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Bakgrund: År 2016 röstade Storbritannien för ett utträde ur Europeiska unionen. Detta 

skapade en osäkerhet kring många olika frågor, inte minst hos företagen. Eftersom London är 

ett av de största finansiella centrumen i världen finns frågor hur de finansiella företagen 

kommer påverkas av Brexit, däribland företag inom FinTech-branschen.  Hur kommer de 

påverkas när Storbritannien nu har röstat för ett utträde ur Europeiska unionen? 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att belysa Brexits konsekvenser för internationella svenska 

företag och framtida förutsättningarna för svenska FinTech-företag i Storbritannien. Vidare 

syftar studien till att utreda vilka implikationer eller möjligheter Brexit har på svenska företag 

och FinTech i Stockholm. 

 

Metod: En kvalitativ metod har använts där flera intervjuer har genomförts. Vidare har 

fallstudie genomförts med en induktiv ansats för att kunna dra slutsatser utifrån de intervjuer 

som har genomförts.  

 

Slutsats: Det finns risk att svenska FinTech-företag flyttar från Storbritannien till andra 

länder efter Brexit, dock kommer de flesta företag troligtvis att stanna kvar i Storbritannien. 

En av de viktigaste faktorerna som kan avgöra ifall företagen flyttar är osäkerhet samt hur 

avtal utformas mellan Storbritannien och EU. Om FinTech-företagen väljer att flytta är 

alternativen finansiella marknader inom EU, men också utanför EU där bland annat USA, 

Hong Kong och Singapore är alternativ. Tillslut är Stockholm inte den mest attraktiva 

marknaden för svenska FinTech-företag efter Brexit. Andra städer inom Europa är mer 

attraktiva för företagen där Frankfurt, Amsterdam, Paris samt till viss del Dublin och Berlin 

är bättre alternativ för dessa företag.  

 

Nyckelord: Brexit, FinTech, finansiellt centrum, investeringsosäkerhet, Europeiska unionen, 

London, Stockholm.  
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Background: The year 2016 Great Britain voted to exit the European Union. This caused 

uncertainty around many questions, which also included the companies. Moreover, since 

London is one of the biggest financial centres in the world there are questions about how the 

financial companies will be affected by Brexit, including FinTech companies. How will they 

be affected now when Great Britain voted for a Brexit?   

 

Purpose: The purpose of this study is to highlight the consequences of Brexit for 

international Swedish companies and future prerequisites for Swedish FinTech companies in 

Great Britain. Furthermore, this study aims to investigate which implications or opportunities 

Brexit has on Swedish companies and FinTech in Stockholm.  

 

Method: This is a qualitative case study where several interviews have been conducted with 

both organisations and companies. Furthermore, the study is inductive to be able to draw 

conclusions from the interviews.  

 

Conclusion: There is a risk that Swedish companies move from Great Britain to other 

countries because of Brexit, however, most companies will probably stay in Great Britain. 

One of the most important factors that can decide whether the companies move is uncertainty 

and how deals between Great Britain and European Union unfold. The alternatives if FinTech 

companies decide to move are financial markets within the EU, but also outside EU where 

USA, Hong Kong and Singapore are some alternatives. Finally, Stockholm is not the most 

attractive market for Swedish FinTech companies after Brexit. There are other cities within 

EU that are more attractive where Frankfurt, Amsterdam, Paris and to some extent Dublin 

and Berlin are better alternatives for these companies.  
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1.  Inledning 

Inledningsvis diskuteras bakgrunden till Storbritanniens utträde från EU, följt av en 

beskrivning om Storbritanniens relation till Sverige. Vidare presenteras en överblick över 

FinTech inom Stockholmsregionen. Tillslut förs en problematisering följt av studiens syfte, 

forskningsfrågor, avgränsningar och disposition 

  

Efter det andra världskriget behövdes en union för att föra de europeiska länderna närmare 

varandra och för att undvika ett nytt krig. Enligt Europeiska unionen (2017a) började sex 

länder 1950 skapa den europeiska kol- och stålgemenskapen, dessa ursprungliga länder var 

Frankrike, Belgien, Italien, Tyskland, Luxemburg och Nederländerna. 1957 undertecknades 

ett nytt avtal som skapade den europeiska ekonomiska gemenskapen som enligt Europeiska 

unionen (2017a) också kallas för den “gemensamma marknaden”. Storbritannien gick med i 

europeiska ekonomiska gemenskapen (EEC på engelska) år 1973 men det gick relativt snabbt 

tills problem uppstod och landet funderade på att gå ur gemenskapen. Enligt The Telegraph 

(2016) lutade landet redan år 1975 åt ett utträde och trots att det ledande partiet i 

Storbritannien var splittrat röstade folket för att stanna kvar i EEC när 67 procent ville stanna 

kvar. Storbritannien har med andra ord haft en komplicerad relation med EU ända sedan de 

gick med i europeiska samarbetet 1973.  Detta visade sig nu också i modern tid då 

Storbritannien enligt Hunt & Wheeler (2017) den 23 juni 2016 valde att rösta för att lämna 

den Europeiska unionen. Den aktören som var mest för en Brexit var enligt Hunt & Wheeler 

(2017) partiet UK Independency Party men även hälften av det konservativa partiets 

parlamentsmedlemmar gick med i kampanjen för att lämna EU. Argumenten dessa hade för 

att lämna EU var enligt Hunt & Wheeler (2017) och BBC (2016) att det blev en fråga om 

immigration och pengarna som Storbritannien betalade till EU.  Den fria rörelsen som är ett 

krav för att vara med i EU var någonting som en stor del av den brittiska befolkningen 

motsatte sig vilket gjorde detta till en av de viktigaste och största frågorna under hela 

kampanjrörelsen. Efter den oväntade segern för Brexit-sidan sjönk enligt BBC (2016) pundet, 

dessutom skapades oro på marknaden, inte minst hos företag från Storbritannien men också 

utländska företag med affärer i Storbritannien. 

 

EU grundades enligt Europeiska unionen (2017a) 1993 och gav grund till de friheterna som 

fortfarande är en viktig del inom EU. Dessa friheter är fri rörlighet för varor, fri rörlighet för 

tjänster, fri rörlighet för kapital och fri rörlighet för människor. Enligt Europeiska unionen 

(2017b) är EU en av de största exportörerna i hela världen där den gemensamma 

handelspolitiken bestäms av kommissionen som har ett tätt samarbete med de olika 

medlemmarna och parlamentet. EU har arbetat för att förenkla handel inom EU vilket har 

gjort att det finns frihandelsavtal inom unionen och det gör att de tidigare nämnda fyra 

friheterna, människor, varor, kapital och tjänster kan röra sig fritt inom området. Enligt 

Europeiska unionen (2017b) är den interna marknaden i EU den största i världen där den fria 

rörligheten är en viktig del inom unionen eftersom det har gjort det enklare för bland annat 

företag att handla inom unionen. Vidare har 19 av de 28 medlemsländerna Euro som valuta. 

Enligt Europeiska unionen (2017d) har den europeiska centralbanken kontroll över frågor 

rörande euron över hela euro-området. Syftet med euron menar Europeiska unionen (2017d) 

är att bland annat ta bort kostnader rörande växelkurser, lättare för företag att bedriva handel 

mellan olika nationsgränser samt att det är lättare för personer att resa och handla i andra 

länder. Sett till eurons betydelse är valutan enligt Europeiska unionen (2017d) en av de 

viktigaste valutorna i världen då bara dollarn har en större betydelse än euron.    
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Vidare är EU en viktig partner för Storbritannien där deras handel med EU enligt Van 

Reenen (2016) utgör hälften av deras totala handel. På grund av handelsvillkoren som ingår i 

ett EU-medlemskap är handel med EU billigare och därmed gör det möjligt för företag i 

Storbritannien att exportera mer varor och tjänster än om de inte skulle ha tillgång till dessa 

avtal. En viktig pelare i ett EU samarbete ur ett generellt perspektiv är den fria rörligheten 

mellan medlemsländerna hävdar Europeiska unionen (2017c). Detta medför att det blir 

mycket lättare att arbeta, bo och resa i större delen av Europa. Singelmarknaden, vilket även 

benämns som inre marknaden, menar Europeiska unionen (2017c) är en av EU:s viktigaste 

ekonomiska pådrivare på grund av att större delen av varor, människor och kapital kan fritt 

röra sig genom EU, vilket underlättar för företag som arbetar inom EU-länder. Utöver att EU 

som helhet är en viktig partner för Storbritannien kan samma sak sägas om Sverige. Enligt 

Häggström (2016) räknas Storbritannien som Sveriges fjärde största exportmarknad. Med 

cirka 1000 etablerade svenska dotterbolag menade Häggström (2016) vidare att det har 

bildats en god uppfattning samt en stark efterfrågan på svenska produkter och tjänster. Som 

en grund till det faktum att flest etablerade europeiska huvudkontor finns i London samt att 

London är världens ledande finansiella centrum menade Häggström (2016) att London är en 

stark referensmarknad för många länder, och är en anledning till långa handelstraditioner 

Sverige och Storbritannien emellan.  

1.1 Problembakgrund 

Enligt Van Reenen (2016) skulle ett utträde ur EU leda till en stor påverkan på handeln 

mellan företag i Storbritannien och EU. Bland annat skrev Van Reenen (2016) att den ökade 

tullen och handelshinder skulle begränsa handeln mellan Storbritannien och EU. I längden 

leder detta till ekonomiska konsekvenser för både Storbritannien och EU där bidraget till 

EU:s budget skulle minskas samt att Storbritannien får en sämre nytta med EU och 

marknadsintegrationen i framtiden. Ett utträde ur EU skulle påverka både företag med kontor 

i Storbritannien men också landet själv. Enligt Van Reenen (2016) skulle den totala mängden 

av utländska direktinvesteringar (Foreign Direct Investment, FDI) minska på grund av att 

handelskostnaderna skulle öka. Medlemskapet i EU har ökat FDI inom Storbritannien med 

cirka 28 procent enligt Van Reenen (2016), denna siffra kommer troligtvis att sjunka när 

landet nu väljer att gå ut ur samarbetet som finns bland länderna inom EU. 

 

Många företag i Storbritannien känner oro inför vad som komma skall på grund av Brexit. 

Allen (2016) skrev att många finanschefer i landet känner en oro över osäkerheten som 

uppstått efter att Brexit blev ett faktum. Till exempel menade Allen (2016) att nästan 90 

procent (88%) känner osäkerhet kring vad som kommer att hända med deras företag och hur 

de ska gå tillväga i framtiden. Vidare är detta någonting BBC (2017) också tog upp då de 

skrev att 58 procent redan hade känt av effekten av Brexit och att detta troligtvis kommer att 

fortsätta framåt i tiden. Bland annat menade BBC (2017) att två tredjedelar av 

styrelseordföranden tror att deras företag kommer vara lidande efter Storbritannien har gått ut 

ur EU. Springford och Whyte (2014) beskrev att det är svårt att veta konsekvenserna som 

Brexit har på banker och företag i City of London och om de kommer att vara kvar i staden 

eller flytta. Fortsatt påpekade de att det finns risk att banker väljer att flytta från London till 

EU där Frankfurt eller Paris är troliga för att undvika problemen som kan uppstå genom 

byråkratiska samt regelverks-problemen.  

 

Vad implikationerna blir för Sverige med avseende på Brexit hänvisar Hatzigeorgiou och 

Lodefalk (2016) till uppskattningarna från Dhingra et al. (2016), vilket visar att Sverige 

liksom andra EU-medlemmar som handlar mycket med Storbritannien kommer att drabbas 



3 
 

särskilt negativt av Brexit. Redan år 2011 menade kommerskollegium (2016) att ungefär 66 

000 jobb i Sverige på ett eller annat sätt var beroende av handeln med Storbritannien. Vidare 

redovisade SCB (2015) att Storbritannien är en betydande mottagare för svenska företags 

utländska direktinvesteringar, där värdet uppgick till 160 miljarder kronor. Enligt Business-

Sweden (2016) gjorde detta Storbritannien till den sjunde viktigaste investeringsmarknaden 

för svenska företag. Fortsatt uppgavs det att de totala anställda hos de svenska företagen i 

landet var 71 000 personer där majoriteten (75 procent) var anställda inom storföretag. 

Svenska företags affärer med och i Storbritannien antas enligt Hatzigeorgiou och Lodefalk 

(2016) drabbas av Brexit genom en rad olika kanaler. Som en grund till detta berättade de att 

ett Brexit fråntar Storbritanniens förbindelse till EU:s fyra friheter, det vill säga fritt flöde av 

varor, tjänster, kapital och människor. Risken som följd blir att den ekonomiska integrationen 

och öppenheten i Europa kommer inskränkas som ett resultat av Brexit. Hatzigeorgiou och 

Lodefalk (2016) argumenterade även för att Brexit utgör en risk med avseende på 

direktinvesteringar. De menade att utländska investeringar, i kontrast med exempelvis handel 

med varor är särskilt känsliga för risk. Baserat på skattningar från Dhingra et al. (2016a) på 

utländska direktinvesteringar till Storbritannien beräknade Hatzigeorgiou (2016) att svenska 

direktinvesteringar till Storbritannien kan komma att minska med omkring 35 miljarder kr 

över en tioårsperiod, om inget ändras och i jämförelse med ett hypotetiskt scenario i vilket 

Storbritannien förblir medlem av EU. 

 

Vad effekten i slutändan blir av Brexit menade Lena Sellgren (2016), som är chefekonom vid 

Business-Sweden beror på vilken typ av handelsavtal som Storbritannien lyckas förhandla 

med EU. Som tidigare nämnts är handelsutbytet mellan Sverige och Storbritannien stor, därav 

menade Sellgren (2016) att förutsättningarna är goda för ett gynnsamt handelsavtal. Något 

som vidare kommer dikteras av förhandlingen EU och Storbritannien emellan är tillgången 

till EU:s inre marknad. Sellgren (2016) hävdade att om Storbritannien inte är framgångsrika 

med sina förhandlingar kommer det leda till att brittiska företag kommer vilja lägga 

produktionsenheter i andra länder vars kompetens och industri har god kompatibilitet samt 

närhet till kunderna, detta kan då betyda stora möjligheter för Sverige att attrahera mer 

direktinvesteringar från Storbritannien än vad som görs idag. 

 

Likt Springford och Whyte (2014) menade Sellgren (2016a) att det är relevant i 

sammanhanget kring Brexit att ställa sig frågan om Londons finansiella centrum och 

huruvida det består sig. Staden kommer säkerligen ta skada, men ett finanscenter flyttar inte 

så lätt. Detta utesluter dock ingen oro kring företagandet i Storbritannien och inte minst 

London som Allen (2016) menade på.  Frågorna ställs bland annat om Londons finansiella 

centrum för finansiella tjänster där FinTech-företagen är verksamma, påpekar Haaramo 

(2017). “FinTech” handlar kort beskrivet enligt Puschmann (2017) om den stora IT-

utvecklingen som bidragit till en digitalisering och automatisering av finansiella tjänster som 

låter kunder via elektroniska vägar interagera med sin bank och andra ekonomiska tjänster. 

De företag som tillhandahåller dessa tjänster kan nämnas som FinTech-företag. Kalmykova 

och Ryabova (2016) beskriver FinTech-marknaden som en av de mest aktivt växande 

marknaderna i världen. FinTech-marknaden beskrivs vidare av dem som en marknad där 

företag förser olika finansiella tjänster via användningen av teknologi för att skapa en effektiv 

process för de själva samt bekvämlighet för sina kunder. Dapp (2014) nämner exempel på 

finansiella teknologier- och tjänster som retail banking, crowdfunding och mobila 

betalningar, fortsatt nämner Kalmykova och Ryabova (2016) bland annat P2P-belåning, 

Bitcoins och T-Commerce. Vad gäller dessa finansiella tjänster påpekar de att många i första 

hand inte känner igen koncepten kring finansiella tjänster som de som nämnts. Zavolokina et 

al. (2016) hävdar att innebörden av FinTech har varit tvetydigt, dess nyhet och snabba tillväxt 
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kan vara orsaker till detta. FinTech-fenomenet utvecklas varje dag menar de där teknologiska 

entreprenörer transformerar industrin baserat på samhällets behov. Kalmykova och Ryabova 

(2016) menar att efter vidare översikt är det självklart att personer på ett eller annat sätt stött 

på dessa finansiella teknologier. Fortsatt hävdar de även att snabba tillväxten av teknologier 

och FinTech attraherar investerares uppmärksamhet. Kalmykova och Ryabova (2016) samt 

Zavolokina et al. (2016) exemplifierar attraktionen med siffror som de redovisar där de 

jämför år 2013 med 2014 med avseende på globala investeringssatsningar där ökning i 

investeringar ökade till 12 miljarder dollar, vilket var tre gånger högre än året innan. 

Kalmykova och Ryabova (2016) säger även att Europa är den FinTech-region som växt 

snabbast i världen. En av anledningarna till detta menar Kalmykova och Ryabova (2016) 

beror på en ökning i kreditunderskott. Populationen i Europa har allt mer ofta behövt ta små 

lån vilket inte är attraktivt för banker på grund av låg lönsamhet och högre risk.  

 

På tal om Europa och snabb tillväxt har Storbritannien enligt Schoenmaker et al. (2017) 

etablerat sig som det största FinTech- och finansiella innovationscentrumet i Europa, med 

andra EU-länder långt bak. Globalt leder Storbritannien i marknadsstorlek och är på andra 

plats bakom USA vad gäller investering och antalet anställda. FinTech-industrin i sig menar 

Schoenmaker et al. (2017) utgörs precis under sex procent av totala finansiella tjänstesektorns 

arbetskraft (61 000 personer). Fortsatt diskuterar Wyman (2016) att Storbritanniens sektor för 

finansiella tjänster över flera år har utvecklat ett sammankopplat ekosystem där flera olika 

typer av finansiella tjänstebolag arbetar tillsammans. Ekosystemet har i Wymans (2016) 

mening främjat innovation och tillväxt och spelar en kritisk roll för den brittiska ekonomin. 

