdet till kund eftersom det är svårt att vara bäst i varje led. Det kommer även krävas ett 

aktivt val att satsa på infrastruktur för att leverera framgångsrikt inom området, framförallt 

eftersom stora utländska teknikbaserade företag förmodas äntra marknaden och optimera flödet 

utifrån större affärsvolymer. 

 

Beträffande nuvarande roll på marknaden finns det en skillnad mellan banken och 

finansbolaget. Banken har idag en uttalad roll som integratör där de distribuerar 

egenproducerade tjänster till sina kunder. Finansbolaget har flera roller på den befintliga 

marknaden där produktion, distribution och integration varieras beroende på produkt, kanal och 

segment. Framåt önskar banken kunna inta en roll som distributör av andra aktörers tjänster 

genom samarbete, vilket förväntas öka innovationstakten. Däremot ser banken producentrollen 

som svår att exekvera eftersom den kräver stora och effektiva affärsvolymer. Plattformsrollen 

är intressant på sikt, men det finns inom banken en respekt för den kostnad och det åtagande 

som rollen implicerar. Värdekedjan kommer enligt banken transformeras och gynna kunden 

genom stärkt konkurrens och högre innovationstakt. Till en början kan det tänkas försvåra för 

banken, men på sikt lär det leda till det bättre. Hos finansbolaget ser dem fortsatt behov av att 

kunna inta olika roller i värdekedjan av finansiella tjänster eftersom nya partnerskap kommer 

innebära situationsanpassade positioner. Detta nya sätt att paketera tjänsterna kommer driva på 

införandet av nya affärsmodeller och samtidigt tillåta mer hypotesdriven utveckling. Därför är 

även plattformsrollen eventuellt intressant för att det ökar flexibiliteten. Det kommer dock bli 

ett krav framåt att fokusera och effektivisera de valda delar som finansbolaget åtar att leverera 

i värdekedjan. Sammantaget ser de etablerade aktörerna att deras valda roller kommer stärka 

deras position på en digital bank- och finansmarknad. 

3.3. Utmanande aktör 

 
Tabell 5: Teman nämnda av respondent E 

Domän Kategori Tema 
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Utmaningar med PSD2 Integritet Många nya aktörer 

Möjligheter med PSD2 Kundvärde 
 
 
 
Demokratisering 

Bättre kundnära tjänster 
Ny paketering av tjänster 
möjlig 
 
Hoppas på öppnare 
finansmarknad 

Teknisk komplexitet 
 

Minskad komplexitet Lättare att starta ett företag 
med hjälp av ny teknik 

Affärsmässig komplexitet 
 
 

Ökad komplexitet 
 
 

Fler parter i affären 
Många olika typer av 
samarbeten krävs 

Etablerad aktör vs fintech 
 
 

Fördelar 
 
 
Nackdelar 
 

Distributionskraft 
Förtroendekapital 
 
Långsamma 
Styrs av reglering 

Marknadsutveckling 
 
 
 
 
 
 

Förändringstakt 
 
Risker 
 
 
Möjligheter 
 

Förändring sker för långsamt 
 
Bankerna kommer inte fullt 
ut vara kompletta för PSD2 
 
Flera ”möjliggörare” är på 
plats såsom Swish etc. 

Strategi för PSD2 Saknas 
 

Jobbar med visioner och 
missioner 

Marknadsledtid 
 
 
 
 
 

Ej avgörande 
 
 
Tidstjuvar 

Genomslagskraft viktigare 
Nå kritisk massa snabbast 
 
För mycket analys och test 
innan lansering istället för 
test mot riktig kund 

Samarbeten inom PSD2 Positivt Komma åt bankernas 
produktion och distribution 
Banker kan bidra med deras 
legala tillstånd 
Även samarbete med fintech 
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Enbart regelefterlevnad 
 
 
 
 
 
 
 

Påverkan 
 
 
 
 
 
 
 

Innebär en övergång till 
produktion 
Inga/få kundmöten 
Kräver storskalighet för att 
lyckas 
Nya europeiska, 
amerikanska, asiatiska 
aktörer kan ta del av kakan 

Roll i värdekedjan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuvarande roll 
 
 
 
Önskad roll 
 
 
Synen på hela värdekedjan 

Distributör 
Nuvarande behov kräver 
kundkontakt 
 
Plattform 
Undvika kundkontakt 
 
Vill bidra med värde i 
utvalda delar 
Vill vara flexibla 
Svårt att förbättra sig om 
man har hela värdekedjan 
Olika delar i kedjan kommer 
kunna bytas enklare 

 
Tabell 6: Teman nämnda av respondent F 

Domän Kategori Tema 

Utmaningar med PSD2 
 
 

 
 

Generella utmaningar 
 
 
 
 

Många fokuserar på PSD2 
som lösning och inte 
underliggande problem 
Överetablering kan skada 
fintechs rykte 

Möjligheter med PSD2 Åtkomst till data 
 
 
Tillgång till infrastruktur 
 
 
Tillgång till kundbas 

Kräver inget formellt 
samarbete 
 
Skapar möjligheter för nya 
digitala tjänster 
 
Nå ut till många med egna 
tjänster 

Teknisk komplexitet Komplexitets-neutralt 
 
 
 

Grundtjänsterna kommer 
standardiseras 
Speciallösningar kommer 
behövas för differentiering 
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Affärsmässig komplexitet Ökad komplexitet 
 
 
Minskad komplexitet 

Fler möjliga affärsmodeller 
Fler parter involverande 
 
Över tid renare marknads-
struktur 
Renodling ger mer 
fruktsamma partnerskap 
Mer transparent för 
kunderna 

Etablerad aktör vs fintech 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nackdelar 
 
 
 
 
 
 
Fördelar 

Långsammare 
Inbyggda strukturer och 
kultur 
Ineffektiva 
Regelbörda ger mindre kraft 
till värdeskapande 
utveckling 
 
Bättre kunskap om 
finansiering än fintechs 
En del fintechs löser 
tekniken men inte 
”problemet” 
Förtroende kan hålla kvar 
kunder hos de etablerade 

Marknadsutveckling Kort sikt 
 
 
 
 
Lång sikt 

Överetablering av nya 
aktörer 
Kundcirkulation mellan nya 
och befintliga aktörer 
 
Nya tjänster som är 
integrerade i en upplevelse 
Korskoppla lösningar för att 
nå nya tjänster 
Svårt för banker att ta emot 
stora volymer till liten 
intjäning 
Högre effektivitet för 
infrastruktur-aktörerna 

Strategi för PSD2 Ej relevant PSD2 är endast ett medel 

Marknadsledtid Snabbhet Spelar ej roll så länge man 
levererar värde 
Ju snabbare man är live 
desto mer hinner man lära 
sig 
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Viktigt för banker som vill 
nischa sig inom 
digitalisering 

Samarbeten inom PSD2 Fördelar 
 
 
 
Samarbete med fintech 

Är en nödvändighet 
Andra kan komplettera det 
man själv saknar 
 
Många fintech saknar 
samma drivkrafter och 
värderingar 
Selektivitet krävs 

Enbart regelefterlevnad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förutsättningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verksamhetspåverkan 
 
 
 

Aktörer behöver se över 
effektivitet och kostnader 
Bra API:er viktiga för 
partnerskap med 
distributörer 
Ett aktivt val krävs för att 
lyckas 
Alternativ ändra inriktning 
helt 
 
Endast infrastruktur kvar 
Kundmötet hanteras av 
andra parter 
Flyktigare kunder 

Roll i värdekedjan 
 
 
 
 
 
 
 

Nuvarande & önskade 
 
 
 
 
 
Värdekedjan 
 
 
 
 
 
 
 

Så kundnära som möjligt 
Ger aldrig bort kundmötet 
Inget intresse av 
infrastruktur förutom vid 
differentiering 
Samarbeten nödvändiga 
 
Att göra en del bra är 
viktigare än att äga hela 
kedjan 
Tydligt bidrag i kedjan 
underlättar samarbete med 
kompletterande parter 
Att äga hela kedjan innebär 
gör dig trög och ofokuserad 
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3.4. Analys av framkomna teman för utmanande aktör 

Den utmanade fintech-aktören ser stora möjligheter med PSD2 och den tekniska förflyttning 

som regelverket öppnar upp för. Framförallt ser de ett ökat kundvärde i form av bättre 

kundcentrerade tjänster som paketeras med hjälp av ny teknik. Det finns även en förhoppning 

om att regelverksförändringen leder till en demokratiseringsprocess för den finansiella 

marknaden där nya aktörer tillåts utmana den rådande oligopolmarknaden genom att använda 

den befintliga infrastrukturen. Åtkomst till data är en nyckel i utvecklingen av digitala 

betaltjänster och där PSD2 underlättar genom att enbart kräva kundens medgivande istället för 

formella samarbeten med banker och finansbolag. Respondenterna ser samtidigt ett par 

utmaningar med PSD2 där en potentiell överetablering av nya finansiella företag riskerar att 

skada branschens rykte. Integritetsaspekten är även den en utmaning eftersom det gäller att få 

kunden att bli införstådd med att deras data kommer användas till ett korrekt ändamål. 

 
Komplexiteten gällande både teknik och affär kan både tänkas öka och minska beroende på 

olika faktorer. Som en komplexitetsökande effekt tror respondenterna att fler parter i 

värdekedjan är en faktor tillsammans med fler möjliga affärsmodeller. Samtidigt menar den 

utmanande aktören att regelverket fokuserar på att standardisera grundtjänsterna för betal- och 

kontoinformation, vilken de menar är komplexitetsneutralt. Över tid kommer även 

komplexiteten minska kring de tekniska lösningarna för att den nya tekniken gör det lättare för 

nya finansiella företag att komma igång med sina verksamheter. Sannolikt kommer även 

marknaden renodlas i en tydligare marknadsstruktur med en ökad grad av transparens jämtemot 

kunderna. 

 

Den stora fördelen som respondenterna ser för den egna verksamheten i jämförelse med 

etablerade banker och finansbolag är snabbrörligheten och en innovativ kultur som främjar 

utveckling. Eftersom etablerade aktörer styrs av formella utvecklingsprocesser och betungande 

regelverk hämmar det deras kraft att möta nya kundbehov och ta fram bättre digitala lösningar. 

De fördelar som de etablerade aktörerna ändå har över utmanande aktörer är en stark 

distributionskraft och ett förtroendekapital som kan tänkas hindra kunderna från att välja nya 

tjänster. Dessutom menar en av respondenterna att den generella kunskapsnivån för finansiella 

tjänster är högre hos de etablerade aktörerna, vilket förmodas påverka fintech-aktörernas 

förmåga att lösa det faktiska problemet och inte enbart den tekniska lösningen. 
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Enligt respondenterna kommer marknadsutvecklingen efter implementeringen av PSD2 att 

förändras över tid. I det korta perspektivet tror inte den utmanande aktören att någon förändring 

kommer bli särskilt tydlig. En av respondenterna menar att bankerna inte fullt ut kommer vara 

klara med sina regelmässiga åtaganden i samband med brytdatumet i september 2019. Därtill 

tror den andra respondenten att det finns en initial risk att marknaden blir överetablerad av nya 

företag och tjänster till en början där kunderna förväntas cirkulera mellan dessa aktörer. På 

längre sikt finns förhoppning om att kunna korskoppla olika tjänster och infrastrukturella 

lösningar för att nå helt nya kundcentrerade paketeringar. För de etablerade aktörer som står för 

infrastrukturen kommer det krävas att dessa är effektiva i sin operativa exekvering och att det 

kommer bli en utmaning för dem att ta emot större affärsvolymer till en mindre intjäning. 

 

En separat strategi för PSD2 saknas och är enligt respondenterna inte relevant eftersom 

regelverket i sig endast är ett medel och att de istället jobbar med övergripande visioner. 