Hälften av sektorns inkomst i Storbritannien är från internationell handel och med tanke på 

den starka sammankopplingen inom ekosystemet kan Brexits effekter påverka affärer som 

sker direkt med EU-klienter. Traud (2016) diskuterade i liknande termer och påpekade att 

London kommer genomgå en storskalig utvandring till Europa från en mängd icke-

europeiska företag som har kontor i London för att bibehålla sin access till EU. Schoenmaker 

et al. (2017) visar exempelvis att trots att FinTech visat sig vara en central del av 

Storbritanniens globala konkurrensstrategi har riskkapitalinvesteringarna sedan 

Brexitomröstningen avtagit samtidigt som den ökat i Tyskland. Gällande Tyskland menar 

Åkerman (2017) att många finansjobb kommer försvinna från London på grund av Brexit där 

i huvudsak Frankfurt kommer bli vinnarna. Utöver Frankfurt menar Åkerman (2017) att Paris 

och Dublin får mer uppmärksamhet och jobb inom finansbranschen men det är oklart hur 

många av dessa som kommer från London. Vad som kan påverka hur många som kommer 

från London kan påverkas av vad regleringsutfallet blir av Brexit. Ur svensk synvinkel kan 

Brexits implikationer på FinTech-branschen i Storbritannien vara problematiskt för svenska 

FinTech-företag som verkar i London tack vare stadens utvecklingsfrämjande och stora 

investeringar enligt Williams-Grut (2016) och Billing (2015).  Å andra sidan finns de som 

påpekar att Brexit även kan innebära en möjlighet för Sverige och Stockholm. De Lange 

(2016) pekade exempelvis ut Stockholm som en het plats för FinTech. Detta var något som 

Claire Ingram, doktorand vid Handelshögskolan höll med om enligt Haaramo (2017), som 

vidare menade att det finns ett bra ekosystem som skapar en bra miljö för startups. Fortsatt 

påpekade Gustavsson (2016) att chansen finns att flera svenska FinTech företag väljer att 

flytta till Sverige om de flyttar från Storbritannien och framför allt till Stockholm. 
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1.2 Problemdiskussion 

Brexit skedde relativt nyligen och således är forskningsrummet kring ämnet begränsat där 

existerande forskning är mer prognostiserande och spekulativ. I en rapport från Hatzigeorgiou 

och Lodefalk (2016) påpekar forskarna att om lämna-sidans löften skulle infrias där 

Storbritannien väljer att vända ryggen åt EU och dess inre marknad finns det mycket som 

tyder på att landets utrikeshandel samt ekonomiska utbyte med EU skulle drabbas. Vad den 

exakta effekten då blir enligt dem kommer delvis bero på villkoren för upplösningen av 

förhållandet enligt Lissabonfördragets artikel 50, vilket maximalt får ta två år att förhandla 

fram. Slutligen påpekar Hatzigeorgiou och Lodefalk (2016) att vad som ändå kan förväntas 

trots en lång förhandlingsprocess är en minskad handel mellan EU samt Storbritannien vilket 

på sikt innebär att tillgångar i form av t.ex. arbetskraft och kapital inte nyttjas lika optimalt 

som tidigare (resursallokeringen försämras), vilket leder till att ländernas produktivitet 

minskar. 

 

Fortsatt visade en rapport från Business-Sweden (2016) att företag från Storbritannien är mer 

oroade över Brexit än vad svenska företag är. Ungefär 65 procent av de svenska företagen 

anser att deras investeringar inom Storbritannien kommer vara oförändrade medan 75 procent 

av de tillfrågade brittiska företagen funderar på att flytta till andra länder. Oroligheten och 

osäkerheten från företagen har föranlett till att företag avvaktar med större investeringar för 

att se vad de eventuella konsekvenserna blir samt vad som sker. Vidare menar Business-

Sweden (2016) att så många som 20 procent av svenska företag i London kan försöka hitta 

nya marknader att lokalisera sig på vilket tyder på den orolighet som Brexit medför.  

 

Vad gäller FinTech och FinTech i samband med Brexit är forskningen och diskussionen snäv. 

Wyman (2016) diskuterade i en rapport om Brexits ekosystempåverkan på Storbritanniens 

sektor för finansiella tjänster och FinTech-sektor att om ett företag förlorar sin EU-kund kan 

företaget förlora sin förmåga att verka lönsamt i Storbritannien. Problemet som Wyman 

(2016) lyfter fram är att om ett företag drabbas som ett resultat av Brexit finns 

ekosystemrisken att andra delar av sektorn för finansiella tjänster drabbas. Skulle ett företag 

behöva lämna som ett resultat av utträdet från EU, finns risken att även beroende 

verksamheter behöver lämna, i vilket alternativa hubbar i Europa uppstår, som i exempelvis 

Tyskland. FinTech är en ny, men enormt framväxande bransch med en mängd säten i 

Storbritannien såväl som i Sverige där sektorn för FinTech innebär en utmanande miljö då 

den knappt har utforskats. Investeringarna i FinTech-bolag har inom loppet av ett år som 

nämnts växt från 4.05 miljarder dollar år 2013 till 12.2 miljarder dollar år 2014 enligt 

Kalmykova och Ryabova (2016) och Zavolokina et al. (2016). Zavolokina et al. (2016) menar 

fortsatt att dessa siffror demonstrerar att FinTech-branschen har fått mycket ljus i 

finanssektorn, vilket skapar grund för vidare forskning och idéer inom området. Fortsatt har 

Brexit enligt Fortnum et al. (2017) föranlett en nedgång på cirka 50 procent globalt i totala 

investeringar i FinTech.  Detta pekar på ett fall från 47 miljarder dollar som investerades år 

2015 till 25 miljarder dollar. 

 

Som en bakgrund kring existerande diskussion och forskningsrum om FinTech och Brexit 

ämnar denna forskning att bidra med kunskap och en överblick över detta område, vilket 

författarna hoppas skall vara behjälplig för projektionerna av Brexits påverkan på företag och 

företagande. I dagsläget är mycket av diskussionen om huruvida företag kommer skifta från 

London till andra säten i Europa mer spekulativ och inget är ristat i sten. Men frågorna ställs 

av många, och det är inte utan sin grund där frågan är hur det kommer påverka svenska 

finansföretag i London och deras strategier.  
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1.3 Frågeställningar: 

1.   Vilken risk finns det att svenska FinTech-företag efter Brexit kommer att söka sig 

från Storbritannien till andra länder när de inte längre kan ta del av EU:s fördelar och 

kommer de svenska FinTech-företagen fortfarande ha en framtid i Storbritannien?  

2.   Kan det finnas anledningar för företagen att byta land istället för att vara kvar i 

Storbritannien, vilka är anledningarna i så fall?  

3.   Kan svenska FinTech-företags position påverkas i Storbritannien samt EU och vilka 

åtgärder kan svenska FinTech-företag vidta för att bibehålla en stark position på dessa 

marknader?  

4.   Hur attraktiv kan andra marknader som exempelvis Stockholm vara som en alternativ 

marknad och vilka utmaningar finns för företagen på den nya marknaden?  

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa Brexits konsekvenser för internationella svenska företag 

och framtida förutsättningarna för svenska FinTech-företag i Storbritannien. Vidare syftar 

studien till att utreda vilka implikationer och möjligheter Brexit har på svenska företag och 

FinTech i Sverige och Storbritannien. 

1.5 Avgränsning 

Den här uppsatsen avser att belysa Brexits konsekvenser för svenska FinTech-företag i 

London samt FinTech-företag med internationella profileringar. Vidare avgränsar studien sig 

till FinTech-branschen och de företag som därmed ingår i branschen eller har en koppling till 

den. För att få en bättre kunskap om den svenska marknaden undersöks Sverige och mer 

specifikt Stockholm närmare.  
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1.6 Disposition  

 
  
 

1. Inledning: Inledningsvis presenteras ämnet och dess relevans samt en 
problematisering kring ämnet.

2.Teoretisk referensram: Här diskuteras teorier som är intressanta 
för det här ämnet. Dessutom diskuteras den tidigare forskningen kring 
ämnet och vad dessa forskningar har kommit fram till.

3.Metod: I metodkapitlet diskuteras bland annat metoden för 
uppsatsen, den vetenskapliga ansatsen samt kritik av uppsatsen 
nämns.

4. Empiri: I empiridelen presenteras resultaten för den här 
studien som har nåtts efter att intervjuerna har genomförts.

5. Analys: I analysdelen diskuteras och analyseras insamlad 
data utifrån teorierna i teoretiska referensramen.

6. Diskussion: I diskussionskapitlet diskuteras fynden i studien vilket 
diskuteras i förhållande till tidigare forskning av andra forskare.

7. Slutsats: I slutsatsen nämns de viktigaste fynden i studien i förhållande till 
forskningsfrågorna. 
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2. Teoretisk referensram  

Referensramen innefattar en diskussion om företagsstrategier som är relevanta för studiens 

syfte, exempelvis teorier som behandlar osäkerhet, potentiella scenarier, marknadsattraktion 

samt marknadsreaktion. Vidare förs en diskussion kring fenomen och forskning runt Brexit 

och FinTech. 

2.1 Strategisk osäkerhet 

Strategisk osäkerhet (strategic uncertainty på engelska) är ett begrepp som är en viktig del i 

externa analyser för att utreda hur företaget kan påverkas av externa faktorer. Aaker och 

McLoughlin (2007) skriver att strategisk osäkerhet är en viktig del i den externa analysen där 

det kan finnas många olika strategiska osäkerheter att hålla reda på. Osäkerheten som kan 

finnas i organisationer är enligt Vecchiato (2012) en essentiell fråga för chefsstrateger för att 

säkerställa och hitta fördelar för företaget i framtiden. I vissa fall kan den strategiska 

osäkerheten finnas i en framtid som är oförutsägbar vilket gör att informationsinsamling inte 

kommer att vara till stor hjälp för företaget eller organisationen. Aaker och McLoughlin 

(2007) skriver att det i sådana fall är möjligt att skapa analyser för olika scenarier som kan 

inträffa för att utifrån dessa utveckla strategier. Eftersom osäkerheterna kan vara många är det 

enligt Aaker och McLoughlin (2007) viktigt att rangordna dem utifrån betydelsen och 

påverkan de kan ha på företagen. Beroende på vilka strategiska osäkerheter som det ska 

läggas störst fokus på beror på hur stor påverkan och hur snart de kan påverka organisationen. 

Varje strategisk osäkerhet innehåller händelser, hot men också potential som har en påverkan 

på företagets framtida idéer och beslut. Beroende på hur stor påverkan dessa antas ha på 

företaget kommer beslut och åtgärder att tas från företagets sida. Vidare skriver Aaker och 

McLoughlin (2007) att olika händelser kopplade till strategisk osäkerhet kan ha olika 

sannolikhet att inträffa vilket påverkar hur mycket resurser som ska läggas på dessa 

händelser. Till exempel kan den påstådda händelsen ske långt in i framtiden, eller att det 

händer inom en snar framtid men att det skulle vara väldigt osannolikt att det verkligen 

kommer att ske i verkligheten. 

 

 
Figur 1: Strategiska osäkerhetskategorier källa: Aaker och McLoughlin (2007), s.105 

  

Vidare skriver Vecchiato (2012) om osäkerhet och hur det kan påverka en organisations 

strategiska beslut. Strategier mot osäkerhet och användandet av planering har enligt 

Vecchiatio (2012) varit framstående historiskt då de flesta stora företagen från USA och 

Europa på 70–80 talet använde sig av dessa strategier. Fortsatt skriver Vecchiato (2012) att 
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det går att skilja på olika sorters osäkerheter för organisationer, då det går att urskilja de från 

mikromiljön och makromiljön. Mikromiljön behandlar frågor om konkurrenter och kunder 

medan makron ser ur ett större perspektiv, till exempel politiska, ekonomiska eller 

teknologiska områden med mera. Oavsett perspektiv är det viktigt för chefer och företag att 

förstå varför de använder strategin mot osäkerhet. Vecchiato (2012) säger att det essentiella 

huvudsakligen inte ligger i att kunna förutspå framtiden på ett korrekt sätt. Utan det handlar 

mer om att ge möjligheterna och kunskapen för cheferna att kunna hantera framtiden utifrån 

förutsägelserna de har arbetat fram. Fortsättningsvis skriver Vecchiato (2012) att planering 

och anpassning är viktigt ur en extern miljö-synvinkel. Bland annat uppmanas företag till att 

utveckla och förbättra sina förmågor för att på så sätt lättare kunna anpassa sin verksamhet 

till den föränderliga omvärlden. Exempel på dessa förmågor som behöver utvecklas för att 

behandla strategiska osäkerheter är förmågan att känna av förändringar i omvärlden/miljön, 

greppa tag i/utnyttja förändringarna och ändra samt omkomfigurera de immateriella och 

materiella tillgångarna för att hålla dem i nivå med den externa miljön. 

 

Vidare kan det som Vecchiato (2012) tar upp jämföras med Parnell et al. (2012) som 

diskuterar hur osäkerhet i omvärlden påverkar företagsstrategier. Det är enligt Parnell et al. 

(2012) viktigt för företag att sträva efter att vara så unika som möjligt genom att till exempel 

vara innovativa för att minska osäkerheten från omvärlden. Studien tar upp kända exempel 

från Porter och hans generiska strategier (kostnadsledarskap, differentiering och fokusering) 

och vilken inverkan dessa kan ha på företagens strategier. Parnell et al. (2012) skriver att 

marknaden inom teknologi och konkurrens för små och medelstora företag är osäker och 

svårbegriplig. Detta gör att de företag som är proaktiva och implementerar strategier presterar 

bättre än konkurrenterna. De företag som inte presterar lika bra tenderar att underskatta 

osäkerheten som existerar i omvärlden, varpå de inte känner behovet med strategier för att 

motverka problem. I liknelse med Vecchiato (2012) och Parnell et al. (2012) diskuterar 

Merigó (2015) om osäkerhet i omgivningen och hur strategiska beslut påverkas av detta. För 

att minska osäkerheterna som kan uppstå i omgivningen är det viktigt för organisationer och 

företag att använda sig av strategier för att klara av dessa ansträngningar. Till exempel skriver 

Merigó (2015) att beslutsmodeller är viktiga för att få reda på hur organisationer ska 

handskas med osäkerheterna som ofta uppstår. Bland annat skriver Merigó om IPOWA 

(induced probabalistic ordered weighted averaging) och hur den kan underlätta riskhantering 

hos organisationer samt hjälpa vilka beslut som ska väljas.  

 

Vidare skriver Walters et al. (2003) om hur ”Executive Information System” (EIS) är viktigt 

för att ge information om både den interna och externa miljön. Den externa miljön är som 

nämnts i Vecchiato (2012) viktig att ta hänsyn till för att undvika strategisk osäkerhet. Enligt 

Walters et al. (2003) anser 75 procent av cheferna över småföretag att ekonomiska villkor 

och marknadsplatsen är bland de viktigaste faktorerna i omgivningen för företagen. Överlag 

anses ekonomiska faktorer vara en viktig fråga för chefer och hur det påverkar den strategiska 

osäkerheten hos företaget. Dessutom är marknadsplatsen och marknadsomgivningen en viktig 

del för företag då Walters et al. (2003) kom fram till att en majoritet av chefer tyckte att 

marknadsplatsen är bra för att hitta information om den externa omgivningen. Dock är det 

inte bara den externa omgivningen som är viktig för chefer för att få information då Walters 

et al. (2003) skriver att både externa och interna tillvägagångssätt används av chefer för att 

skanna omgivningen. En viktig aspekt i den interna sektorn är bland annat hur väl och 

effektivt arbetet inom organisationen går till.  

 

I likhet med Walters et al. (2003) skriver Elenkov (1997) i sin forskning om bulgariska 

företag och strategisk osäkerhet att omgivningen kan ha en stark påverkan på beslutstagandet 
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i företag och organisationer. Elenkov (1997) nämner också den interna och externa 

omgivningen men kallar dessa för ”Task Environment” och ”General Environment”, där den 

första behandlar frågar kopplade direkt till företaget (kunder och konkurrenter) medan den 

sistnämnda påverkar företagen indirekt (ekonomiska, politiska faktorer). Vidare skriver 

Elenkov (1997) att beslutstagare kan missuppfatta händelser i omvärlden vilket kan få 

negativa effekter på organisationen. Strategiska beslutstagare kan därmed misslyckas att vidta 

nödvändiga åtgärder när de felaktigt uppfattar händelser i omgivningen i den så kallade ”Task 

Management” och ”general Management”. Det kan i längden leda till att organisationen 

presterar sämre eller andra organisatoriska problem vilket kan skada företagets ekonomiska 

prestationer. Elenkov (1997) skriver att ju bättre uppskattning som finns mellan den 

uppfattade omgivningsosäkerheten och det verkliga utfallet, desto bättre ekonomiska 

prestationer har företaget. 

 

Fortsättningsvis är skanning av den externa miljön ett sätt att förutspå och uppfatta framtida 

händelser och trender, som i sin tur kan minska den strategiska osäkerheten. Den strategiska 

osäkerheten och omgivningsosäkerheten är någonting som också diskuterades i Vecchiato 

(2012) och Aaker och McLoughlin (2007) där alla har gemensamt att osäkerheten kan ha en 

stark inverkan på organisationens prestation och framtida utveckling. Dock skriver Elenkov 

(1997) att den generella miljön (general environment), vilket kan liknas vid externa miljön i 

de andra forskningarna, har större betydelse för osäkerheten än vad den interna (Task 

Environment) miljön har. Den strategiska osäkerheten i Elenkovs (1997) forskning var störst 

i den politiska och juridiska sektorn vilket kan förklaras av att den bulgariska marknaden 

under denna tid var väldigt hårt reglerad och begränsad. 

 

För att sammanfatta är den strategiska osäkerheten en viktig fråga för organisationer där 

miljön på olika sätt har stor inverkan. I många forskningar är det tydligt att den externa 

miljön kan sätta stor press på företaget om de inte är försiktiga och noga ser över framtida 

och nutida händelser. Dessutom kan den interna påverkan inom organisationen och de 

faktorer direkt kopplade till företaget också ha en inverkan på företaget, vilket bland annat 

Walters et al. (2003) skriver i sin forskning. 

2.2 Scenarieanalys 

Scenarieanalys är en teori som kan användas för att minska de strategiska osäkerheterna som 

har nämnts tidigare i bland annat Elenkovs (1997) och Vecchiato (2012). Enligt Postma och 

Liebl (2005) har scenarieanalys på olika sätt använts de senaste 40 åren för att ta itu med 

olika risker och osäkerheter som omger organisationen. Vidare skriver Aaker och 

McLoughlin (2007) att det är ett alternativt sätt till att samla in och investera i information 

som ofta kan vara svårt att samla in samt att det kan vara kostsamt. På liknande sätt skriver 

Tourki et al. (2013) att scenarieanalys kan användas för att lära sig om framtiden genom att 

analysera information och modeller vilket minskar osäkerheten. Sättet att utforska framtida 

okända händelser skapar en större förståelse för det som företaget eller organisationen idag 

inte har större kunskap om. Enligt Tourki et al. (2013) är scenarieanalys inte en förutsägelse 

om framtiden och vad den innebär, utan det är mer en beskrivning över flera olika händelser 

och möjlighet om hur världen kan se ut i framtiden. Bland annat kan den hjälpa chefer och 

beslutstagares medvetenhet om alternativa framtider, vilket ger dem förmåga att ta viktiga 

beslut. 

  

Aaker och McLoughlin (2007) nämner två olika typer av scenarieanalyser som kan användas. 

Den ena typen kallas ”strategiutvecklingsscenarier” och ger insikter till framtida 
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konkurrenssituationer, vilka sedan kan användas för att utvärdera existerande affärsstrategier 

och eventuellt utveckla nya. Den andra, vilken enligt Aaker och McLoughlin (2007) 

innehåller mer beslutsdriven scenario, fungerar genom att utveckla olika strategier för att 

sedan testas mot olika scenarier. Det huvudsakliga målet med den här typen är att utveckla 

och testa olika strategier mot scenarier för att veta vilka som ska användas och vilka som inte 

ska användas. 

 

 
Figur 2. Scenarieanalys. Aaker och McLoughlin (2007), s. 106 

  

 

Aaker och McLoughlin (2007) och Tourki et al. (2013) har två relativt lika modeller för 

scenarieanalys som innehåller tre olika steg. Den första delen inom scenarieanalys innefattar 

enligt Aaker och McLoughlin (2007) att identifiera olika scenarier. Detta utvecklas genom att 

utse någon eller några osäkerheter vilket sedan kommer att utveckla ett eller flera scenarier, 

till exempel hur en konkurrent kommer agera eller om det utvecklas en stor externa politisk 

händelse som involverar företaget. Enligt Tourki et al. (2013) är det viktigt att göra 

begränsningar i det här stadiet samt förklara varför de görs. Vidare är det av intresse att ta 

hänsyn till olika omgivningsaspekter såsom det finansiella, politiska och sociala. 

 

I den efterföljande delen ska de olika scenarierna enligt Aaker och McLoughlin (2007) 

kopplas samman och relateras till strategier. Enligt Tourki et al. (2013) går det i det här 

stadiet också att definiera de olika scenarierna som har tagits fram i det första stadiet. Det är 

möjligt att det finns vissa scenarier som inte är rimliga i det här stadiet och då är det enligt 

Tourki et al. (2013) viktigt att eliminera dessa för att undvika onödiga problem i framtiden. 

För att hitta de bästa strategierna för de olika scenarierna är det enligt Aaker och McLoughlin 

(2007) viktigt att utreda de bästa scenarierna, men också vilka strategier som skulle vara bäst 

utifrån olika scenarier. 

  

I den avslutande delen av scenarieanalysen skriver Tourki et al. (2013) att utvärdering ska ske 

för att se troligheten att scenarierna kommer att ske. För att ha en så bra scenarieanalys som 

möjligt ska det finnas en balans mellan att samla in information för att få kunskap vilket kan 

förbättra styrningen i framtiden och att nå den bästa kortsiktiga lösningen. Aaker och 

McLoughlin (2007) anser att för att kunna utvärdera strategierna kring de olika scenarierna, 
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är det viktigt att bestämma sannolikheten för att scenarierna kommer att uppstå. Detta innebär 

att organisationen och ledningen behöver göra en prognos över omvärldsmiljön. Vidare säger 

Duinker och Greig (2007) att bedöma olika framtida scenarier ger en djupare insikt i 

hållbarheten över de förslagen som har tagits fram. Dock skriver de också att det kan vara så 

att händelserna som har förutspåtts inte alls kommer hända eller att de eventuellt inte liknar 

eller ter sig så som de hade tänkts göra. Eftersom ingen är allvetande går det inte att förutsäga 

de scenarierna som kommer att ske, däremot är det möjligt för företag och organisationer att 

utvärdera riskerna för att på så sätt minimera framtida osäkerhet. 

2.3 General Electric/McKinsey - Market attractiveness matrix 

General Electric/McKinsey matrisen, även kallad GE Matrix ses som en förlängning av 

Boston Consulting Group matrisen (BCG Matrix) enligt Decuseara (2013), som även 

tillägger att den välkända BCG modellen inte ansågs vara flexibel nog för att tillämpas på 

mer komplexa problem. Shen et al. (2014) redovisar att modellen baserat på tidigare litteratur 

används i huvudsak inom området för strategisk analys för företag, för industriutveckling 

samt resursallokering. Matrisen utvärderar prestationen i två dimensioner: konkurrenskraft 

(Business Position) och attraktion (Market attractiveness). Baserat på ett företags- eller 

produkts (som traditionellt används med denna modell) konkurrenskraft och attraktion (low, 

medium, high), kan den anammade strategin enligt Shen et al. vara, “to grow”, “to hold”, “to 

harvest”. Ett liknande perspektiv ges av Aaker och Mcloughlin (2007) som menar att 

strategin kan vara att, “to invest/grow”, to selectively invest” eller “to harvest/divest”. 
  
 

    Market 
attractiveness 

    

    High Medium Low 

Business 
Position (its 
ability to 
compete) 

High Invest/grow Invest/grow Selective 
investment 

  Medium Invest/grow Selective 
investment 

Harvest/divest 

  Low Selective 
investment 

Harvest/divest Harvest/divest 

Figur 3: GE Matrisen  källa: Aaker och McLoughlin (2007), s.123  

  
  

Vad som slutligen avgör vad som innebär med en hög marknadsattraktion respektive hög 

konkurrenskraft kan förklaras enligt en mängd olika faktorer enligt Aaker och McLoughlin 

(2007). Vad gäller marknadsattraktion nämner Aaker och McLoughlin bland annat 

marknadens storlek, tillväxt, kundnöjdhet, lönsamhet, teknologi, regleringar och prisnivåer. 

Vad gäller konkurrenskraft pekar Aaker och McLoughlin på bland annat marknadsandel 

inom segmentet, kundlojalitet, patent, flexibilitet, marknadsföring, teknologisk färdighet och 

distribution. 

 

Gällande modellen och applicerbarheten i denna studie går det att peka på den flexibilitet 

modellen har enligt Decuseara (2013). Traditionellt sätt menar Shen et al. (2014) att modellen 
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appliceras på företag och produkter. Men att applicerbarheten på en hel bransch/industri är 

möjlig. När det kommer till denna studie är det då intressant att se över nämnda faktorer för 

marknadsattraktion samt konkurrenskraft för den FinTech-bransch som finns i 

Stockholmsregionen samt den i City of London. Via insamlade data kan denna modell hjälpa 

studien att organisera olika fördelar och nackdelar med nämnda faktorer. 

2.4 Exit, Voice and Loyalty  

Flew (2009) diskuterade Albert Hirschmans (1970) verk Exit, Voice and Loyalty där han 

diskuterade begreppen ”exit” och ”voice” för att diskutera potentialen- och begränsningarna 

av marknadsbaserade lösningar till ekonomiska problem. Flew (2009) lyfter fram Hirschmans 

argument om underutnyttjade resurser och påpekade att detta är förekommande i alla slags 

ekonomier. Orsakerna exemplifieras i dåliga ledningsbeslut (även från regering), ineffektiv 

användning av resurser och teknologi och regleringsmisslyckanden. Hirschman påpekade då 

att en respons till dessa faktorer är ur ekonomisk analys är att göra en ”exit”.  

 

Vidare diskuterar även Shimizu (2017) teorin ”Exit, Voice and Loyalty” som är gjord av 

Hirschman.  Shimizu (2017) menar att den teorin, och då begreppen ”exit” och voice, 

generellt sätt behandlar hur problem som uppstår inom en organisation, företag eller 

relationer på olika sätt kan handskas med. Exempelvis diskuterar han hur anställda som är 

missnöjda med någon eller några faktorer på deras arbetsplats har två val: att sluta eller att 

prata med sin chef över de faktorerna som de anställda är missnöjda med. Både voice och 

”exit” är viktiga för att relationer mellan olika parter ska fungera. Fortsättningsvis menar 

Shimizu (2017) att ”exit” betyder att pågående relationer mellan olika parter kommer att 

avslutas, medan voice å andra sidan är ett försök till att förbättra relationen genom att skicka 

ett relativt oskyldigt meddelande som inte kostar någonting, och som därmed syftar till att 

förbättra relationen. Dessutom menar Shimizu (2017) att hotet som kan finnas från ett “exit” 

kan förstärka det som kallas ”voice” genom att de båda alternativen kompletterar 

varandra.  Tillslut är enligt Shimizu (2017) det viktigaste kännetecknet och funktionen i 

teorin skillnaden mellan hur mycket nytta som kan nås om aktören stannar kvar kontra om 

aktören väljer att lämna (exit). Om den ena aktörens skillnad är stor medan den andras är 

liten, kommer den första aktören komma med ett beslut som kan få den andra aktören att 

stanna och inte utnyttja ”exit”-möjligheten.    

  

Vidare diskuterar Gehlbach (2006) ”voice of exit” ur liknande perspektiv som Shimizu 

(2017) gör. Gehlbach (2006) menar att teorin är unik på det sättet att den har bidragit till 

modern politisk teori inom den neoklassiska ekonomin. Han menar även att teorin har 

applicerats i forskning kring protektionism, politik och globalisering. Vidare diskuterar 

Gehlbach (2006) modellen utifrån hur det kan finnas en konflikt mellan ledningen och 

medlemmarna. Dessa medlemmar kan på samma sätt som Shimizu (2017) skriver antingen 

välja att lämna (exit) eller använda sin röst (voice) för att på så sätt uttrycka missnöjet de 

upplever. ”Exit” är enligt Gehlbach (2006) mer kostsamt eftersom nyttan till medlemmarna 

och ledarskapet är större när ett ”exit” undviks. Detta gör att det är fördelaktigt för 

medlemmarna att använda sin röst (voice), vilket används för att förhandla med ledarskapet 

för att ta del av den större nyttan. Samtidigt menar Gehlbach (2006) att valet att lämna (exit) 

kan förstärka rösten (voice) hos medlemmarna av den anledningen att de får bättre 

förhandlingskraft. När ledarskapet tar större skada av en ”exit” finns möjligheterna att 

röstkraften (voice) blir större och bättre eftersom de vet att valet att lämna stärker röstkraften, 

vilket därmed gynnar medlemmarna. Tillslut menar Gehlbach (2006) att lojalitet från 

Hirschmans perspektiv betyder att en större lojalitet kan främja den så kallade rösten (voice).  
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2.5 Tidigare forskning  

2.5.1 FinTech - möjligheter och utmaningar i Stockholm och Storbritannien 

Inledningsvis i denna studie diskuterades Stockholm som en het plats för FinTech enligt 

bland annat De Lange (2016) och Ingram et al. (2015), men vilka är fördelarna som direkt 

gagnar FinTech-branschen och dess tillväxt i Stockholmsregionen? Det är något som Ingram 

et al. (2015) från Handelshögskolan i Stockholm diskuterade i rapporten ”Stockholm 

FinTech”. Detta är den mest omfattande rapporten om fördelarna, utmaningarna och 

bakgrunden till Stockholms FinTech-region. Värt att ha i åtanke är tiden då rapporten skrevs 

vilket var år 2015. Som senare kommer att diskuteras kommer intervjuer göras med FinTech-

företag och myndigheter där bland annat information från denna rapport kommer agera 

frågeunderlag för en del frågor, det blir då intressant för denna studie att se om uppfattningen 

är i linje med det som diskuteras i FinTech-rapporten från Ingram et al. (2015) då det var ett 

tag sedan.  

2.5.1.1 Fördelen med Stockholmsregionen 

De fördelar som Ingram et al. (2015) diskuterar berör fyra huvudsakliga punkter, varav första 

är FinTech-ekosystemet där de bland annat att påpekar att beslutsfattare inte enbart är 

kunniga, men även lättillgängliga på grund av låg maktdistans i regionen. Det finns även en 

mängd företag som är förebilder som sätter en hög standard, vilket inspirerar existerande och 

framtida entreprenörer medan serieentreprenörer delar deras expertis och återinvesterar i nya 

företag. Fortsatt nämner de Storstockholms högteknologiska hubb vilket bland annat skapats 

av en hög grad av teknisk- och chefskompetens som härstammar från ledande universitet där 

det finns en mängd talanger. Överlag har Sverige en av de högsta internet och 

mobiltelefonpenetrationerna globalt sett. Arbetskraften är väldigt internationellt med 

engelska som företagsspråk i många företag. Vidare nämner Ingram et al. (2015) Svenska 

ledarskapsstilen Företagskulturen är relativt öppen och pålitliga relationer skapar djupare 

samarbeten, även bland konkurrenter. Svenska marknadens mindre storlek uppmuntrar enligt 

Ingram et al. (2015) nästan alla startups att tänka som en global aktör redan från starten. En 

mer icke-byråkratisk ledarstil främjar kreativitet och innovation och skapar högkvalitativ 

produktutveckling som är svår att duplicera. Stödjande politiska åtgärder - Ingram et al. 

(2015) menade att Sverige har en stabil regering och ett starkt reglerande ramverk som förser 

en stabil grund för företag som strävar efter internationell expansion. Det finns även generösa 

startup-lån, som bland annat finansieras av statliga bolag. 

2.5.1.2 Utmaningar för Svenska FinTech-regionen 

Trots att Stockholmsregionen har en mängd fördelar menade Ingram et al. (2015) att det finns 

utmaningar som området står inför. De två utmaningarna som är intressanta att lyfta fram är 

tillgänglighet till bostad och bolagsskatt. Trots att Stockholm har större slagkraft än sin 

storlek inom finans och IT-industrin bör utmaningarna adresseras på det sättet att området 

kan befästa en hållbar position som en ledare inom den globala FinTech aktiviteten. 

Tillgängligheten till bostäder ses som den ensamt största barriären påpekade Ingram et al. 

(2015). Problemet står inte för de som redan är baserade i Stockholm, utan snarare från de 

utanför. Långa väntetider för människor utanför Stockholmsområdet har gjort det svårt för 

företag i Stockholm att övertyga folk att flytta dit. Många stora företag kringgår detta 

problem genom att själva äga lägenheter eller genom att betala bostadsförmedlingar. Startup-

företag lider dock mest av dessa i och med deras finansiella tillstånd, där av har de det svårt 

att attrahera potentiella anställda som är intresserade av Stockholm. Vidare är Bolagsskatten i 

Sverige är känd för att vara hög med avseende till internationella standarder, både när det 
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kommer till inkomstskatt samt arbetsgivaravgifter. I dagsläget menar vissa enligt Ingram et 

al. (2015) att dagens inkomstskattenivåer är acceptabla, men det finns en oro om att de 

kommer höjas inom snar framtid. 

2.5.1.3 Potentiella regleringsutfall av Brexit    

Som nämnts tidigare är slutgiltiga utfallet av Brexit en god bit ifrån fastställd. Som Sellgren 

(2016) påpekade som nämnts beror slutgiltiga effekten av Brexit på vilken typ av 

handelsavtal som Storbritannien lyckas förhandla med EU. Diskussionen kring potentiella 

scenarion om vad regleringsutfallet blir är snäv. Hur som helst diskuterade Wyman (2016) 

som nämnt tre potentiella scenarion för vad regleringsutfallet kan bli av Brexit, där utfallet 

påverkar hur hög tillgång Storbritannien får till EU:s inre marknad. I ett scenario med högsta 

tillgång skulle Storbritannien ses som likvärdig över ett brett spektrum av europeisk 

lagstiftning.  Fortsättningsvis skulle nya avtal behövas slutas där bestämmelser inte finns för 

att förse passrättighet till tredje länder, speciellt kring områden som “Capital Requirements 

Directive (CRD) och “Insurance Mediation Directive (IMD). Vad passrättigheten innebär 

enligt Europeiska Parlamentet (2017) är rättigheten för banker att förse finansiella tjänster 

genom EU under licens från hemlandet och under tillsyn.  I andra änden med lägst tillgång 

skulle Storbritannien skiftas till ett “tredje lands” position utan någon regleringslikvärdighet. 