Gällande marknadsledtid ser inte den utmanande aktören det som en avgörande faktor i 

framtagandet och lansering av nya finansiella tjänster. Det viktigaste är istället att leverera ett 

värde till kunderna och att få genomslagskraft för det som utvecklats. Däremot väljer 

respondenterna att poängtera att det finns en del tidstjuvar hos de etablerade aktörerna kring 

formella analys- och teststrategier, vilket skapar en onödigt lång process för att nå marknaden. 

En fördel av att nå ut till kunderna snabbt är att ett företag har möjligheten att testa mot riktiga 

kunder och på det sättet förstå hur tjänsterna används och därigenom få insikter i hur tjänsterna 

kan förbättras.  

 

Som en utmanande aktör ser respondenterna positivt på olika samarbetsformer, framförallt med 

de etablerade bankerna och finansbolagen. Genom samarbete kommer de komma åt bankernas 

produktion av finansiella tjänster och deras distributionskanaler mot stora kundbaser. Det 

kommer bli nödvändigt framåt att hitta olika samarbeten för att låta andra aktörer leverera de 

delar i värdekedjan som de själva saknar. Dessutom kommer de etablerade aktörerna bidra med 

deras respektive legala tillstånd för finansiella tjänster, vilket inte är något som fintech-bolag i 

regel strävar efter om det inte behövs. Samarbete med andra fintech-aktörer ska inte uteslutas, 

men en av respondenterna poängterar att det krävs en viss selektivitet vid valet av 

samarbetspartner eftersom det finns en erfarenhet av att andra aktörer ofta saknar samma 

värderingar och drivkrafter. 
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Etablerade aktörer som omfattas av PSD2 och som enbart kommer implementera minimikraven 

för att uppfylla regelverket går enligt den utmanande aktören en svår framtid till mötes. Det 

tydligaste kommer bli att dessa aktörer tappar kundmötet helt till andra företag. Rollen som 

infrastrukturleverantör kräver både effektiva processer och storskaliga kundflöden för att 

lyckas. I rollen som en renodlad infrastrukturleverantör kommer det även bli avgörande att 

vidareutveckla de externa API:erna för att potentiella samarbetspartners för de kundnära 

tjänsterna ska uppfatta det som enkelt och smidigt att integrera och slussa kunder till dem. 

Internationella storföretag inom det tekniska området kan även komma att etableras på den 

svenska marknaden, vilket även det skulle göra tillvaron svårare för de i sammanhanget mindre 

svenska bankerna och finansbolagen. 

 

Kundmötet är centralt för den utmanande aktören och de kommer aldrig ge bort den positionen 

i värdekedjan. I rollen som distributör används underliggande infrastruktur från olika banker 

och finansbolag för att i egen regi utveckla gränssnitten mot kund. Det finns inget eget intresse 

i att själva stå för infrastrukturen eftersom en av respondenterna uttrycker det som att det är 

viktigare att göra en del bra än att äga hela värdekedjan. Att även vara infrastrukturaktör 

kommer både göra dem trögrörliga och ofokuserade. Däremot finns det ett behov av att kunna 

vara flexibel framåt och i förekommande fall se till att underliggande länkar i värdekedjan finns 

på plats för att paketera tjänsten som det önskas och nå en marknadsdifferentiering. Enligt 

respondenterna kommer den förmågan vara viktig framåt eftersom de själva behåller 

kundkontakten och lättare kan byta ut andra aktörer i värdekedjan om de själva innehar de 

avgörande komponenterna. Rollen som plattformsaktör är även den intressant längre fram för 

att den öppnar upp för nya möjligheter och potentiella samarbeten. En annan önskad riktning 

framåt är att kunna äga kundmötet samtidigt som den faktiska kundkontakten vid support sköts 

av en extern part exempelvis via utlagd verksamhet (”outsourcing”).  
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4. Diskussion av empiri i förhållande till teori 

I det följande kapitlet diskuteras den insamlade empirin i relation till den teoretiska 

referensramen samt modellen för den framtida marknadspositionen utifrån valet av roll och 

strategi.  

4.1. Utmaningar och möjligheter med PSD2 

Det råder en samsyn mellan de etablerade aktörerna och den utmanande aktören kring vilka 

utmaningar som PSD2 medför. Framförallt finns det en samstämmighet om att det saknas 

förståelse från kunderna för vilka konsekvenser som deras medgivande innebär i form av 

informationsutbyte mellan olika parter. Det finns en etisk aspekt enligt de etablerade aktörerna 

att enbart använda ny information i syfte att förbättra kundupplevelsen och från de utmanande 

aktörerna finns liknande funderingar där kundens integritet är central utifrån hur de nya tekniska 

lösningarna ska appliceras. Deutsche Bank (Dapp 2015, s. 15) menar att användandet av data 

måste ske med full transparens jämtemot kunden för att denne ska förstå hur data har analyserats 

och hur informationen används av banken, vilket är i linje med de farhågor som respondenterna 

har om att kunden måste få en förståelse för användningsområdet för data som samlas in. Synen 

på vad som är personlig data är framförallt tydligt när det gäller kundens finansiella information 

där 75 % av respondenterna i en undersökning genomförd av Europeiska Kommissionens 

menar att denna typ av information är av personlig karaktär (Dapp 2015, s. 15). Gällande 

utbildning av kund menar respondenterna i denna studie att det vilar ett stort ansvar på de 

etablerade aktörerna och där Dapp (2015, s. 15) råder bankerna att undvika komplexa termer 

och litet typsnitt när de beskriver villkoren för kunden. Om de etablerade bankerna och 

finansbolagen tar denna utmaning på allvar, vilket de indikerar, kommer det därmed hjälpa till 

att förstärka transparensen mot kunderna, vilket var en av grunderna till förslaget till ett nytt 

betaltjänstdirektiv enligt den konsekvensbedömning som utfördes av Europeiska 

Kommissionen (2013/0264/COD, s. 7). 