Enligt Wyman (2016) skulle detta sätta märkbara begränsningar på den EU-aktivitet brittiska 

finansföretag kan åta sig. Exempelvis så som Schoenmaker et al. (2017) nämnde så avtog 

riskkapitalinvesteringarna I Storbritannien sedan Brexitomröstningen samtidigt som den ökat 

i Tyskland. Likvärdighet är enligt europeiska parlamentet (2017) för ömsesidig förmån för 

EU och ett “tredje lands” finansmarknad- och institutioner.  Likvärdigheten är oftast villkorad 

på ömsesidigheten av “tredje landet”, ett företag i ett “tredje land” får då erbjuda tjänster till 

inre marknaden om regelverket i hemmamarknaden är “likt” EU-standard. Mellan dessa båda 

spektrum av hög tillgång och låg tillgång menar Wyman (2016) i ett tredje scenario att 

Storbritannien skulle få regleringslikvärdighet där bestämmelser finns. Skulle de få 

likvärdighet även i områden som CRD bland annat skulle brittiska företag få tillgång till EU-

klienter och infrastruktur över särskilda produkter och aktiviteter. Ett vidare exempel på 

legala system för möjligheten för tjänsterörelser till EU från Storbritannien menar 

Schoenmaker et al. (2017) skulle kunna ske på ISDA (International Swaps and Dreviatives 

Association) avtal, som baseras på brittiska Common Law vilket anses fördelaktigt då 

väletablerade legala utövningar kan ske utan avbrott. 

2.5.2 Brexits påverkan på handel & företagande  

Ebell och Warren (2016) tog upp ekonomiska konsekvenser vid Brexit och fokuserar på 

Storbritanniens konsekvenser. Forskarna skriver om implikationerna och konsekvenserna 

som kan ske på lång sikt ur en ekonomisk synvinkel. Ebell och Warren (2016) menade att det 

är tydligt och allmänt känt att ingå i frihandelsavtal ökar handeln för landet och företagen. Att 

gå ur detta samarbete skulle minska volymen på handeln genom det blir allt svårare att handla 

med andra länder och därmed andra företag. Detta skulle leda till minskad BNP där Ebell och 

Warren (2016) skrev att i det mest pessimistiska fallet minskar BNP med 3.7 procent. Utöver 

dessa faktorer skrev Ebell och Warren (2016) att flera komplikationer är att vänta för 

Storbritannien vid ett EU utträde, bland annat minskade utländska direktinvesteringar, vilka 

kan minska med 12–28 procent. Anledningen till att utländska direktinvesteringar (Foreign 

Direct Investment, FDI) minskar är att den fria rörelsen av kapital, varor och tjänster inte 

längre kommer vara tillgängliga i samma grad, vilket leder till minskade FDI inom 

Storbritannien vilket också tas upp av Hatzigeorgiou och Lodefalk (2016).  Däremot skev 

Ebell och Warren (2016) att den minskade FDI som kan uppstå i Storbritannien kan 
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balanseras med hjälp av det minskade och återtagande av bidragen som betalas till EU i form 

av avgifter och bidrag. 

 

McCullagh (2017) diskuterade likt Ebell och Warren (2016) om ekonomiska konsekvenser av 

Brexit men med fokus på finanssektorn och handel med tjänster eftersom finansiella och 

digitala tjänster är viktiga komponenter för den brittiska ekonomin. Att lämna EU påpekas ha 

en negativ påverkan på finansiella- och digitala ekonomisektorn i Storbritannien vilket är ett 

problem då det redogörs att tjänsteindustrin står för 78 procent av landets BNP och där 

sektorn för finansiella tjänster är en nyckel som utgör 8 procent av brittiska ekonomins 

produktion och 3.5 procent av sysselsättningen.  Vidare stödjs finansiella sektorn av FinTech-

industrin påpekar McCullagh (2017) vilket är en delsektor av digitala teknologibranschen. 

Huvudkärnan i studien är att för att fortsatt bibehålla en välmående ekonomi att 

Storbritannien kommer sträva efter ett gynnsamt handelsavtal med EU där McCullagh (2017) 

identifierar en mängd olika handelsavtal som Storbritannien kan förhandla sig fram med för 

att gagna tjänstesektorn- och finanssektorn.  

 

Eftersom personlig datahantering ligger till grund till dessa tjänsteindustrier läggs även 

särskilt fokus på påverkan av dataskydd. Då EU är världens största handelsblock samt största 

handlare av varor och tjänster kommer Storbritannien vilja ha kvar sin relation till EU. 

McCullagh (2017) lyfter fram vikten av stora volymer av persondata. Persondata har fått ett 

signifikant värde och liknas vid “internets olja och den digitala världens nya valuta”. 

McCullagh (2017) menar att Storbritanniens förmåga att bibehålla och utveckla en hållbar 

ekonomis tillväxt inom digitala teknologin- och finanssektorn och förbundna FinTech-

industrier samt datacenter kommer hänga på en del faktorer. En sådan faktor är “passporting” 

eller passrättigheter som Wyman (2016) nämnde i diskussionen om potentiella 

regleringsutfall. Passrättigheten innebar alltså att banker eller exempelvis försäkringsbolag 

som McCullagh (2017) påpekar regleras av EU-regelverk vilket gör att de kan förse sina 

tjänster till ett annat EEA (European Economic Area) eller EU land. Skulle en påföljd av 

Brexit bli att Storbritannien förlorar passrättighet och tillgång till inre marknaden skulle 

brittiska finanstjänsteföretag behöva starta ett dotterbolag inom ett EEA land för att förse sina 

tjänster genom förgreningar till hela EU. Enligt McCullagh (2017) skulle detta även ha en 

väsentlig effekt på brittiskt baserade FinTech-företag. Detta förklaras av att FinTech företag 

behöver tillgång till en större marknad med obehindrad tillgång. Detta kan föranleda att 

FinTech företag väljer att skala upp någon annanstans eller helt omlokalisera för att bibehålla 

sin tillgång till EU:s inre marknad och där av påverka den brittiska ekonomin. Likt Wyman 

(2016) menade där effekter på en del av ekosystemet för finanssektorn kan påverka hela 

ekosystemet. Slutligen kom McCullagh (2017) fram till att den “norska modellen” för 

handelsavtal med EU är bäst lämpad då den skulle förse passrättighet och tillgång till inre 

marknaden och att WTO-modellen är sämst lämpad. Modellerna verkar dock inte vara en 

heltäckande lösning och en slags hybrid är därför mer gynnsam. Ska Storbritannien fortsatt 

bibehålla status som hemmet för finanssektorn i Europa kommer persondata vara en viktig 

ekonomisk tillgång.   

 

Till skillnad från först nämnda forskning från Ebell och Warren (2016) och McCullagh 

(2017) skrev Tielmann och Schiereck (2017) hur Brexit kan påverka företag inom 

Storbritannien och framförallt logistikföretag samt deras aktier och därmed import och export 

av varor till och från Storbritannien till den europeiska marknaden. Enligt Tielmann och 

Schiereck (2017) är det fler branscher som drabbas men att logistikbranschen är en av de 

mest utsatta med tanke på att cirka 44 procent av Storbritanniens export går till EU. Enligt 

Tielmann och Schiereck (2017) medför EU-marknaden fördelar till företag i Storbritannien 
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genom billigare exporter och fri rörlighet. Dessa fördelar kan i framtiden minskas på grund 

av Brexit då det inte längre kommer att vara lika lätt för företag i Storbritannien logistiskt 

sett, vilket därmed kan påverka företagen. Fortsättningsvis var resultatet från studien enligt 

Tielmann och Schiereck (2017) att Brexit har en större effekt på logistikföretag och dess 

aktier från Storbritannien än vad den har på logistikföretagens aktier som finns i andra länder 

och marknader inom EU. Anledningen till detta är enligt Tielmann och Schiereck (2017) att 

europeiska företag bara har problem att komma in på en marknad (den brittiska), medan 

företagen i Storbritannien har problem att komma in på alla marknader inom EU. Överlag har 

Brexit en stark negativ inverkan på företagen inom logistikbranschen baserade i 

Storbritannien men även EU-marknaden överlag påverkas om än inte lika mycket som den 

brittiska marknaden. Tillslut skrev Tielmann och Schiereck (2017) att på grund av Brexits 

osäkerhet är det inte säkert hur Brexit kommer gå till och vad som kommer att hända. Detta 

skapar osäkerhet på marknaden och framför allt i logistikbranschen där mer forskning och 

utredning kan implementeras. 

 

Vidare gjorde Ramiah et al. (2016) en liknande forskning och är några av de få vetenskapliga 

forskningarna kring Brexit. Ramiah et al. (2016) utredde i sin forskning hur Brexit under en 

period påverkade olika viktiga sektorer i den brittiska ekonomin genom att analysera 

aktiepåverkan hos företag och därmed hur de påverkas. Ramiah et al. (2016) påpekade att 

under tiden forskningen gjordes var det för tidigt för att kunna dra några slutsatser kring de 

finansiella effekterna på den brittiska ekonomin på grund av Brexit. Däremot är det möjligt 

att utreda de möjlig negativa och positiva effekterna av Brexit genom att undersöka faktorer 

som potentiella tullar till EU, tillgång till EU:s marknad och påverkan på det så kallade ”City 

of London”. Ramiah et al. (2016) menar att beroende på vilka avtal Storbritannien kan få med 

EU kan det påverka vilka effekterna blir och hur pass allvarliga de blir. Till exempel om 

Storbritannien kommer kunna vara tillgängligt till EU:s inre marknad och hur fri rörlighet 

företag och andra aktörer kommer att få ta del av. Ramiah et al. (2016) fann i sin studie att 

nyheten och resultatet av Brexit gav en stor påverkan på företagsaktier och deras avkastning. 

Majoriteten av de studerade företagen upplevde en negativ effekt av Brexit, även om det 

också fanns vissa företag som visade positiv avkastning. De områdena som påverkades mest 

av Brexit-nyheten var banksektorn samt rese-sektorn, vilket tyder på att det finns en stor oro 

kring vad som kommer att hända med Brexit och hur det kommer att påverka företag inom 

dessa branscher. Ramiah et al. (2016) skrev även att det finns en möjlighet att vissa banker 

och finansiella organisationer kan välja att flytta ut från Storbritannien eftersom det kan 

försvåra verksamheten att vara kvar inom Storbritannien. Enligt studien var det just den här 

branschen som påverkades mest och som därmed i framtiden kan stöta på problem för 

verksamheten och att åtgärder därmed måste behandlas.   

  

Vidare har Kommerskollegium (2017) skrivit en rapport om hur Brexit kan påverka handeln 

mellan EU och Storbritannien. Enligt Kommerskollegium (2017) kommer Brexit att föra med 

sig sämre handelsmöjligheter mellan Storbritannien och Europa, oavsett hur utfallet blir med 

avtalen som uppstår mellan EU och Storbritannien. Anledningen till detta är att när 

Storbritannien väl går ut ur EU kommer olika tullar sannolikt att införas vilket kommer att 

medföra ökade kostnader, mer administration inom handeln samt att det blir svårare att veta 

hur många varor som kommer handlas med. Hur stor påverkan blir kan variera eftersom 

enligt Kommerskollegium (2017) är sektorer reglerade på olika sätt, vilket gör att problem 

med handeln kan uppstå inkrementellt eller eventuellt uppstå ungefär samtidigt som 

Storbritannien lämnar EU. Även om många branscher kommer att påverkas tror 

Kommerskollegium (2017) att tjänstehandeln inte kommer ha en lika stor negativ påverkan 

eftersom det kan finnas bättre lösningar för den branschen. Kommerskollegium (2017) 
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påpekar dock att det är svårt att veta exakt vilka ekonomiska påföljder som Brexit och de 

alternativen som uppstår därmed skulle följa med sig. 

 

I likhet med Tielmann och Schiereck (2017, Ebell och Warren (2016) och McCullagh (2017) 

kommer Brexit enligt Kommerskollegium (2017) på olika sätt att föra med sig påföljder och 

ansträngningar inom handeln mellan EU samt Storbritannien. Även om Tielmann och 

Schiereck (2017) tittade mer på direktinvesteringar och Ebell och Warren (2016) på företag 

finns det alltså likheter i vad enligt dem kommer att hända i framtiden. Enligt 

Kommerskollegium (2017) har den inre marknaden en väldigt stor betydelse för handeln 

länder och företag emellan. Detta gör det oundvikligt att konsekvenser kommer att uppstå när 

Storbritannien lämnar EU och de inte längre kommer ha tillgång till den inre marknaden. 

Fortsättningsvis skrev Kommerskollegium (2017) att den finansiella marknaden kan drabbas 

av negativa konsekvenser vid Brexit. Med anledning till att det idag är möjligt för företag 

med så kallat passportering där företag kan etablera sig i vilket EU-land de vill för att sedan 

erbjuda sina tjänster, kan ett utträde bli skadligt för dessa. Om Storbritannien går ut ur EU där 

de inte längre är med i den inre marknaden kommer företagen från Storbritannien inom 

finansbranschen inte längre ha möjligheten att vara en del av den inre marknaden och erbjuda 

finansiella tjänster, vilket i så fall skulle ha en negativ inverkan på branschen. 

 

Enligt Kommerskollegium (2017) kommer Brexit medföra en stor osäkerhet för både företag 

och organisationer i framtiden där påverkan kan vara olika beroende på vilken bransch det 

handlar om. Flera avtal måste slutas för att möjliggöra handel mellan Storbritannien och EU, 

bland annat flera tull-avtal. Företagen kan därmed drabbas olika beroende på hur avtalen 

kommer att se ut men att det blir konsekvenser är inte osannolikt. Det kommer enligt 

Kommerskollegium (2017) bli mer arbete när Brexit blir verklighet eftersom en tredje part 

uppstår och om inga bra lösningar görs på hur det ökade arbetet ska tas om hand kan 

företagen förvänta sig ännu fler oroligheter och problem. 

 

Som nämnts tidigare i den här texten Business-Sweden (2016) skrev en rapport om hur olika 

aktörer kan påverkas av Brexit och vilka möjligheter som kan uppstå. I likhet med 

Hatzigeorgiou och Lodefalk (2016) samt Ebell och Warren (2016) skrev Business-Sweden 

(2016) att den brittiska ekonomin kan försämras något där direktinvesteringar från utlandet i 

synnerlighet kan minskas. Dessutom finns risken att företag som exporterar från 

Storbritannien kan drabbas hårt när de inte längre har tillgång till den inre marknaden samt att 

tullar och avgifter kan försvåra det ännu mer. Detta är ett problem som Kommerskollegium 

(2017) också diskuterade i sin rapport då handeln enligt dem kan se negativa effekter när det 

blir svårare att komma åt den inre marknaden när tullar och administrativa kostnader ökar. 

Även om Business-Sweden (2016) skrev att utländska investeringar under tiden då rapporten 

gjordes inte ser ut att minska kommer en del företag avvakta med större investeringar i 

landet. Dessutom skriver Business-Sweden (2016) att cirka 20 procent av svenska företag i 

Storbritannien kan ändra sina investeringsplaner till andra marknader till följd av Brexit. 

Många företag anser också att Londons ställning som finansiellt centrum kan ta skada av 

Brexit där riskerna för den finansiella sektorn är stora, vilket skulle kunna leda till att vissa 

verksamheter väljer att flytta till andra marknader som Dublin, Paris eller Frankfurt.  

 

2.5.3 Konsekvenser på företagande vid politisk förändring 

Cumming och Zahra (2016) diskuterade i sin forskning om de internationella konsekvenserna 

från Brexit där fokus ligger på Storbritannien och Nordamerika och den politiska 

förändringens påverkan. Författarna skriver att både Storbritannien och Nordamerika har 
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flera teknologiska och innovativa företag som vid en Brexit kan möta stora implikationer. 

Enligt Cumming och Zahra (2016) kan företag i Nordamerika nå stora fördelar vid en Brexit, 

bland annat på grund av att olika tullar och reglement som är satta av EU inte längre behöver 

följas av Storbritannien och företagen i landet, vilket kan minska kostnaderna för uppdrag 

och handel mellan länderna. Fortsatt skrev Cumming och Zahra (2016) att flera 

multinationella företag ser negativa effekter av Brexit vilket gör att de tvivlar på hur bra det 

är för affärerna att vara kvar i Storbritannien. Detta skapar en oro bland företagen där deras 

aktiekurser bland annat drabbas av negativa effekter, vilket också togs upp av Ramiah et al. 

(2016) och Tielmann och Schiereck (2017). Fortsättningsvis är företag inom finansbranschen 

särskilt utsatta eftersom Londons ställning som det främsta finanscentrumet kan bli ifrågasatt 

och där andra städer inom EU kan bli mer attraktiva, till exempel Frankfurt. 

 

Vidare skrev Cumming och Zahra (2016) att internationellt entreprenörskap kan skadas av 

Brexit, särskilt inom Storbritannien. Anledningen till detta är att det finns en koppling mellan 

immigration och entreprenörskap och genom ett allt hårdare tag mot immigration kan detta 

hämma utvecklingen av entreprenöriella företag inom Storbritannien. Dessutom kan 

uppkomsten av nya företag, till exempel inom riskkapitalbranschen minska på grund av den 

osäkerhet som uppstår i och med Brexit. Cumming och Zahra (2016) skrev att detta kan leda 

till att investeringen i Storbritannien minskar men också att fler företag söker sig till Kanada 

eller USA istället. 

2.5.4 Sammanfattning tidigare forskning 

Brexit är ett fenomen med lite forskning på grund av att händelsen är ny och få forskare har 

haft möjlighet att göra uttömmande forskning. Däremot finns det vissa forskningar kring 

ämnet vilket har redovisats tidigare, men att mycket mer forskning behövs för att få viktig 

kunskap kring frågan. Några forskningar har undersökt företag genom att titta på aktierna och 

avkastning samt hur Brexit kan påverka dessa företag i framtiden. Ramiah et al. (2016) och 

Tielmann och Schiereck (2017) skriver i sina forskningar hur Brexit kan påverka olika 

branscher genom att titta på aktier och avkastningen. Även om studierna undersöker olika 

branscher är det tydligt att Brexit kan komma att ha en stark påverkan på företag som 

opererar inom Storbritannien eftersom de kan gå miste om de fördelar som finns inom EU. 

Detta är någonting som Cumming och Zahra (2016) också tog upp i sin forskning då de 

skriver att flertalet internationella företag funderar på om de ska vara kvar i Storbritannien 

eller inte. Detta kan ha en negativ inverkan på investeringar i landet då osäkerheten gör att 

investeringar istället görs på andra marknader. Fortsättningsvis kan Kommerskollegiums 

(2017) rapport kopplas till andra forskningar, bland annat Ramiah et al. (2016), Ebell och 

Warren (2016) och McCullagh där de diskuterade vilka effekterna blir beroende på vilka 

avtal som kan slutas. Till exempel kommer företagen få problem om Storbritannien inte 

längre är med i den inre marknaden eller när nya tull-avtal måste slutas. Den osäkerheten som 

har uppstått på grund av Brexit kommer enligt Kommerskollegium (2017) finnas kvar en lång 

tid framöver, vilket också är någonting som Ramiah et al. (2016) nämnde där konsekvenserna 

beror på vilka avtal som kan slutas. Vidare skrev Ebell och Warren (2016) att Brexit troligtvis 

medför ekonomiska konsekvenser i form av minskade direktinvesteringar i Storbritannien. 

Den minskade rörligheten som uppstår där kapital inte kommer kunna flödas lika fritt 

kommer ha en negativ påverkan på handeln, vilket också skulle ha en negativ effekt på 

Storbritanniens BNP. Business-Sweden (2016) tror inte att utländska direktinvesteringar 

kommer att minska allt för mycket men att många företag avvaktar med att göra större 

investeringar. Däremot tror Business-Sweden att den brittiska ekonomin kan försämras något 

med anledning av Brexit vilket i sin tur kan leda till mindre utländska investeringar. Detta är 

liknande slutsatser som Ebell och Warren (2016) och Cumming och Zahra (2016) gör. 
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Business-Sweden (2016) menar även att ungefär 20 procent av svenska företagen funderar på 

att flytta från Storbritannien till följd av Brexit då de istället funderar på att investera i andra 

marknader.  

 

Även om det finns en del forskning kring ämnet Brexit finns det en bristande forskning om 

svenska företag och hur de drabbas. Framför allt finns det inte mycket forskning kring 

FinTech-företag, McCullagh (2017) har börjat en diskussion som på ytan berör själva sektorn 

för finansiella tjänster där FinTech ses som ett viktigt stöd. Som McCullagh (2017) påpekade 

kan en påföljd av Brexit bli att Storbritannien förlorar passrättighet och tillgång till inre 

marknaden som hindrar företagen för att handla med EU vilket gör att FinTech-företagen är 

särskilt exponerade. Det finns därmed en lucka i forskningen inom området FinTech-företag 

och Brexit och frågan hur detta kommer att påverka FinTech-företagen i framtiden när 

Storbritannien lämnar samarbetet med EU. Med tanke på att det finns flera andra finansiella 

områden inom EU som kan hota London är det inte alls säkert att företagen väljer att stanna 

kvar i London utan flyttar verksamheten till andra länder. För att täcka denna kunskapslucka 

är det därför av intresse för både företag men också samhället att försöka utreda 

konsekvenserna Brexit medför på dessa företag, och särskilt ur ett svenskt perspektiv, de 

svenska företagen och vad möjligheterna är. 
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3.0 Metod 
I detta avsnitt redovisas vetenskapssynen, forskningsstrategin, genomförandet och 

bearbetning av intervju samt forskningsetisk riktlinje. Slutligen förs en kritisk diskussion om 

källorna, metodens tillförlitlighet och trovärdighet.  

3.1 Forskningsansats 

Inom vetenskapen finns det olika sätt att se på kunskap som helhet där det i huvudsak finns 

två områden som det är möjligt att utgå ifrån. Enligt Bryman och Bell (2013) är dessa två 

områden positivism och hermeneutik (där interpretivismen ingår). Hunt (2010) skriver att allt 

fler studier inom samhällsvetenskap använder kvalitativa metoder och därmed också 

interpretivismen som ett alternativ till positivismen. Enligt Bryman och Bell (2013) är 

positivism svårt att definiera men innebär bland annat att vetenskapen ska vara objektiv, 

vilket skiljer sig mot interpretivismen och hermeneutiken. Fortsatt skriver Denscombe (2016) 

att positivismen oftast är fokuserad på kvantitativa delar såsom faktiska siffror som går att 

mäta, vilket gör att den också oftast kopplas till den kvantitativa delen av forskningen. 

Interpretivismen betonar skillnaden mellan människor och naturvetenskapen där det är 

essentiellt för forskaren att fokusera på den subjektiva innebörden hos olika händelser och 

personer. Enligt Sohlberg (2013) innebär hermeneutiken mer tolkning och förståelse, vilket 

kan ta te sig i form av tolkning av texter och observationer. Tolkningen kan bland annat 

fungera på det sättet att allteftersom tiden går uppstår en större förståelse och tolkning, vilket 

är mer vanligt genom ett induktivt förhållningssätt. Den här forskningen har därmed en 

hermeneutisk synvinkel eftersom syftet inte är att uppnå en objektiv sanning, utan snarare att 

utreda vilka konsekvenser Brexit har på svenska FinTech-företag och därmed få en djupare 

förståelse över vad som kan inträffa. Syftet är inte att få en helt korrekt och objektiv sanning 

då detta hade varit svårt eftersom Brexit är ett unikt fenomen där allt möjligt kan hända och 

påverka organisationer på olika sätt. 
 

Vidare har ett induktivistiskt förhållningssätt till studien använts till forskningen. Enligt 

Sohlberg (2013) utgår induktionen från observationer vilket sedan leder till teorier, medan 

inom deduktion är det tvärtom, nämligen att forskare utgår från teorier för att sedan ta fram 

observationer eller de resultat som uppstår. Fortsättningsvis menar Alvesson och Deetz 

(2000) att empiri har en större betydelse för induktion medan det i deduktionens fall istället 

har mindre betydelse då logiken är en viktigare faktor. Bland annat är det möjligt att genom 

ett induktivt tillvägagångssätt dra mer generella och allmänna slutsatser genom den data som 

har samlats in. Anledningen till att ett induktivistiskt förhållningssätt används är för att kunna 

dra slutsatser utifrån de observationer som görs vid intervjuerna. Avsikten är inte att utgå från 

teorier för att sedan komma fram till ett resultat, vilket är vanligast inom deduktion, varför ett 

induktivistiskt förhållningssätt ansågs vara den rätta vägen att gå.  

3.2 Forskningsstrategi 

Forskning kan gå till på flera olika sätt, där de vanligaste är genom kvantitativa eller 

kvalitativa data. Denscombe (2016) skriver att kvalitativ data oftast innehåller ord eller bilder 

av något slag. Vidare är metoden till kvalitativ data oftast genom intervjuer eller 

observationer men det kan också vara genom ett formulär som har öppna frågor. Kvantitativ 

forskning innehåller enligt Denscombe (2016) mer siffror och kvantifierbara data som ofta 

anses vara objektiva eftersom forskarens roll har en mindre betydelse än vad den har i 

kvalitativa data. Till exempel brukar kvantitativa studier innebära att forskaren är mer 
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opartisk medan det i kvalitativa studier innebär att forskaren har en mer aktiv roll. Om 

studien använder sig av kvalitativa data eller kvantitativ beror på vilken sorts forskning som 

ska göras och vad forskaren vill få ut av studien. Utifrån syftet med den här studien där en 

djupare förståelse för fenomenet Brexit och vilka implikationer den har för FinTech-företag 

ansågs det kvalitativa tillvägagångssättet vara mer passande i den här studien. Syftet med den 

här forskningen är inte att hitta korrelationer utifrån statistiska beräkningar, vilket är vanligast 

inom kvantitativ forskning, utan det är viktigare att nå en djupare förståelse kring fenomenet.    

Kvalitativ forskning är enligt Bryman och Bell (2013) svår att beskriva eftersom olika 

forskare har olika åsikter kring vad det egentligen innebär. Trost (2010) med flera diskuterar 

kvalitativ forskning utifrån faktorer som kvantitativ forskning inte har, eller att det inte ska 

innehålla siffror som är kvantifierbara (vilket många är kritiska till). Eftersom den här studien 

har använt sig av intervjuer för att få in data till problemet kommer kvantifierbara siffror inte 

vara nödvändigt för att utföra den här studien. Av den anledningen kommer den kvalitativa 

metoden vara den bästa metoden för att få en bättre förståelse kring effekterna Brexit har på 

svenska FinTech-företag. Fördelen med detta är att det var möjligt att ställa mer djupgående 

frågor till respondenterna vilket gav möjligheten att förstå konsekvenser som skulle ha varit 

svårt att uppfatta om en kvantitativ metod genom enkäter skulle ha använts. 

 

Enligt Merriam (1994) är fallstudie mer förekommande inom kvalitativa studier vilket oftast 

innebär induktivistiska studier, som är fallet för denna studie. Yin (2007) och Merriam (1994) 

påpekar att fallstudier används för att förstå komplicerade sociala företeelser, vidare gör 

fallstudier det möjligt att bibehålla en helhet och det meningsfulla i en verklig händelse. 

Merriam (1994) menar att fallstudie omfattar att studien görs på en särskild händelse vilket 

ibland kan vara företeelser av olika slag, allt från händelser i världen till enskilda personer. I 

denna studie behandlas Brexit som en händelse där djupet är förankrat i påverkan på FinTech 

i Sverige och Storbritannien. Vidare finns enligt Merriam (1994) inga speciella metoder som 

används inom fallstudier men den här studien utgår från intervjuer.  

 

Anledningen till att en kvalitativ fallstudie med intervjuer används är alltså för att gå djupare 

i problemet, vilket skulle vara svårare om ytliga enkätfrågor hade skickats ut till olika 

respondenter. Genom att använda en kvalitativ metod fanns möjligheten att få mer 

uttömmande svar om studiens syfte samt att det är möjligt att ställa kompletterande frågor 

direkt under intervjun som reaktion på respondentens svar. På så sätt var en kvalitativ metod 

mer attraktiv och nödvändig i den här studien varpå författarna också gjorde bedömningen att 

den metoden skulle användas istället för en kvantitativ metod. 

3.3 Datainsamling 

Som tidigare nämnts använder studien sig av en kvalitativ forskningsdesign, med intervjuer 

som huvudsaklig metod för datainsamling. I den här studien har både primär och 

sekundärdata använts för att samla in data till forskningen. Den primära datan har samlats in 

genom att intervjuer har genomförts med personer som har kunskap inom det studerade 

ämnet. Denna information redovisas i empiriavsnittet då en genomgång av vad som har 

kommit fram genom intervjuerna tillämpas. Intervjuerna gjordes med både företag och 

organisationer. Anledningen till att en blandning av företag och organisationer användes var 

för att få så bra och djupgående kunskap om ämnet som möjligt. Om bara företag eller 

organisationer skulle ha intervjuats skulle risken finnas att viktig information skulle missas, 

vilket skulle ha en negativ påverkan på studiens resultat. Fortsatt skriver Denscombe (2016) 

att intervjuer är bra för att få tag på svårinfångad information från nyckelpersoner. Eftersom 

Brexit är ett relativt nytt fenomen där inriktningen på Sverige och svenska företag är unikt, 
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var intervjuer och ett kvalitativt tillvägagångssätt det bästa alternativet för att kunna få in så 

bra data som möjligt. Vidare skriver Trost (2010) att en introduktion om intervjun och ämnet 

är bra att skicka till respondenterna som är tänkta att bli intervjuade, vilket inkluderar 

innehållet och hur lång tid intervjun kan tänkas ta. Detta för att ge dem en förståelse över vad 

forskningen går ut på och vad som förväntas av dem. För att få tag på intervjurespondenterna 

i den här studien hade en introduktionsbeskrivning skickats med för att ge en kortare 

beskrivning av forskningen och forskarna. Detta för att ge respondenterna en kunskap av 

undersökningen och vad som förväntades av dem. 

  

Sekundärdata har tagits fram genom att läsa och gå igenom tidigare studier med koppling till 

ämnet för den här uppsatsen. Bryman och Bell (2013) skriver att sekundärdata blir allt 

viktigare i företagsekonomi, bland annat på grund av det ger en överblick över tidigare 

forskning samt att det är ett relativt lätt och effektivt sätt att samla in material. För att skapa 

en så bra uppsats som möjligt har därmed flera olika rapporter från tidigare forskning samlats 

in och sedan sammanfattas. Detta skapade en överblick över forskningsområdet och vad som 

har skrivits om innan, samt att det gett en bättre inblick över vad som behövdes forskas 

vidare på. Sekundärdata har samlats in genom främst ”Söder Scholar” och ”Google Scholar”. 

För att få fram så bra sekundära källor som möjligt har ett visst antal begrepp använts för att 

på så sätt hitta liknande artiklar som är kopplade till ämnet. Ord som har använts i sökningen 

är bland annat ”Brexit”, ”International trade”, Consequences of Brexit”, ”International 

Political Consequences” och ”FinTech”. 

3.4 Intervjuer 

Intervjuer användes i den här studien som källa för att få in primärdata till empirin. För att 

hitta rätt personer och företag att intervjua gjordes en noga genomgång över vilka kriterier 

som respondenterna skulle ha. Exempelvis var det viktigt att respondenterna hade kunskap 

om FinTech-ämnet eftersom detta är en stor del av hela studien. Vidare var det viktigt att 

respondenterna hade en internationell kunskap eftersom fenomenet Brexit inte bara påverkar 

Storbritannien utan hela Europa och att svenska företagen är målgruppen i studien. Trost 

(2010) skriver att en första kontakt och introduktion är viktigt för att introducera 

respondenterna till ämnet och för att få dem att svara på frågor. När de rätta personerna och 

företagen hade lokaliserats skickades därmed mejl till dem med information om arbetet och 

en introduktion om forskarna. I vissa fall ringdes respondenterna upp för att få en 

direktkontakt utan mejl. För att få så bra svar på frågorna som möjligt skapades frågorna 

utifrån personen eller företaget som skulle bli intervjuad. Med andra ord var intervjufrågorna 

till viss del anpassade för varje respondent istället för att använda en generisk mall till alla 

respondenter. Dock användes en grundmall till frågorna till de olika respondenterna för att 

alla skulle svara på liknande frågor och för att frågorna inte skulle skilja sig alltför mycket. 

Anledningen till att anpassade frågor användes var för att få så djupgående och bra svar på 

frågorna som möjligt. Eftersom ämnet är unikt och nytt ansåg författarna att detta var den 

bästa vägen att gå för att få så bra empiri att jobba med som möjligt. 

 

Tillvägagångssättet för intervjuerna var semi-strukturerade intervjuer. Enligt Bryman och 

Bell (2013) innebär semi-strukturerade intervjuer att intervjuarna använder sig av en 

intervjuguide eller frågor som de utgår från men frågorna behöver inte komma i ordning. 

Dessutom har personen som blir intervjuad möjlighet att svara på frågorna som han/hon vill 

då svaren inte behöver följa en viss standard. Brinkmann (2008) skriver att semi-

strukturerade intervjuer möjliggör mer spontana reaktioner och information från den som blir 

intervjuad, vilket var en viktig orsak varför denna form valdes till den här studien. Vidare 
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skriver Gerson och Horowtiz (2002) att intervjuer har möjlighet att komma åt det oväntade 

och visa det okända. Detta är någonting som är möjligt genom semi-strukturerade intervjuer 

då intervjun inte är helt strikt uppstyrd. För att möjliggöra att så mycket information kunde 

samlas in genom intervjuerna har författarna till denna uppsats försökt vara så 

tillmötesgående till respondenternas önskemål som möjligt. Detta innebar att tiden när 

intervjuerna skulle göras var upp till respondenterna. Brinkmann (2008) skriver att intervjuer 

kan gå till på flera olika sätt, fysiskt, på internet, eller via telefon. I den här studien hade de 

som blev intervjuade möjlighet att välja sättet som intervjun skulle gå till på, antingen via 

fysiskt möte, via en telefonintervju eller genom en mejlintervju, detta för att säkerställa att 

respondenterna kände sig bekväma och kunde svara så bra som möjligt. I den här studien blev 

det en blandning av dessa varianter där fysiska intervjuer genom möte användes, 

telefonintervju och mejlintervju. Anledningen till att mejl-intervju gjordes på några av 

respondenterna istället för fysiska intervju-möten var för att vissa av respondenterna var högt 

uppsatta eller upptagna där de ofta var ute och reste och därmed hade svårt tidsmässigt. 

Schensul (2011) skriver att strikta och väl strukturerade intervjuer kan begränsa den 

intervjuade till att ge så öppen och djup information som de egentligen kan ge. Om intervjun 

skulle vara så lik som en vanlig konversation som möjligt och om den intervjuade skulle 

känna sig bekväm, skulle mer information kunna utvinnas. Av anledning till detta försöktes 

intervjuerna vara så konversationslik som möjligt i förhoppning att få ut bättre och mer 

utförligare svar från de som blev intervjuade. Intervjuerna tog mellan 30–90 minuter att göra 

beroende på vilken form av intervju det var samt hur mycket den intervjuade hade att säga. 

Tillslut ställdes vid varje intervjutillfälle några etiska frågor till den som blev intervjuad, detta 

för att säkerställa etiska aspekten och uppföljandet av intervjun:  

  

– Är det okej att spela in intervjun? 

– Är det okej att använda ditt namn i uppsatsen eller vill du vara anonym? 

– Är det okej att återkomma vid ett senare tillfälle för att fråga ytterligare frågor om det 

behövs? 