 

När det gäller möjligheter med PSD2 ser respondenterna att regelverksförändringen kommer 

leda till ett ökat kundvärde genom att nya innovativa lösningar kommer utvecklas med hjälp av 

åtkomst till ny data. En möjlig väg för de etablerade aktörerna är att själva ansöka om att bli 

AISP och därmed i egen regi inhämta kontodata från andra etablerade aktörer med kundens 

medgivande. Jackson (2018, s. 2) beskriver förfarandet som en möjlighet för bankerna att själva 

agera likt fintech-bolagen genom att bli tredjepartsleverantörer. Med denna tillströmning av nya 
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data har banker och finansbolag möjlighet att ta del av kundernas andra bankengagemang och 

därmed få en samlad bild av kunden. Genom att bankerna och finansbolagen själva har 

möjlighet att agera som tredjepartsleverantörer kommer de nå samma insikter som fintech-

aktörerna hoppas uppnå med deras tjänsteutveckling och utmana dessa för att fortsätta vara 

relevanta mot kunderna (Cortet et al. 2016, s. 21). Guibaud (2016, s. 9) beskriver som exempel 

att bankerna har möjlighet att utveckla nya konsoliderande gränssnitt och att kunderna på det 

sättet kommer kunna ta del av alla sina bankengagemang i en samlad vy. Flera av 

respondenterna ser istället främst andra möjligheter till att inhämta data som kan förfina och 

förbättra de befintliga kreditbedömningsmekanismerna. Ingen av respondenterna beskriver 

förfarandet ytterligare, men ett fiktivt exempel på sådan förbättring skulle kunna vara att på 

kontonivå följa kundens inkomstflöden det senaste halvåret istället för att inhämta data via 

kreditupplysningsbyråer, vilka bygger informationen på inaktuella taxerade uppgifter. En av 

respondenterna från en etablerad aktör uttrycker det som att detta potentiella informationsutbyte 

ger en vinning i förhållande till företagets befintliga storlek och position på marknaden eftersom 

en mindre aktör kommer kunna erhålla samma mängd data som en större aktör. Även en 

respondent från fintech-bolaget i studien ser potentialen med ett friare dataflöde där 

produktutvecklingen kommer kretsa kring reella datapunkter istället för icke faktabaserade 

uppfattningar eller ogrundade antaganden. I detta sammanhang är det värt att notera Gomber et 

al. (2018, s. 227) som lyfter fram att dagens överflöd av data även skapar bättre möjligheter för 

nya aktörer som vill äntra marknaden för finansiella tjänster och som saknar 

informationshistoriken som bankerna innehar. 

 

Möjligheterna med PSD2 utöver regelefterlevnad är därmed en central fråga som får en 

betydande inverkan för de etablerade aktörerna. Även om PSD2 i grunden är obligatoriskt att 

följa ger det samtidigt en unik chans att förändra det befintliga värdeerbjudandet enligt van de 

Venn (2017, s. 177), vilket också exemplet ovan med utvecklingen av 

kreditbedömningsmekanismen visar när inkomstinformationen inhämtas direkt från kundens 

konto. I arbetet med att förverkliga de API:er som krävs för regelefterlevnad bör därför de 

etablerade aktörerna bredda perspektivet och se potentialen utöver det enbart nödvändiga. 

Guibaud (2016, s. 12) ger exempel på att bankerna har möjlighet att ta fram ytterligare API:er 

för mer avancerade tjänster och som går att ta betalt för, vilket liknar det tidigare exemplet där 

även den traditionella banken kommer kunna agera som en tredjepartsleverantör med helt nya 

typer av affärsmöjligheter. Övergången till en mer komponentbaserad verksamhet där varje 

tjänst paketeras och erbjuds via API:er är en drivkraft menar en av respondenterna från de 



 

39 
 

etablerade aktörerna i studien. Överväganden likt dessa är därför av stor betydelse för vilken 

strategisk inriktning en aktör bör ta och att både den framtida ambitionsnivån och önskad 

position i värdekedjan är en viktig del i beslutet (Cortet et al. 2016, s. 26). 

4.2. Komplexitet i förhållande till PSD2 

Vägen framåt för etablerade aktörer ska ses i relation till vilken komplexitet som PSD2 medför. 

En högre komplexitet kan klarlägga svårigheten med att anpassa de respektive verksamheterna 

i enlighet med den marknadstransformation som regelverksförändringen driver fram. Det är 

relevant att i detta hänseende notera Dapp (2015, s. 24) som beskriver att etablerade banker har 

ett betydande behov av att reformera sina verksamheter för att anpassa dessa till den öppna 

bankmarknaden vilket implicerar en högre grad av initial komplexitet. Hawser (2017, s. 16) 

resonerar på ett liknande sätt när hon menar att omställningen till ”open banking” tvingar ut de 

etablerade aktörerna från deras trygghetszoner eftersom de behöver ta ställning till hur det 

kommer påverka deras verksamheter. Även Cortet et al. (2017, s. 22) menar att 

komplexitetsgraden ökar även om den etablerade aktören enbart implementerar PSD2 efter 

regellevnad. 

 

Det finns därför goda teoretiska grunder till att utreda huruvida de etablerade aktörerna i studien 

uppfattar omställningen på ett liknande sätt. Samtliga respondenter från banken och 

finansbolaget ser att PSD2 initialt kommer leda till en ökad grad av komplexitet, framförallt 

när det gäller affären. Utifrån affärsperspektivet innebär PSD2 att fler aktörer kommer vara 

involverade i processen för de finansiella tjänsterna, vilket leder till att de befintliga 

affärsmodellerna utmanas. Detta stämmer väl överens med Cortet et al (2016, s. 16) som menar 

att de utmanande aktörerna riktar in sina tjänster på utvalda delar i bankernas affärsmodeller 

och erbjuder bättre alternativ för kunden. Denna differentiering är enligt Guibaud (2016, s. 7) 

en av anledningarna till varför fintech-bolagen har ökat i populäritet bland användare på senare 

tid. På längre sikt resonerar dock ett par av respondenterna att PSD2 kan tänkas minska 

komplexiteten när det väl är på plats och de initiala utmaningarna har blivit lösta. Över tid 

kommer marknadsstrukturen renodlas eftersom det tydligare framgår för kunden vem som gör 

vad i processen, vilket leder till en ökad transparens. 
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4.3.  Jämförelse av etablerade och utmanande aktörer 