3.4.1 Etik 

Enligt Brinkmann (2008) är det viktigt att ta hänsyn till etiska frågor och aspekter vid 

intervjuer eftersom de kan gå in på djupa frågor för den som blir intervjuad. Trost (2010) 

skriver att det är viktigt att den som blir intervjuad har gett ett tydligt klartecken att delta i 

studien eftersom känslig information kan diskuteras. I vissa tillfällen kan den som blir 

intervjuad ge ut information som personen senare kommer att ångra eller som kan ge 

konsekvenser för personen. Av den anledningen ställdes frågan om personen ville vara 

anonym för att på så sätt undvika att bli förknippad med vissa uttalanden. Fortsättningsvis 

skriver Trost (2010) att det är viktigt att respektera respondenternas integritet och att hänsyn 

tas till personen i fråga. Av den anledningen var forskarna i den här studien tydliga med 

respondenterna med dessa frågor samt att frågor ställdes om det var okej ta med alla uppgifter 

som kom fram i intervjun.  

3.5 Bearbetning 

Bearbetning av data som framkommer vid intervjuer är en tidskrävande process där mycket 

tid och tålamod är viktigt. Trost (2010) pratar om att dela in bearbetningen i tre steg. Det 

första steget handlar om att samla in materialet. Det andra steget innebär att den insamlade 

datan ska analyseras. Det tredje och sista steget innebär att materialet ska tolkas där det 

teoretiska ramverket som har skrivits tidigare i uppsatsen ska implementeras. Ett av de 

viktigaste och mest tidskrävande stegen är transkriberingen av intervjuerna. Trost (2010) 
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nämner olika alternativ som kan användas vid transkribering. Exempelvis kan intervjuerna 

spelas in varpå de i efterhand lyssnas på och skriva ner vad som sägs, vilket dock tar lång tid 

men är ett sätt som Denscombe (2016) anser är bra. Ett annat sätt är att skriva ner 

minnesanteckningar när man lyssnar på intervjun och sedan sammanfattar den och 

omstrukturerar den så att det passar in i frågorna. Dessutom går det att göra en kombination 

av flera sätt där man skriver ner vissa saker ordagrant och andra, mindre viktiga, skrivs bara 

anteckningar. För att transkribera intervjuerna i den här studien har det första alternativet 

använts eftersom en noggrann genomgång och transkribering är viktigt och värdefullt för en 

framtida analys. För att underlätta arbetet med transkriberingen delades intervjuerna upp 

mellan forskarna vilket därmed sparade tid i ett arbete som annars tar lång tid. Intervjuerna 

genomlyssnades noga och skrevs sedan ner på ett så bra sätt som möjligt där vissa ”onödiga” 

ord valdes bort för att få ett bättre flyt i texten. 

 

De intervjuerna som utfördes genom mejl behövdes av självklara anledningar inte gå igenom 

en lika noggrann transkribering som de som gjordes muntligt. Dock gick svaren på dessa 

intervjuer också igenom där de delades upp i rätt teman och sågs till att svaren var 

användbara för studien. Med tanke på att mejlintervjuer kräver mindre efterarbete lades 

mindre fokus på transkribering av dessa vilket gjorde att större jobb kunde läggas på de 

muntliga intervjuerna. 

3.6 Kritiska reflektioner 

3.6.1 Trovärdighet 

Vad gäller trovärdighet menar Denscombe (2016) att frågan gäller till vilken utsträckning 

forskarna kan visa att insamlade data är exakta och träffsäkra. Denna studie har en kvalitativ 

forskningsstrategi, Denscombe (2016) hänvisar till Lincoln och Guba (1985) som påpekar att 

det för kvalitativa forskare inte finns något absolut sätt att visa att de har “fått rätt”. Däremot 

finns det åtgärder som kan vidtas för att på ett övertygande sätt visa forskningens läsare att 

det finns en rimlig sannolikhet att den insamlade data är exakt och träffsäker. Noterbart är det 

dock enligt Denscombe (2016) att åtgärderna inte innebär någon garanti, eftersom det inte 

finns några att tillgå. Det som försäkras enligt åtgärderna är att insamlade data kontrolleras 

och produceras i överensstämmelse med god praxis. Vilket kan göras med exempelvis 

respondentvalidering, triangulering samt grundad data.  

 

I denna studie har den aktuella åtgärden för att rimligtvis för att få en så exakt och träffsäker 

data som möjligt varit triangulering. Triangulering benämns av Denscombe (2016) som en 

metodkombination för att betrakta forskningsproblem ur en rad olika perspektiv för att se 

saken ur mer än en synvinkel. Triangulering kan användas på en mängd sätt, den som använts 

i den här studien är datatriangulering. Enligt Denscombe (2016) används då kontrasterande 

informationskällor för att kontrollera fyndens validitet. Vidare har data samlats in via intervju 

med olika FinTech-företag, vilket kan kontrasteras från insamlade data via intervjuer med 

myndigheter. Därför kan studiens tillvägagångssätt ge en förbättrad trovärdighet eftersom 

data från flera olika källor har samlats in. För att få ännu säkrare resultat kunde fler 

respondenter ha använts för att få ett större perspektiv. 

3.6.2 Tillförlitlighet  

Kring diskussionen om tillförlitligheten inom forskning och i synnerlighet kvalitativ 

forskning, ställs det enligt Denscombe (2016) en fråga om hur pass forskarens “jag” har en 

del i datainsamlingstekniken, vilket väcker frågan kring om hur resultatet hade sett ut om en 



26 
 

annan forskare utförde datainsamlingen allt annat lika? Här menar Denscombe (2016) vidare 

att det sannolikt inte finns en absolut bemärkelse att ta reda på detta. Denscombe (2016) 

överensstämmer med Lincoln och Gubas (1985) syn på vad som skapar en högre 

tillförlitlighet. De menar att en forskning bör visa observerbara beslut och procedurer bakom 

forskningen som går att bedöma i vilken mån rimliga procedurer och beslut har gjorts. 

Fortsatt påpekar Thurén (2007) att om man räknar rätt och lyckas eliminera slumpen samt att 

undersökare med samma metod får fram samma resultat så visar detta att undersökningen har 

hög reliabilitet. Med hänsyn till förutsättningen för en hög tillförlitlighet och reliabilitet 

förutsätter denna studie att tillförlitligheten inte är av högsta grad, detta bör tas i beaktning. 

Ämnesområdet som denna studie behandlar är i ett ungt stadium. De frågor som ställdes till 

intervjuobjekten är formade kring frågor som är aktuella kring fenomenet då denna studie 

utförts. I detta stadium är den information som finns kring Brexit och dess tydliga påverkan 

på företag, däribland Svenska FinTech-företag till stor del väldigt spekulativ. Den ständiga 

förändringen kring den kunskap som finns om vad som kommer hända som en följd av 

Storbritanniens utträde ur EU sker i en hög takt, detta även under studiens tidsram. Därför 

kan framtida studier påvisa andra resultat än vad som påvisas i denna studie. Då tidigare 

forskning kring Brexit är begränsad har det varit svårt för denna studie att ha en 

referenspunkt för vad som är en rimlig metodprocedur som Denscombe (2016) och Lincoln 

och Guba (1985) diskuterade är förutsättningar för högre reliabilitet. Därmed förutsätter inte 

denna studie som sagt att tillförlitligheten och reliabiliteten inte är så hög som den varit om 

tidigare nämnda faktorer varit uppfyllda.  

 

3.6.3 Källkritik 

Då Storbritanniens utträde ur EU skedde mot senare delen av juni 2016 har det varit av stor 

vikt att ha tid i åtanke för de källor som använts i studien. Detta för att öka relevansen då det 

som nämnts är en ständig förändring kring Brexit och dess påverkan. Detta har då även 

påverkat den mängd tidigare forskning som lyfts fram i teoretiska referensramen. Antal 

forskningar inom Brexit-fenomenet är ringa då det är snävt med liknande fenomen som skett. 

Kopplingarna kring valda teorier och deras faktiska relevans till detta forskningsämne är inte 

fullt vetenskapligt begrundade, trots att teorierna är vetenskapligt granskade. Teorierna har 

valts utifrån forskarnas uppfattningar kring teoriernas relevans. Därmed kan de valda 

teorierna och samt andra källor gett en snedvriden utgångspunkt för utformning av 

intervjufrågor. Detta är något som dock tagits i beaktning. 

 

Vidare gör ämnets natur och relevans det svårt att få med all ny data i inledningskapitlet. För 

att försöka få med de mest relevanta artiklarna och information kring ämnet har författarna 

under arbetets gång letat efter nya publikationer och publicerade artiklar för att på så sätt vara 

så uppdaterade som möjligt. Risken är dock att vissa artiklar har missats på grund av att det 

varje vecka kommer ut ny information om Brexit vilket är viktigt att vara medveten om. Det 

har även varit viktigt att använda så många vetenskapligt granskade rapporter som möjligt för 

att på så sätt ta del av forskning med större dignitet. Däremot är några av 

forskningsrapporterna inte vetenskapligt granskade utan kommer från olika organisationer 

med stor kunskap inom området vilket därmed sänker digniteten på dessa rapporter eftersom 

de inte kan mätas med de vetenskapligt granskade.  

 

När det kommer till intervjuerna som har gjorts med olika företag och organisationer har som 

tidigare nämnts till viss del olika frågor ställts beroende på vilket företag eller organisation 

som svarar på frågorna. Vi är medvetna att detta kan påverka resultaten som tas fram 

eftersom de olika respondenterna inte svarar på exakt samma frågor och därmed kan 
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bakgrunden till deras svar skilja sig åt. Det kan till viss del göra det svårare att jämföra svaren 

mellan de som blivit intervjuade. Som skrevs tidigare användes en grundmall vilket betyder 

att frågorna inte skiljde sig alltför mycket från varandra, men vi är medvetna om att detta kan 

ha en viss betydelse i svaren från olika respondenter. Alvesson och Deetz (2000) menar att 

det är viktigt att de som utför intervjuer med respondenter är säkra på att berättelsen liknar 

med hur det ser ut i verkligheten. Till exempel är det inte ofta som det insamlade materialet är 

helt korrekt utan att det behöver på olika sätt arbetas med, vilket enligt Alvesson (2000) leder 

till att material från intervjuer bör beaktas kritiskt. I det här fallet och de intervjuer som har 

genomförts har varje respondent behandlats kritiskt där deras kunskaper har värderats för att 

få ut så mycket som möjligt från intervjun, men också för att vara kritisk mot information 

som kommit fram under intervjun.  Alvesson och Deetz (2000) menar också att källor från 

intervjuer oftast är beroende från vilken kontext de har tagits ifrån.  Till exempel kan 

uttalanden göras vid olika tillfällen där också språkbruket är viktigt och kan ha en inverkan 

på trovärdigheten på intervjuerna. Eftersom vissa av intervjuerna har gjorts via mejl är det 

viktigt att vara kritisk till den insamlade datan eftersom från forskarens perspektiv är det svårt 

att veta vid vilket tillfälle respondenten svarat på frågorna, eller om personen har använt ett 

språkbruk som är svårt att uppfatta i textform. 

  

Vidare är det viktigt att vara medveten om vilken sorts källa som används för att inte använda 

tveksamma källor med specifika agendor. Vissa källor är möjligtvis inte så objektiva som de 

verkar vilket gör att innehållet kan ifrågasättas. Alvesson och Deetz (2000) menar att 

generellt sett är människor inte särskilt konsekventa där de inte förhåller sig till en sak. Bland 

annat kan det finnas ämnen som är svåra att relatera till sin egen eller annan forskning. 

Dessutom kan enligt Alvesson och Deetz (2000) vissa respondenter och källor uttrycka sig 

otydligt där det kan vara svårt att uttyda vad de vill säga. Av den anledningen har som 

tidigare nämnts källor valts som antingen är vetenskapligt granskade eller kommer från 

respekterade publikationer. Dock är det viktigt att vara medveten om att detta inte 

automatiskt gör källorna helt korrekta utan det kan finnas viss partiskhet, antingen medvetet 

eller omedvetet, inte minst i intervjuerna som har genomförts. För att försöka minska viss 

partiskhet har informationen använts med kritiska ögon men författarna för den här studien är 

medvetna att det kan finnas källor som inte är helt objektiva.  

 

Fortsättningsvis kan vissa av respondenterna ha en större kunskap inom ett område som en 

annan respondent inte har. Det kan göra det svårare att jämföra deras svar mellan varandra 

eftersom utförligheten och djupet bakom vissa svar kan skilja sig. Detta var också grunden 

till valet med mer anpassade frågor, för att på så sätt kunna få ut det bästa av 

respondenterna. Vidare kritik kring intervjurespondenterna är de som har blivit intervjuade 

via mejl som nämnts tidigare. Nackdelen med mejlintervju är att det är svårt för oss som 

intervjuar att se ansiktsuttryck och reaktioner som kan tas i beräkning kring deras svar. 

Dessutom är det enligt Langemar (2008) svårare att ställa följdfrågor vilket bland annat kan 

betyda att det är svårt att stämma av om svaren är rätt uppfattade genom att erbjuda sin 

tolkning av respondentens svar. Fortsatt hindras förmågan av att få ett uttömmande svar, 

vilket är lättare med intervjuer som har genomförts fysiskt via möte påpekar Langemar 

(2008). 
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4.0 Empiri 

 

I detta avsnitt redovisas beskrivning av de respondenter som deltagit i studien samt de svar 

de angett i intervjuerna. Svaren är uppdelade enligt olika delämnesrubriker varpå 

respondenternas svar sedan presenteras. 

4.1 Organisationer och företag 

4.1.1 STING  

Den första organisationen som deltog i forskningen var Stockholm Innovation & Growth 

(STING). som startade sin verksamhet år 2002. Företaget agerar stöd för talangfulla personer 

som ämnar att omvandla sina idéer till framgångsrika företag. Stödet som företaget förser 

enligt stockholminnovation (2013) omfattar kvalificerad coachning i affärsutveckling, en 

riskkapitalfond, en rekryteringstjänst, affärskontakter och experter samt ett internationellt 

nätverk av investerare. De syftar helt enkelt till att hjälpa startups att växa och konkurrera 

internationellt och generera exportintäkter till Stockholm. Vidare är de startups som STING 

främst coachar är lovande startups inom ICT, Internet/media, Sustainability och Digital 

Health/Life Science. STING påpekar att de utvärderar cirka 150–200 projekt/bolag per år, 

men enligt deras gallringsprocess antas endast cirka 20 bolag per år till deras 

inkubatorprogram och acceleratorprogram. Representativ för STING i denna intervju var 

Fredrik Rosengren som innefattar kompetens inom affärsstrategi, teknik, sälj och marknad. 

Rosengren är aktiv i ett antal IT-bolag och coachar bolag inom Internet/media och Health 

enligt Stockholminnovation (2013). 

4.1.2 Företag X   

Det här FinTech-företaget som deltog i denna studie var på begäran anonym och har därav 

kodnamnet: Företag X. De erbjuder företagsrådgivning inom kredit-, exempelvis vid 

finansiering i kapitalmarknaden eller ”direct lending” och tillhandahåller även lösningar för 

kreditriskberäkning. Företaget är en liten verksamhet som vidare valt att bilda samarbeten 

med välkända partners i främst Sverige. Partnerskapen görs med företag som bland annat 

arbetar med rating- och scoring-tjänster samt investeringar inom FinTech och teknik i 

finanssektorn. Företaget samarbetar med flera olika partners där flera är välkända aktörer på 

marknaden. Företaget arbetar med cirka 15 stycken olika företag och institutioner i Sverige, 

vilka bland annat är banker, företag och olika aktörer inom finansbranschen. Som 

representant för företaget i intervjun var Företag X grundare och VD. Personen har tidigare 

arbetat på Danske Bank samt inom ytterligare positioner på finansmarknaden.  

4.1.3 Northmill 

Det andra FinTech företaget som deltog var Northmill med Gustav Palm, 

marknadsföringsansvarig som representant. Northmill skapades år 2006 i Stockholm som en 

FinTech-startup av entreprenörer. Sedan dess har de haft en stor tillväxt där de erbjudit 

tjänster till över 250 000 kunder. Företaget satsar på ett modernt banksystem där de vill 

förändra den ”gamla banken” så att det passar bättre in i den allt mer modernare livsstil som 

människor har. Vidare har de expanderat på den internationella marknaden med ett team på 

över 60 personer i tre länder. Northmill specialiserar sig inom konsumentlån och har på 

sistone arbetat med att ta fram en ny bank anpassade för smartphones. Med närmre än hälften 
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av de anställda inom IT tror Northmill på att framtiden inom bankverksamhet ligger i 

användandet av teknologi.  

4.1.4 Business-Sweden  

Business-Sweden har cirka 500 anställda där cirka hundra personer är i Sverige. De har drygt 

ett tjugotal exportrådgivare som är ute i affärsledet med support ute i landet. De ämnar dels 

till att hjälpa företag som fått upp verksamhet i Sverige att gå globalt. Den rådgivning som 

förses av Business-Sweden är hur det fungerar i andra länder, vilka distributörer och 

leverantörer som kan vara lämpliga att använda. Representanten från Business-Sweden som 

intervjuades var Lena Sellgren, chefekonom hos Business-Sweden. Hon berättade även att 

hon och Business-Sweden arbetar mycket med regeringen som en förlängd arm. Exempelvis 

är de på statligt uppdrag för att vara export- och investeringsfrämjande. Det finns en 

målsättning att stärka svenska företags internationalisering och bidra till ökad sysselsättning 

och tillväxt i landet. Lena Sellgren åker dessutom med på internationella uppdrag där hon 

bland annat har varit med i statliga besök i andra länder. Tidigare har Lena arbetat på 

finansdepartementet, Nordea och jobbat mycket med finansiella marknader. Fortsatt har även 

Business-Sweden analysteam där de arbetar med bland annat internationell makroekonomi, 

handel, investeringar och även international business.  