Det är tydligt att det råder en samsyn mellan typaktörerna i studien kring de för- respektive 

nackdelar som banker och finansbolag har jämtemot fintech-aktörerna. Respondenterna från 

både de etablerade och den utmanande aktören fokuserar på att fintech har en förmåga att vara 

snabbrörliga och innovativa. De befintliga aktörerna hålls enligt respondenterna också tillbaka 

av äldre IT-system och teknisk skuld, vilket bekräftas av Guibaud (2016, s. 11), Philippon 

(2016, s. 15) samt Ernst & Young (2015, s. 20). Gomber et al. (2018, ss. 224-227) lyfter även 

fram att den tekniska innovationskraften är ett signum för just fintech-bolagen, vilket sätter 

ytterligare press på de traditionella bankerna och finansbolagen. Det finns även en annan 

hämmande faktor enligt en av respondenterna från den utmanande aktören eftersom banker och 

finansbolag påverkas negativt av den omfattande regelverksbördan som tar resurser från 

innovativ produkt- och tjänsteutveckling, vilket även styrks av Cortet et al (2016, s. 18). Det 

finns även fördelar för de etablerade aktörerna och respondenterna lyfter fram bankerna och 

finansbolagens genomslagskraft på marknaden. Däremot är respondenternas argument att 

bankerna har ett förtroendeövertag svårare att styrka där Ernst & Young (2015, s. 23) som 

motsats visar att endast drygt 10 % av respondenterna i en studie uppgav att de inte använder 

lösningar från fintech på grund av lågt förtroende. Det kan alltså finnas falska förhoppningar 

om att kunderna kommer stanna kvar hos de etablerade aktörerna på grunder som inte går att 

styrka.  

4.4. Marknadsutveckling efter införandet av PSD2 

Det finns flera anledningar att tro att PSD2 kommer medföra stora förändringar på marknaden 

för finansiella tjänster. En central insikt är att en ökad polarisering är att vänta där 

infrastrukturen och de mer kundnära tjänsterna kommer separeras allt mer enligt en av 

respondenterna i studien. Flera respondenter, från både den utmanande samt de etablerade 

aktörerna i studien, spår även att internationella och dataintensiva företag förväntas komma att 

ta en framtida position på infrastrukturmarknaden. Med världen som spelfält har dessa aktörer 

betydligt större transaktionsvolymer, vilket sannolikt kommer att minimera kostnaden per 

transaktion och därmed konkurrera ut mindre transaktionsintensiva aktörer. Detta synsätt delas 

av Cortet et al. (2016, s. 20) som menar att utländska giganter såsom Google och Facebook i 

deras strävan efter att fortsätta vara relevanta för kunderna kommer använda både teknisk 

kapacitet och finansiell styrka för att utmana den rådande marknaden för finansiella tjänster. 

Deutsche Bank Research (Dapp 2015, ss. 7-8) beskriver en liknande marknad med framväxande 
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finansiella ekosystemen där internationella och dominerande teknikbolag kommer stärka 

marknadspositionen ytterligare genom att komplettera befintliga lösningar med finansiella 

tjänster vilket innebär att kunderna inte längre behöver lämna deras plattform för att exempelvis 

utföra en betalning. Även Alt och Puschmann (2012, s. 214) drar snarlika slutsatser när de 

beskriver att infrastrukturen för finansiella tjänster blir allt mer global och där begreppet nation 

ersätts med multinationella regioner. För svenska banker och finansbolag är detta en avgörande 

fråga i valet av att välja en strategi för PSD2 som vilar på infrastrukturtjänster och inte 

inkluderar en framåtriktad ambition om att fortsatt vara kundnära. För att överhuvudtaget lyckas 

krävs ett aktivt beslut om att fokusera på kostnadseffektiva processer, men frågan är om det 

kommer räcka. På en global marknad kan i sammanhanget mindre svenska banker och 

finansbolag få svårt att uppvisa suveränitet i jämförelse med internationella storbolag inom både 

bank och teknik när det gäller kostnadseffektivitet som baseras på storskaliga 

transaktionsvolymer. Därmed riskerar dessa mindre aktörer att slås ut över tid i takt med att 

större aktörer levererar billigare och mer effektiva infrastrukturtjänster. En bekymrande aspekt 

av ett sådant scenario är att den eftersökta mångfalden och konkurrensen på marknaden kommer 

påverkas i negativ riktning, vilket är i strid med direktivets syfte om att främja 

konkurrensmöjligheterna, vilket framgår i Europaparlamentets och rådets direktiv 

(2015/2366/EU, s. 36). Kunderna kan förvisso tillgodoses lägre avgifter, men till priset av att 

ett fåtal globala företag når en oligopolställning gällande den underliggande infrastrukturen för 

finansiella tjänster. 

4.5. Samarbeten inom ramen för PSD2 

Respondenterna från de två typaktörerna är överens om att interorganisatoriska samarbeten 

kommer bli viktiga framåt. I takt med en ökad konkurrens blir det allt svårare att vara bäst på 

alla delar i värdekedjan, vilket flera av respondenterna påpekar. Från de etablerade aktörernas 

eftersträvas en snabbare och mer lättrörlig utvecklingsprocess eftersom fintech anses ha en 

kortare marknadsledtid, vilket även bekräftas av respondenterna från den utmanande aktören. 

Från den utmanande aktöreren är det bankernas genomslagskraft och stora kundflöden som är 

åtråvärda att ta del av. Det är tydligt att samarbetsberoendet mellan etablerade och utmanande 

aktörer är ömsesidigt eftersom de respektive motparterna erbjuder något som den andra parten 

saknar. Den aspekten förstärks av Cortet et al. (2016, s. 16) som argumenterar för att fintech-

bolagen kan tänkas vilja komplettera bankerna och finansbolagens erbjudande för att kunna 

dela på den stora kundbasen istället för att direkt konkurrera. Vidare menar Cortet et al. (2016, 

s. 26) att bankerna vid ett samarbete står för räckvidden, förtroendet och skalbarheten medan 
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fintech står för en sömlös kundupplevelse. Även van de Venn (2017, s. 176) menar att allianser 

mellan banker och fintech är ett sätt att nå framgång på en omvälvande finansiell marknad. 

Ytterligare skäl för att etablerade aktörer bör söka samarbete med nya utmanare är att det stärker 

förmågan att bland annat ta fram nya innovativa lösningar och sänka dess utvecklingskostnad 

(Guibaud 2016, s. 11). 

 

Möjligheten för de etablerade aktörerna, utöver samarbetsallianser, är enligt Kotarba (2016, s. 

76) att antingen anamma liknande tillväxtstrategier som de utmanande aktörerna eller förvärva 

dem. Ingen av respondenterna lyfter dock fram förvärvsscenariot i intervjuerna. Att anamma 

fintech-bolagens tillväxt- och utvecklingsstrategier är utifrån banken och finansbolagets 

perspektiv önskvärt, men det finns också respekt för vad en mer offensiv omställning innebär i 

form av resursallokering. Gomber et al. (2018, ss. 253-254) argumenterar för att det kommer 

bli svårt för de etablerade aktörerna att ta upp kampen med entreprenörsdrivna och innovativa 

fintech-aktörer utan omfattande investeringar i humankapital, vilket är en bristvara på den 

rådande marknaden. Det är därför lämpligt enligt Gomber et al. (2018, ss. 253-254) att banker 

och finansbolag outsourcar applikationerna istället för att utveckla dem i egen regi, vilket även 

en respondent i studien från de etablerade aktörerna argumenterar för kommer minska den egna 

tekniska komplexiteten och därför är intressant framåt. Ett annat argument som den utmanande 

aktören väljer att ta upp är att banker samt finansbolag innehar olika regulatoriska tillstånd som 

fintech-bolagen saknar och inte heller eftersträvar vilket också Kotarba (2016, s. 75) beskriver. 

Det finns alltså goda skäl att tro att olika samarbetsformer kommer öka framåt och att det gynnar 

samtliga parter, från kunderna till de etablerade och utmanande aktörerna. 

 

Det är även intressant att de etablerade aktörerna i denna studie hellre ser samarbeten med 

fintech-aktörer framåt än samarbete med andra banker och finansbolag trots bankernas historik 

av fruktsamma samarbeten såsom betaltjänsten Swish (Konkurrensverket 2016, s. 88). Samma 

förhållningssätt gäller även för den utmanande aktören som ser tydligare och mer renodlade 

samarbetsformer med etablerade aktörer eftersom de menar att andra fintech-bolag saknar de 

rätta drivkrafterna och värderingarna. De båda typaktörernas ställningstagande i denna fråga 

indikerar samtidigt en viss omognad inför rollen som en framtida plattformsaktör. 

Plattformsrollen bygger på att en bank eller ett fintech-bolag agerar som en mellanhand och 

faciliterar andra externa aktörer vilka är del i banken eller fintech-bolagets plattform (Euro 

Banking Association 2016, s. 20). Enligt denna definition behöver plattformsaktören vara 

agnostisk, det vill säga att denne aktör måste vara öppen för alla möjliga typer av samarbeten 
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oavsett om samarbetspartnern är en direkt konkurrent eller inte. I den empiriska studien som 

utgör grund för analysen är det ingen av respondenterna som fullt ut står bakom det synsättet 

även om plattformsrollen tycks vara intressant att utforska på sikt. 

 

En annan viktig aspekt gällande möjliga samarbetsformer framåt är att de etablerade aktörerna 

måste beakta enkelheten för andra parter att integrera med deras tjänster och infrastruktur. Detta 

gäller oavsett vilken roll som banken eller finansbolaget önskar ta på marknaden för finansiella 

tjänster. Som infrastrukturleverantör riskerar en etablerad aktör att snabbt bli utbytbar mot en 

billigare eller mer effektiv tjänst där det inte finns utrymme för komplexa och försvårande 

tekniska integrationer. Till dagens fokusering på kundupplevelse tillkommer alltså ytterligare 

en dimension i hur olika samarbetspartners upplever utbytet av information och tjänster, vilket 

blir minst lika viktigt. För finansbolaget som deltog i studien är partnerskap i sig inget nytt, 

men PSD2 kommer initialt innebära en del nya frågeställningar när det gäller både 

affärsmässiga villkor och tekniska lösningar, vilket behöver adresseras framåt om de vill leva 

upp till tredjepartsleverantörernas förväntningar.   

4.6. Önskad roll och strategi för de etablerade aktörerna 

Enligt den empiriska undersökningen kommer den deltagande banken över tid justera rollen 

från att vara integratör till distributör, vilket innebär att de vill upphöra med produktion av egna 

banktjänster och på sikt istället distribuera tredjepartstjänster. En av anledningarna till denna 

målbild är att banken ser svårigheter med att fortsätta producera tjänster på ett kostnadseffektivt 

sätt eftersom det kräver storskaliga volymer. Med distributör som vald roll kan banken enligt 

modellen välja mellan regelefterlevnad, tävla och utöka som möjlig strategi. Regelefterlevnad 

implicerar enligt Cortet et al. (2016) att en aktör kommer fortsätta med sin befintliga 

verksamhet genom att enbart uppfylla minimikraven för PSD2, vilket inte är det som 

respondenten från banken uttrycker. Tävla och utöka är mer lämpliga strategier som inkluderar 

en mer framåtriktad marknadsposition och där banken genom olika samarbeten förväntas nå ut 

med innovativa och kundcentrerade lösningar. 

 

För finansbolaget som deltar i studien önskar de fortsatt kunna inta olika roller i värdekedjan 

för finansiella tjänster. Även här gäller principen att enbart regelefterlevnad inte är rätt strategi 

att välja eftersom finansbolaget ser ett behov av möjligheten att byta position utifrån olika 

partnerskap och situationer. Eftersom finansbolaget ser samarbetena som valfria går det inte att 

placera dem i en tillbakalutad marknadsposition. Däremot önskar finansbolaget en ökad 
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flexibilitet framåt genom att bland annat kunna jobba med hypotesdriven utveckling, vilket är 

inom det innovativa spektrumet eftersom utvecklingen kommer bygga på kortare iterationer 

med stöd av data som samlas in under utvecklingens gång. Därmed är en mer framåtriktad 

marknadsposition att vänta även för finansbolaget där strategierna för att tävla eller utöka är 

lämpliga eftersom de inkluderar offensivare tjänsteutveckling än strategin för enbart 

regelefterlevnad (Cortet et al. 2016). 