4.1.5 Kommerskollegium  

Kommerskollegium är en myndighet för handelspolitik och inre marknadspolitik, beskrivet 

av Erik Dahlberg som var representativ i intervjun. Dahlberg är nationalekonom samt 

utredare och jobbar på den enhet som heter EU:s inre marknad där de arbetar med inre 

marknadsfrågor. Framförallt består enheten av jurister då det är uppbyggt inom ett EU-

rättsligt regelverk.  Framför allt bidrar kommerskollegium med analys och underlag till 

regeringen för hur de tycker de bör agera och tänka kring i olika förhandlingar eller liknande, 

antingen om globala multilaterala handelssystem dvs. Världshandelsorganisationen, eller 

specifikt på EU:s inre marknad. Vad gäller Brexit är det mycket av det handelspolitiska 

centralt för dem. Vad Kommerskollegium har för roll kring Brexit visar Dahlberg på genom 

dels det uppdrag de fick av regeringen att skriva en utredning för att dels utröna vad det finns 

för alternativ när de lämnar, samt försöka resonera vad det de olika alternativen innebär. 

Analyser av kommerskollegium kommer att fortsätta när förhandlingarna börjar, detta kan 

omfatta allt från att samla in frågor, till mer övergripande när det väl börjar utkristallisera sig 

vart åt det barkas, hur det påverkar svensk handel och svenska företag.  

4.1.6 Företag Y  

Det här FinTech-företaget och personen som blev intervjuad ville enligt önskemål vara 

anonymt, där av används kodnamnet: ”Företag Y” istället för företagets- och personens 

namn. Företaget är ett internationellt svenskt FinTech-företag som har verksamheter i flera 

europeiska länder, däribland Storbritannien. Företaget har licens från finansinspektionen och 

erbjuder enklare möjligheter att betala online, exempelvis i e-handelsbranschen. De har 

därmed erfarenhet från internationellt arbete inom finansbranschen och mer specifikt inom 

FinTech-branschen som undersöks djupare i den här studien. Personen från företaget som 

blev intervjuad har en högt uppsatt roll inom företaget där personen är marknadschef och har 

arbetat på företaget i flera år. På begäran av den här personen går vi inte djupare in i rollen 

som personen har på företaget eftersom det i så fall skulle kunna avslöja vem personen är.  
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4.2 Styrkor och svagheter med den svenska marknaden  

4.2.1 Styrkor 

Vad gäller svenska marknaden tror Palm att Stockholm oavsett Brexit stärker sin position 

som en attraktiv stad att etablera sig i för FinTech-bolag. Han motiverar detta bland annat 

som en bakgrund till att Finansinspektionen (FI) nyligen tillsammans med Vinnova gick ut 

med att utreda hur Finansinspektionen kan ge ökat” stöd och råd till FinTech-företagen. 

Vidare styrka och slagkraft för Stockholmsområdet anser Palm kan komma i och med den 

nyligen bildade branschorganisationen SweFinTech. Vid föreningens första sammankomst 

deltog finansmarknadsminister Per Bolund som visade sig vara positivt inställd. Northmill 

själva deltog på grundarmötet och kommer ha en roll i föreningen, initialt som betalande 

medlem. Fortsatt påpekar Palm att Stockholm har ett fantastiskt bra företagsklimat generellt 

vad gäller startups, även om regleringarna kan bli färre och enklare. Detta är även något som 

innovationsrådet tittar på. Palm menar även att Sverige ligger långt fram vad gäller tekniska 

lösningar som Swish, Mobilt Bank-ID och snart även ett helt kontantlöst samhälle. 

Finanssektorn och innovationen i Stockholm och Palm hävdar att FinTech inte minst, är med 

och driver den utvecklingen. Avslutningsvis påpekar Palm att Stockholm redan är ett 

kraftfullt FinTech-centrum och den utvecklingen kommer att accelerera kommande år.   

 

Enligt Rosengren har den svenska marknaden vissa fördelar gentemot andra marknader 

såsom den brittiska marknaden. En punkt som Sverige och framför allt Stockholm är långt 

framme med är infrastrukturen. Med infrastrukturen menar Rosengren bland annat att 

samarbeten är bra med banker och erfarna aktörer inom mobilt bank-ID, vilket framför allt 

skapar möjligheter för FinTech-bolag i Sverige. Detta med kombination att flera olika 

komponenter samarbetar, till exempel att det är relativt lätt att få tillstånd från 

Finansinspektionen gör att Sverige och Stockholm ligger längre fram än vad många andra 

länder och dess städer gör. Vidare menar Rosengren att Sverige och Stockholm är bra på att 

producera FinTech-bolag. Anledningen till detta tror han beror på att det finns en 

ingenjörsanda, att svenskar är lojala och att det inte är höga hierarkier vilket gör att det är 

lättare att stå på sig. Dessutom finns det bra socialt nätverk som kan hjälpa ifall FinTech-

startups misslyckas men framför allt är det ett väldigt bra ekosystem i landet och i 

huvudstaden. 

 

Företag X säger att Stockholm har en miljö som gagnar FinTech-företag, bland annat genom 

personer som har gjort ”exits”, eller utträden och som söker investeringar i nya bolag. 

Dessutom är Sverige som land på en annan nivå än vad andra länder i världen är. Exempelvis 

säger Företag X att olika gireringslösningar som bank-ID och elektronisk handel tidigt 

utvecklades i Sverige vilket kan jämföras med USA där ofta checkar används. Detta gör 

bland annat att produkter utvecklas på en hög nivå i Sverige och framför allt i Stockholm. 

Ytterligare någonting som är positivt med Sverige och Stockholm är bankoligopolet som 

Företag X menar kan inspirera till ny FinTech. Detta är dock också någonting som Företag X 

anser är en negativ del med den svenska marknaden eftersom det kan leda till att goda idéer 

stryps. Banker kan direkt eller indirekt arbeta på ett sätt att bra idéer kvävs och stryps ner 

vilket gör att de därmed kan motarbeta FinTech-företagen.  

 

Sett från en positiv synvinkel menar Dahlberg från Kommerskollegium att Stockholm trots 

allt har ett bra företagsklimat vilket gör att det ändå finns attraktiva fördelar med Stockholm 

som marknad. Det kan dock vara svårt att dra den kopplingen kring hur det blir efter Brexit 

för FinTech-företagen. Tillsammans med Storbritannien är Sverige enligt Dahlberg en av de 
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mest digitaliserade nationer, vilket gör att Stockholm ändå ligger bra till. Till exempel finns 

det bra bredband, kunnig befolkning inom IT, vilket det också gör i Storbritannien till 

skillnad från exempelvis Frankrike. Sellgren adderar till diskussionen om Stockholm och 

Sveriges attraktion genom att bland annat berätta om hur högt Sverige rankar på 

innovationsindex som exempelvis innovationsförmåga där Sverige enligt henne ligger i topp. 

I absoluta tal vad gäller patent hänvisar hon till OECD som visar att Sverige ligger väldigt 

högt upp. Allra mest är i USA och Kina som kommit på senare tid. sedan syns Sverige 

faktiskt på kartan. Sellgren hävdar att det är spännande att se tecken på att landet har mycket 

kunskap och att det är attraktivt att komma och få möjligheten att kunna ha 

innovationssamarbeten med svenska företag.  

4.2.2 Svagheter  

Bostadssituationen är ett gigantiskt problem enligt Palm, samtidigt byggs det dock väldigt 

mycket nytt.  Det som driver upp priserna är en kombination av dels en hög invandring och 

en högkonjunktur på arbetsmarknaden och förstås att tillgången av hyresrätter är mycket 

begränsad. Tyvärr menar Palm att företagen också blir mindre attraktiv som arbetsgivare när 

personal inte får tag i bostad och tvingas pendla långa sträckor för att komma till jobbet. Ett 

problem som tidigare diskuterats är att ett stort hinder för Sverige som en dominerande 

FinTech-hub har varit en besvärlig reglering, något som företag som Klarna, iZettle samt 

Nordnet påpekade där bland annat Finansinspektionen pekades ut. Detta med avseende på att 

Finansinspektionen har varit tröga med att anpassa sig, samt deras misslyckanden att skapa 

självklara direktiv, vilket hämmat finansiell innovation. I detta sammanhang delade Palm 

uppfattningen men menade att tillsammans med nya arbetet med Finansinspektionen kan 

reglerna som skall efterlevas förenklas. Palm menar att det behövs en större tydlighet kring 

vilka regler som gäller eftersom innovationen ofta springer ifrån regelverket. Utmaningen blir 

därför att vara innovativ utan att låta det strypa innovationen.  

 

Rosengren på STING anser att Finansinspektionen är relativt lätta att samarbeta med men det 

går fortfarande att förbättra det samarbetet för att förbättra möjligheterna för FinTech-

företagen. En svaghet som Rosengren påpekar är att just Stockholm ligger efter 

Storbritannien med det här samarbetet då Finansinspektionen i London jobbar ännu närmare 

företagen, inklusive nya startup-bolag. Dessutom säger Rosengren att finansinspektionen i 

Sverige och Stockholm är mer designade för stora banker och försäkringsbolag och inte för 

mindre företag och startup-bolag. Eftersom de mindre bolagen och startup-bolagen ofta har 

ont om pengar, menar Rosengren att det blir trögjobbat ur det perspektivet där en förbättring 

kan göras.  

 

Vidare menar Företag X att bostadssituationen i Stockholm där kötiden och kostnaderna kan 

vara en nackdel för staden. Detta gör att Stockholm måste vara på tårna för att fortfarande 

vara attraktivt för FinTech-bolag och Startups. Även om Stockholm är dyrt nationellt sett 

anser Företag X att det är billigare än många andra storstäder, men Stockholm måste fortsätta 

att arbeta för att vara attraktivt. Fortsättningsvis menar Företag X att Finansinspektionen kan 

vara tröga med att anpassa sig. Bland annat har Finansinspektionen komplexa regelverk 

samtidigt som att vara till hjälp inte har varit deras högsta prioritet. Till exempel anser 

Företag X att i utvecklingsstadier vid en produkt uppstår många frågor och då borde FinTech-

bolag kunna stämma av med finansinspektionen om det är nödvändigt med olika sorters 

tillstånd.  

 

En annan person som intervjuades från ett FinTech-företag var Företag Y som menar att 

Stockholm som finansstad har flera brister och svagheter. Han menar som många andra har 
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påpekat att Stockholm har en dysfunktionell bostadsmarknad vilket i sin tur skapar stora 

negativa konsekvenser då det blir svårt att attrahera utländska arbetare. Bostadssituationen är 

så pass allvarlig menar Företag Y, att det inte är möjligt att locka internationell arbetskraft till 

Stockholm eftersom det är så pass svårt att hitta bostäder till dem. Vidare menar Företag Y att 

det är svårt att skapa ett finanscentrum i Stockholms innerstad eftersom det finns 

begräsningar hur mycket det går att bygga på grund av k-märkt bebyggelse, gröna områden 

och mycket vatten.  

 
Jag tror inte att Stockholm har en chans att konkurrera med London inom ”traditionell” 

finans, anledningarna är många. Delvis har Stockholm en ofördelaktig geografisk 

position dit det är långt och svårt att ta sig. Stockholm har en dysfunktionell 

bostadsmarknad vilket har stora konsekvenser för attraktionskraften och att locka hit 

tusentals av internationella arbetare är helt inte möjligt just av den anledningen. Sen tror 

jag att Stockholms innerstad inte kommer vara möjligt att utveckla som finanscentrum 

för att det finns begränsningar i det fysiska rummet med K-märkt bebyggelse, mycket 

vatten och skyddade grönområden. (Företag Y) 

 

Som det ser ut just nu tycker Företag Y att det finns många svagheter med den svenska 

marknaden som gör det svårt för FinTech-företagen och möjligheten till att Stockholm ska bli 

ett finanscentrum och konkurrera med London samt andra finansmarknader.  

 

Dahlberg menar som de flesta företag och organisationer har påpekat att den största 

svagheten som finns på den svenska och framför allt Stockholms marknad är bostadsbristen. 

Det är enligt Dahlberg ofta bostadssituationen som brukar komma upp på tal som något 

negativ när det diskuteras hur företagsvänligt Stockholm är. Utöver bostadssituationen menar 

Dahlberg att Stockholm är en relativt bra marknad men påpekar att han inte har jättestor 

kunskap om Stockholms marknad. Däremot menar han att en del av Stockholms men också 

övriga Europas attraktionskraft har att göra med att de ligger nära London. Det betyder att 

Stockholm och andra städer ur ett globalt perspektiv kan drabbas negativt av Brexit där fokus 

skiftar till andra delar av världen.  Sellgren lyfter även hon fram bostadsmarknaden som kan 

hålla tillbaka svenska marknaden. Detta kan i hennes mening göra det lättare att välja 

exempelvis Berlin där man faktiskt kan hyra en bostad, detta nämner hon som 

jätteproblematiskt. Fortsatt delar även Sellgren uppfattningen om att Sverige tappar i 

innovationstakt där hon menar att Sverige i många delar är långsamma på att ändra 

lagstiftning, de hänger inte med helt enkelt och kämpar efter.  

4.2.3 Stockholm attraktivt efter Brexit? 

Dahlberg menar att vissa FinTech-företag kommer att flytta från Storbritannien efter Brexit 

men att ingen europeisk stad är särskilt nära att ha den kapacitet som London har. Men han 

nämner också att det inte är hela City of London som kommer att flytta utan några företag. 

De marknader eller städer som i så fall nämns istället för London är enligt Dahlberg Paris, 

Frankfurt, Amsterdam och till viss del Dublin. Stockholms ställning i frågan och hur 

attraktivt det är tror Dahlberg innebär att Stockholm faller in i en sorts ”övrigt” kategori. Med 

andra ord tror han inte att det är troligt att en enorm mängd företag kommer att flytta till 

Stockholm på grund av Brexit. Dahlberg tror att det beror mycket på vad som händer med 

Brexit som kommer att avgöra vad företagen kommer att göra och om Stockholm blir 

attraktivt. Om företagen skulle flytta från London nu skulle det vara för att de företagen är 

väldigt känsliga för förändringar att bara själva risken skulle få dem att flytta. Men det har 

Dahlberg svårt att se skulle vara fallet, det skulle i så fall vara om deras verksamhet byggs 

mycket på tillstånden de har från Storbritannien som skulle få dem att flytta, men då är andra 
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städer mer troliga än Stockholm. Vidare tror inte Företag Y att Stockholm är särskilt troligt 

alternativ att flytta till efter Brexit. Han menar att Storbritannien efter Brexit kommer att vara 

den största grannmarknaden till EU som också kommer vara en länk för transatlantisk handel. 

Det kommer att göra att svenskt FinTech fortfarande kommer att se Storbritannien och 

framför allt London som ett givet val. Dessutom menar Företag Y att Storbritannien har en 

hög teknologisk utveckling samt att konsumenterna är tillmötesgående till nya innovativa 

produkter och tjänster, vilket talar för att svenska FinTech-företag kommer att vara kvar men 

också söka sig till Storbritannien även efter Brexit.    

  

Rosengren menar att det är få utländska FinTech-företag som generellt sett kommer till 

Sverige och startar verksamhet, utan det är mest svenska FinTech-företag i landet. Det är ofta 

inga utländska FinTech-företag som lyckas etablera sig och bli större i Sverige och 

Stockholm. Vidare påpekar Rosengren den dåliga bostadssituationen vilket gör att företagen 

lika gärna kan etablera sig i andra städer, exempelvis Berlin. Med andra ord menar Rosengren 

att Stockholm kan vara intressant för andra FinTech-företag men att det krävs mycket för att 

de ska välja att komma till Sverige och Stockholm, bland annat måste de vara bättre än andra 

företag och säkra på sin verksamhet. Det är fler saker som måste bli bättre i Stockholm för att 

fler FinTech-företag ska välja att komma dit, bland annat bättre skattetryck, obligationer till 

företagen eller anställningsobligationer. Det gör det tveksamt till om fler FinTech-företag 

verkligen kommer till Stockholm som en konsekvens av Brexit, menar Rosengren.    

 

Tidigare diskuterade Sellgren de fördelar som Sverige har med avseende till index. Sverige 

ligger i topp och har i det avseendet lätt att hävda sig. Men sen menar även Sellgren att det 

gäller också att nå ut och visa att Sverige samt Stockholm faktiskt finns och nå ännu fler och 

det är därför en del anser att landet behöver ett investeringsfrämjande för att verkligen få 

intressanta investeringar och samarbeten till stånd. Sedan är det viktigt oaktat Brexit eller 

inte. Men eftersom Brexit nu är ett faktum kan Sverige agera mer aggressiv för då ligger allt 

ute på kartan och då finns det en ytterligare faktor och att nämna den pusselbiten gör ju att det 

kanske blir ännu mer lukrativt att få hit bolag. 

4.3 Styrkor och svagheter med den brittiska marknaden och framtiden i 
Storbritannien  

4.3.1 Styrkor 

London är en stor finansstad vilket självklart medför många fördelar för FinTech-företag som 

opererar i området. Rosengren menar att den nära relationen och samarbetet som 

Finansinspektionen i Storbritannien har med företag ger bättre förutsättningar för företagen. 

Vidare säger Rosengren att London bland annat har tagit fram en ”sandlåda” där utvalda 

företag kan agera utanför Finansinspektionens regler som en testwebb. Detta gör att företag 

kan testa många olika idéer som i sin tur gör att det går snabbare för företagen att ta fram nya 

produkter. Att företag enligt Rosengren också har mer kapital att tillgå på grund av London 

som finansstad ger ytterligare en dimension till staden och finansföretagen som arbetar där. 