 

Även om både banken och finansbolaget ser plattformsrollen som intressant är det ingen av 

parterna som planerar att ta det steget i nuläget. Banken ser plattformsrollen som kostsam och 

komplex och finansbolaget betonar att de kommer behöva fokusera på utvalda delar i den 

värdekedja som de är med och levererar i. Dessutom har denna analys tidigare visat att 

mognadsgraden för olika typer av samarbeten inte är hög nog för att rollen som plattform, som 

Euro Banking Association (2016) beskriver den, ska passa in på dessa verksamheter i nuläget. 
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5. Slutsatser 

Syftet med denna kandidatuppsats är att bidra till förståelsen för hur etablerade banker och 

finansbolag förhåller sig till möjligheterna och utmaningarna med att anpassa sina verksamheter 

i enlighet med PSD2 och huruvida alternativet att inte ta upp kampen om gränssnittet mot 

kunden är en möjlig överlevnadsstrategi. 

 

De deltagande företagen har analyserats utifrån möjliga strategiska vägval och önskade roller i 

värdekedjan för finansiella tjänster. Den teoretiska referensramen har resulterat i en modell som 

länkar hur tillbakalutat respektive framåtlutad marknadspositionen förväntas vara för en 

etablerad aktör utifrån möjliga strategier och roller. Ytterkanterna i denna modell indikerar en 

starkt tillbakalutad eller framåtriktad marknadsposition, vilket inte eftersträvas av de deltagande 

respondenterna i studien eftersom dessa positioner ställer krav som är svåra att leva upp till. Att 

inta en tillbakalutad marknadsposition innebär att kundmötet succesivt flyttas över till nya 

utmanande aktörer samtidigt som globala storföretag inom teknik förväntas pressa tillbaka 

vinstmöjligheterna för de kvarvarande infrastrukturtjänsterna. De etablerade aktörerna i studien 

ser istället andra möjligheter att använda det tekniska ramverket för PSD2 för att vidareutveckla 

sina tjänster och paketera nya erbjudanden till kunderna. Den mest framåtriktade 

marknadspositionen är dock inte ett alternativ i nuläget eftersom rollen som plattform är både 

kostsam samt implicit kräver samarbeten med direkta konkurrenter vilket respondenterna inte 

uttryckligen eftersträvar. 

5.1. Fokus på möjligheter 

Det tekniska ramverket kring PSD2 kommer ge de etablerade aktörerna ett gynnsamt tillfälle 

att vidga sina affärsmöjligheter utöver de regulatoriska krav som direktivet föreskriver. Med 

hjälp av nyutvecklade API:er, licensering som tredjepartsleverantör och integrationer med 

externa aktörer kommer informationsutbytet öka, vilket kommer resultera i bättre lösningar för 

kunden och en ökad kunskap om affären. I förhållandet till en bank eller finansbolags befintliga 

storlek kommer dessa företag vinna fördelar eftersom det inte längre enbart behöver vara de 

största aktörerna som sitter på den mest omfattande kunskapen om kundbeteende och andra 

värdefulla insikter. Det är den framåtriktade ambitionen som sätter gränserna även för de 

etablerade aktörerna i kampen med utmanarna om att vara den mest kundcentrerade aktören 

framöver, men att en ökad initial grad av komplexitet också är en faktor som kommer påverka 

ambitionsnivån. 
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5.2. Försvårande ytterligheter 

För att exekvera i rollen som infrastrukturleverantör kommer det framåt krävas en fokusering 

på att operera kostnadseffektivt. För en bank eller finansbolag som trots detta väljer att rikta in 

verksamheten på finansiell infrastruktur väntar nya svåra utmaningar. Denna slutsats är tydligt 

genom både empirisk data och teoretiska antaganden där internationella aktörer förväntas äntra 

marknaden för finansiell infrastruktur. På en global finansiell marknad är därmed sannolikheten 

stor att priserna för infrastrukturtjänster går ner i takt med affärsvolymen riktas om till de större 

aktörerna. Att välja bort kundmötet för att fokusera på underliggande tjänster är därför en ytterst 

osäker överlevnadsstrategi och de befintliga aktörerna bör söka en mer framåtriktad 

marknadsposition. Samtidigt är rollen som plattform en lika stor utmaning. Flera av 

respondenterna tycker att plattformsmöjligheterna är spännande men det kräver en omfattande 

trasformativ ansats i anpassningen av verksamheten och utvecklingen av API-baserade 

ekosystem. Att vara lokomotivet i dessa både tekniska och finansiella ekosystem implicerar 

även att söka allianser med externa parter som liknar ens egen verksamhet, vilket inte är en 

stark drivkraft i nuläget. Genom att välja bort ytterligheterna såsom att inrikta verksamheten på 

infrastrukturella tjänster, alternativt öppna upp en komplett API-baserad plattform, har de 

etablerade aktörerna dock möjligheten att ta steg mot en framåtriktad marknadsposition utan 

omfattande transformativa effekter.  

5.3. Naturliga samarbeten 

Även om partnerskap med direkta konkurrenter inte är av största vikt i nuläget, och att en 

plattformsposition ger en ökad grad av komplexitet kring affärsmodeller, ser respondenterna att 

samarbeten blir en naturlig del av tjänsteexekveringen framåt. Det går inte att vara bäst på allt 

och därför söker de olika aktörerna samarbeten. Konsumenter av finansiella tjänster kommer i 

en högre grad transporteras sömlöst genom olika aktörers lösningar för att kunna nå den bästa 

totala upplevelsen. Det finns också ett ömsesidigt beroende i allianserna mellan de etablerade 

och de utmanande aktörerna där bankerna står för genomslagskraft och kundbasen medan 

fintech står för innovation och snabbhet. Även om PSD2 tvingar banker och finansbolag att 

dela kundinformation med tredjepartsleverantörer ses därmed samarbete framåt som något 

önskvärt ur både de etablerade och de utmanande aktörernas perspektiv. Däremot behöver de 

etablerade aktörerna tänka i ytterligare en dimension utöver kundupplevelse eftersom även 

fintech ställer krav på enkla och smidiga tekniska lösningar partnerna emellan. För de banker 

och finansbolag som underskattar detta perspektiv riskerar PSD2 att ge ytterligare huvudvärk 
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när deras del i värdekedjan byts ut mot andra aktörer som levererar enligt fintech-bolagens 

förväntan. 

5.4. Vidare studier 

Fortsatta studier efter det att PSD2 implementerats behövs för att följa upp effekten av 

regelverksförändringen och de konsekvenser som PSD2 medför på den svenska 

bankmarknaden.  Framförallt är den möjliga polariseringen intressant att studera utifrån om de 

etablerade aktörerna tar en mer fokuserad roll som infrastrukturleverantör medan nya 

utmanande aktörer tar över kundinteraktionen. En ytterligare intressant dimension på denna 

polarisering är om större internationella aktörer tar en aktiv position på den svenska 

betaltjänstmarknaden och hur det påverkar de lokala aktörerna. Kommer den tänkta 

storskaligheten på sikt bli ett hot mot mångfalden på marknaden och därigenom transformera 

bank- och finanssektorn tvärtemot intentionen som föranledde införandet av ett andra 

betaltjänstdirektiv? Vilka företag kommer under dessa förutsättningar fortsätta vara banker med 

en allt tyngre börda i form av regulatoriska krav samtidigt som storskaliga globala aktörer 

exekverar finansiella transaktioner med en överlägsen kostnadseffektivitet?  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide för etablerade aktörer 

Introduktion: 
 Vad heter du? 
 Vilken är din befattning och vad ansvarar du för? 
 Går det bra att spela in intervjun för att möjliggöra transkribering? 
 Önskar du delta anonymt i denna studie? 

PSD2 generellt: 
 Anser ni att PSD2 innebär nya utmaningar och möjligheter? 

o Om ja: Vilken är den största utmaningen med PSD2? 
o Om ja: Vilken är den största möjligheten med PSD2? 
o Om nej: Varför kommer inte PSD2 innebära nya utmaningar/möjligheter? 

 Innebär PSD2 en ökad grad av komplexitet gällande affärsmodeller och tekniska 
lösningar? 

 Vilka för- respektive nackdelar har er verksamhet i förhållandet till fintech-bolag 
utifrån införandet av PSD2? 

 Hur tror ni att marknaden kommer förändras efter implementeringen av PSD2? 

PSD2 strategi: 
 Har ni någon framtagen strategi för PSD2? 

o Om Ja: Fokuserar strategin enbart på regelefterlevnad? 
 Om Nej: Vad inkluderar strategin utöver regelefterlevnad? 

 Anser ni att det är viktigt att vara först på marknaden med nya digitala tjänster eller 
finns det större fördelar med att vänta in hur marknaden utvecklas först? 

 Hur ser ni på samarbete med andra banker och/eller fintech-aktörer i 
produktion/distribution av finansiella tjänster? 

 Vilken marknadsposition tror ni kommer gälla för en bank som enbart implementerar 
PSD2 för regelefterlevnad? 

Roll på marknaden: 
 Beskriv er nuvarande samt önskade roll i värdekedjan för finansiella tjänster? 
 Är den nuvarande rollen roll ett aktivt val ni gjort? 

o Om ja: på vilka grunder tog ni beslutet? 
 Kan den önskade rollen skilja sig beroende av specifik tjänst/produkt/kanal? 
 Hur viktigt anser ni att det är att äga hela värdekedjan vid finansiella tjänster? 
 Anser ni att denna roll möter vald strategi för PSD2? 
 Anser ni att denna roll stärker eller försvagar er position på en digital bankmarknad, 

och på vilket sätt? 
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Bilaga 2: Intervjuguide för utmanande aktör 

Introduktion: 
 Vad heter du? 
 Vilken är din befattning och vad ansvarar du för? 
 Går det bra att spela in intervjun för att möjliggöra transkribering? 
 Önskar du delta anonymt i denna studie? 

PSD2 generellt: 
 Anser ni att PSD2 innebär nya utmaningar och möjligheter? 

o Om ja: Vilken är den största utmaningen med PSD2? 
o Om ja: Vilken är den största möjligheten med PSD2? 
o Om nej: Varför kommer inte PSD2 innebära nya utmaningar/möjligheter? 

 Innebär PSD2 en ökad grad av komplexitet gällande affärsmodeller och tekniska 
lösningar? 

 Vilka för- respektive nackdelar har er verksamhet i förhållandet till etablerade banker 
och finansbolag utifrån införandet av PSD2? 

 Hur tror ni att marknaden kommer förändras efter implementeringen av PSD2? 

PSD2 strategi: 
 Har ni någon framtagen strategi för PSD2? 
 Anser ni att det är viktigt att vara först på marknaden med nya digitala tjänster eller 

finns det större fördelar med att vänta in hur marknaden utvecklas först? 
 Hur ser ni på samarbete med banker och/eller andra fintech-aktörer i 

produktion/distribution av finansiella tjänster? 
 Vilken marknadsposition tror ni kommer gälla för en bank som enbart implementerar 

PSD2 för regelefterlevnad? 

Roll på marknaden: 
 Beskriv er nuvarande samt önskade roll i värdekedjan för finansiella tjänster? 
 Är den nuvarande rollen roll ett aktivt val ni gjort? 

o Om ja: på vilka grunder tog ni beslutet? 
 Kan den önskade rollen skilja sig beroende av specifik tjänst/produkt/kanal? 
 Hur viktigt anser ni att det är att äga hela värdekedjan vid finansiella tjänster? 
 Anser ni att denna roll möter vald strategi för PSD2? 
 Anser ni att denna roll stärker eller försvagar er position på en digital bankmarknad, 

och på vilket sätt? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