Dahlberg menar å sin sida att London som finansstad är unik där det inte finns någon annan 

europeisk stad som är i närheten av samma kapacitet som London har. Dessutom är London 

en liten “hub” för finansföretag, likt Silicon Valley för IT vilket gör att staden kan locka till 

sig nya och taggade företag och individer. Dahlberg menar att det är duktiga personer som 

söker sig till London som driver framgång till staden i form av mer kunskap.  
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Sellgren diskuterade även hon London som finansstad. Att det är lätt att med specialisering 

att det skapas kluster, exempelvis då finanssektorn i Europa är London i särklass, för övrigt 

gör finanssektorn allt för att få det nya smarta tänkandet. Dessutom är det världens femte 

största ekonomi. Sellgren tror även att det är ett enkelt land att integrera sig och bo i trots att 

de nu är emot att ha immigranter är de väldigt multikulturella. Företag Y menar att 

Storbritannien är en av de viktigaste och största marknaderna i EU vilket ger fördelar för 

landet. Bland annat söker sig fler nystartade FinTech-bolag till London för att utveckla sin 

verksamhet där, istället för att söka sig till andra marknader i Europa. Med andra ord har 

London betydelse som finansmarknad och stad en stor betydelse som också ger fler fördelar 

till staden jämfört med andra städer.  

4.3.2 Svagheter och framtid i Storbritannien 

Även om London är en stor finansstad ser Rosengren vissa nackdelar med London. Bland 

annat är det dyrare att bo i London än i Stockholm samt att lönerna är dyrare. Dessutom tror 

Rosengren att det är möjligt att svenska företag (FinTech till viss del) kan tänka en extra gång 

om de ska investera i London efter Brexit. Även om den brittiska marknaden är bland de 

största finansmarknaderna med flera fördelar anser Rosengren att det trots allt finns vissa 

svagheter och nackdelar med att operera i staden. När det kommer till frågan om företagen 

kommer flytta från Storbritannien tror Rosengren att Brexit inte har en alltför stor effekt på 

dem. Av den anledningen tror han inte att jättemånga företag kommer att flytta till andra 

städer och marknader. Dock tillägger han att om Brexit skulle ha en stor påverkan på något 

FinTech-företag är de snabba att flytta, vilket är något som eventuellt kan hända vissa 

företag. Även om Rosengren menar att det är svårt att veta vilka och hur många som flyttar 

tror han ändå att det blir några FinTech-företag som flyttar från London, men att det kommer 

att krävas mycket för dem att flytta eftersom de redan är belägna i London. Sedan menar han 

att det också beror på framtiden om det blir några andra utträden från fler länder, vilket i så 

fall skulle kunna göra det bra att vara kvar i London. 

 

Vidare menar Dahlberg att det är väldigt dyrt för företag att agera i London där det är ett litet 

land med mycket befolkning vilket skapar en viss husningsbrist. Han säger att det var en 

faktor som diskuterades innan Brexit men som inte har nämnts mycket efter Brexit men med 

tanke på att London är ett stort finanscentrum har finansföretagen ofta pengar och kan fixa 

bostäder om det behövs. Att det är väldigt dyrt för företag att vara i London är något som 

Dahlberg betonade men han menade också att det kan bli svårare att flytta till Storbritannien 

som utlänning, om än inte omöjligt. Det kan enligt Dahlberg bli som USA har det, nämligen 

att det krävs ett visum för att arbeta där. Hur detta påverkar FinTech-bolag menar Dahlberg 

beror på hur beroende företagen är att kunna flytta sin personal. Han menar att många av de 

svenska FinTech-företagen är beroende av att kunna flytta personal och det underlättas 

därmed om de som EU-medborgare inte behöver göra någonting för att flytta personal. Han 

tillägger med att säga att inte många vet hur personer och personal skulle påverkas om det 

skulle bli svårare att flytta personal.     

           

När det kommer till framtiden för FinTech-företagen i Storbritannien och framför allt London 

tror Dahlberg på Kommerskollegium att en stor del av verksamheten kommer att finnas kvar i 

landet. Anledningen till detta menar han är att London trots allt är ett globalt finanscentrum 

där det inte bara finns EU-kunder. Vidare är det få städer som har samma kapacitet som 

London har när det kommer till finansiella tjänster med mera. Det skulle enligt Dahlberg vara 

Paris men det är inte lika långt utvecklade som London. Dahlberg nämner också Dublin, 

Frankfurt och Amsterdam som möjliga alternativ och säger att om företag väljer att flytta gör 

de det för att öppna upp inom EU vilket gör att de kan spridas till olika delar av EU. 
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Dessutom menar Dahlberg att företagen inte behöver flytta hela sin verksamhet, utan de kan 

ha kvar sin verksamhet i Storbritannien men öppna kontor i ett EU-land. Dahlberg menar att 

Sverige och svenska företag har en bra relation med Storbritannien där svenska företag har ett 

bra varumärkeskapital hos britterna. Det tror inte Dahlberg kommer försvinna utan svenska 

företag kommer stå fortsatt starka där varumärkeskapitalet kommer finnas även i framtiden. 

Dock menar Dahlberg att det finns en risk att London tappar mark som globalt finanscentrum 

vilket gör att svenska företag kan välja att etablera sig i New York eller Hong Kong istället. 

Om Storbritannien å andra sidan hade stannat kvar i EU hade dessa företag möjligtvis valt att 

etablera sig i London, men Dahlberg betonar att man inte ska ha något domedagsscenario 

framför ögonen bara för den risken. När det kommer till frågan om svenska FinTech-företag 

kan tänka sig att utvandra från London menar Dahlberg att även om vissa kanske gör det 

finns det ingen stad som i dagsläget har den kapacitet som London har.  Det skulle i så fall 

enligt Dahlberg vara de tidigare nämnda städerna; Frankfurt, Amsterdam, Paris och Dublin 

där Stockholm inte är ett särskilt troligt alternativ.  

 

Företag Y hävdar att en framtida påverkan vilket kan orsaka en försvagning för 

Storbritannien är ett ofördelaktigt handelsavtal med EU. Företag Y menar att Storbritannien 

är den största exportören av e-handel (varor, tjänster, resor) till resterande Europa och att 

detta kan få ett abrupt slut. Storbritannien går alltså från att vara en av EU:s viktigaste 

marknader till att vara ”grannmarknaden” till EU som han nämner. Detta kan föranleda 

enorma konsekvenser för Storbritannien. Vidare påpekar Företag Y att i och med att den inre 

marknaden fortfarande kommer förbli lika lätt att göra affärer med kommer det ske ett fokus 

där snarare än Storbritannien. Han framhäver exempelvis Tyskland som ett mål som är långt i 

från utnyttjad.  

4.4 Osäkerhet efter Brexit  

Rosengren anser att Brexit kan medföra osäkerhet till företag och framför allt FinTech-

företag. Till exempel tror han att FinTech-företag och startups kanske känner en viss 

tveksamhet att gå till ett land vars framtid är så pass osäker. Dock tillägger Rosengren och 

menar att om företag väljer att investera i Storbritannien och London efter Brexit har de redan 

rett ut möjliga risker och vilka fördelar som de kan dra nytta av. Vidare menar Rosengren att 

Brexit trots allt kommer att göra att Storbritannien i vissa fall kommer att tappa en del 

startups där FinTech-företag kan ingå. Rosengren tror bland annat att det inte kommer att 

flytta fler startups till Storbritannien efter Brexit om det jämförs med hur många som har 

flyttat till landet innan valet om Brexit gjordes. När det kommer till frågan om FinTech-bolag 

och andra svenska företag kommer att flytta från Storbritannien tror inte Rosengren att 

särskilt många kommer att göra det om de redan är väl integrerade i landet. Mycket beror på 

vad som kommer hända i framtiden, blir det till exempel en ”Frexit”? Dessutom är startups 

och FinTech-bolag enligt Rosengren väldigt anpassningsbara och olika vilket gör det är svårt 

att säga om Brexit får en stor påverkan på dessa företag. Men det är just osäkerheten som 

uppstått efter Brexit som är det svåra enligt Rosengren eftersom det blir också en ny risk att 

det blir en ”exit” i Italien, Frankrike eller något annat land. Han hade därför sett att det inte 

blev en Brexit för att därmed slippa den ökade osäkerheten. När det kommer till just Brexit 

och osäkerheten säger dock Rosengren att han får förhålla sig till det men att det just nu inte 

är några större volymer som deras organisation lägger hänsyn till. 

 

Företag X menar att frågan om vad som händer efter Brexit är svår att svara på och beror på 

en mängd olika faktorer. Om FinTech-företag kommer att stanna kvar i Storbritannien eller 

om de flyttar till andra områden efter Brexit beror på bland annat vad myndigheterna gör för 
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att antingen locka till sig företag eller behålla dem. Osäkerheterna som myndigheterna 

därmed måste arbeta med är enligt Företag X infrastrukturen, boende och skatter eftersom 

detta kan bidra till mer jobb i de områdena där satsningarna görs. Företag X menar att 

kunskapen inom FinTech-området redan finns samt att drivkraften hos entreprenörer finns. 

För att ta vara på detta behövs alltså fler initiativ från myndigheterna där satsning på de 

tidigare nämnda faktorerna är viktigt för FinTechs framtid. Däremot säger Företag X tydligt 

att Brexit i sig inte har haft någon effekt på deras verksamhet. Till exempel har det inte 

uppstått några verkliga osäkerheter för deras företag som de har varit tvungna att ta hänsyn 

till. Trots detta anser Företag X som tidigare nämnts att myndigheterna kan göra mer för att 

driva utvecklingen framåt. 

 

Fortsättningsvis diskuterar Företag Y de osäkerheter som uppstår på grund av Brexit där ett 

av de största hoten för Storbritannien, FinTech-företag men också e-handelsföretag överlag är 

ett ogynnsamt handelsavtal med EU. Han tror att den totala handeln inom EU kommer förbli 

ungefär densamma men att en del av handeln flyttas till andra länder om inte Storbritannien 

lyckas få ett fördelaktigt avtal med EU som också faller inom världshandelsorganisationens 

ramar. En osäkerhet är därmed att dessa FinTech-företag och e-handelsföretag fokuserar på 

andra marknader inom EU där Tyskland kan ta över en stor del av marknaden, säger Företag 

Y. Vidare menar Företag Y att den tyska marknaden är outnyttjad och att det finns stor 

potential för svenska FinTech-företag på den tyska marknaden. Även om Storbritannien har 

haft en fördel över Tyskland på grund av bland annat språkbarriären och kulturella 

förståelsen är lojaliteten hos tyskar stor vilket enligt Företag Y ger en stor möjlighet för 

svenska FinTech-företag ifall företagen lyckas vinna förtroende hos tyskarna. När det 

kommer till osäkerheten där ett FinTech-företag kan påverka andra genom att de väljer att 

flytta vilket skulle kunna skapa en dominoeffekt tror Företag Y att det inte är särskilt troligt. 

Han påpekar att de svenska FinTech-företagen är väldigt differentierade där det bland annat 

finns tre stora svenska FinTech-aktörer på den brittiska marknaden (Klarna, iZettle och 

Trustly). Dessa tre FinTech-företag fokuserar på olika grenar inom FinTech vilket gör att 

Företag Y inte tror att dessa kan påverka varandra genom olika strategiska val som de kan 

tänkas göra. Till slut menar Företag Y att en osäkerhet som kan avgöra hur deras FinTech-

företag kan tänkas agera på den brittiska marknaden är hur rörligheten för arbetskraften 

mellan Storbritannien och EU kommer att utveckla sig. Han påpekar att det än så länge är för 

tidigt att dra några slutsatser eftersom förhandlingarna än så länge inte har dragits igång. Av 

den anledningen menar han att det är svårt för honom och hans företag att veta hur de 

kommer att agera på den brittiska marknaden till följd av Brexit och betonar att det är viktigt 

att vänta och se hur dessa osäkerheter utvecklar sig genom vilka avtal som sluts innan några 

slutsatser görs.    

 

Dahlberg på kommerskollegium menar att osäkerheten efter Brexit borde vara ganska stor för 

FinTech-företagen. Det är enligt Dahlberg också troligtvis en av anledningar till att vissa 

företag som Lloyds har aviserat att de ska flytta. Det skulle därmed vara att föredra för 

företagen om de vet att det blir en dålig lösning efter Brexit för att på så sätt agera med 

säkerhet på den, eftersom företagen nu måste värdera osäkerheten i allt de gör. Fortsatt tror 

Dahlberg att det måste finnas en stor osäkerhet hos företagen inom bland annat FinTech, om 

det inte finns hemliga avtal mellan Storbritanniens regering och företagen vilket är något 

Nissan har erbjudits. Dahlberg menar att det är upp till vardera FinTech-företag att värdera 

osäkerheten samt vilken inverkan den skulle ha på företagets affärsmodell och verksamhet. 

Om det finns en risk att det blir två procent tull eller andra yttre faktorer behöver företagen 

enligt Dahlberg ta reda på om de kan sälja för ett högre pris samt vilka marginaler de har. I 
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slutändan tror Dahlberg ändå att vissa FinTech-företag kommer att klara sig ändå, men att 

vissa inte gör det. 

 

Vidare menar Dahlberg att Brexit kan medföra osäkerhet för FinTech-företagen genom den 

inverkan som den kan ha på City of London. Han betonar dock att det är svårt att veta vilka 

effekterna blir eftersom det finns många skilda utsagor från personer och organisationer. När 

det kommer till de finansiella tjänsterna tror Dahlberg att det är EU:s regelverk som kan 

påverka FinTech-företagen samt hur passrättigheterna påverkas. Enligt Dahlberg finns även 

risken att effekten på finansiella branschen och FinTech-företagen byggs upp över tid genom 

att regelverk inte beslutas gemensamt vilket i sin tur gör att det blir olika regelverk. Det kan 

till exempel göras förändringar vid en viss tidpunkt varpå senare kommer företag och 

organisationer inse att det finns betydande handelsregler som företagen måste ta hänsyn till. 

 
Finansiella tjänster är rätt så speciellt för de flesta tjänster, det vi skrev i den här 

utredningen, är att vi tänker att effekterna av handeln på de tjänsterna kommer om det 

vill sig illa, byggas upp över tid. Att regelverken inte beslutas gemensamt så vi börjar få 

mer och mer olika regelverk, det görs förändringar här vid en viss tidpunkt och så vid en 

viss tidpunkt kommer vi att inse att vi har betydande handelsregler bara för de olika 

regler som företag måste hålla sig till. (Erik Dahlberg) 
 

Vidare menar Dahlberg att den finansiella branschen är speciell på det sättet att om företaget 

är med i EU har den ett godkännande och kan agera utifrån de premisserna att det landet 

företaget är registrerat i eller den myndighet de har licens ifrån också är en myndighet från ett 

EU-land. När Storbritannien lämnar EU kommer det inte spela en stor roll om regelverket är 

bra eller dåligt eftersom de inte är ett EU-land längre, vilket betyder att ett tillstånd från 

Storbritannien sannolikt inte kommer gälla i EU och definitivt inte som det har varit tidigare. 

Dahlberg säger också att det finns möjligheten att icke EU-länder ändå har tillräckligt bra 

regelverk för att bli godkända, men detta är inte lika långtgående som att vara med i EU. 

Fortsättningsvis är det enligt Dahlberg mycket vanligare att finansiella tjänster säljs från 

Storbritannien till EU än att det säljs från EU till Storbritannien. Enligt Dahlberg finns det 

omkring 336 000 pass för att sälja finansiella tjänster från Storbritannien till EU medan i 

motsatt riktning finns omkring 20 000. När det kommer till vilka konsekvenser detta har 

menat Dahlberg att det är svårt att veta vilken effekt de här passen har på företagen inom 

FinTech-branschen och hur många som kommer att försvinna från Storbritannien. Enligt 

Dahlberg finns det några rapporter som säger att hälften av de finansiella tjänsterna kommer 

försvinna från London medan andra säger att konsekvenserna är negativa men hanterbara. 

Dahlberg påpekar även att London var ett finanscentrum långt innan Storbritannien gick med 

i EU, vilket gör det svårt att veta vad som kommer hända i framtiden. Sedan finns det enligt 

Dahlberg en möjlighet att om några företag väljer att lämna kan det bli som en snöbollseffekt 

där London inte är samma attraktiva hubb längre.  

 

Den oro som Sellgren diskuterade som nämnts är att om just efterfrågan viker, att det har en 

negativ konsekvens om man investerar och konsumerar i Storbritannien. Hur som helst 

påpekade hon att så länge brittiska ekonomin levererar bra och det finns efterfrågan är de 

konkurrenskraftiga. Enligt den rapport som Sellgren diskuterade där så mycket som 60 

procent av företagen hävdade att det var oförändrat läge, som väntar och ser för de vet inte 

vilka handelsavtal eller annat träder i kraft, nämnde hon att det innebar att offentligheten inte 

hade hört att Theresa May eller brittiska regeringen hade bestämt sig för att “vi lämnar 

faktiskt inre marknaden”. Sellgren menade att nu kanske en ytterligare procentenhet skulle 

säga att de kan överväga att skala ner. De kanske inte drar bort helt men det är inte i 

Storbritannien de skalar upp. Om fallet då är att företag skalar ner menade företagen enligt 
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Sellgren att där de skalar upp istället är i Asien och USA. Om företag även nu skulle säga 

USA är dock osäkert. Kring den tid då företagen frågades om vart de kunde skala upp visste 

man att Trump hade vunnit, men inte vilken politik som kommer föras.  

 

En sviktande efterfrågan diskuterade även Dahlberg där han ser det som en långsiktig risk. 

Om det blir så att detta blir Storbritanniens tillbakagång från att vara ett öppet, internationellt 

land med internationell utblick kan det få effekt på Storbritanniens tillväxt. Skulle det vara så 

att effekten blir allvarlig är det helt plötsligt inte en lika attraktiv marknad. Dahlberg tillägger 

att detta kan absolut få företag att skala ner sin verksamhet. Samtidigt tror han att Brexit-

avtalet som sådant inte gör att det blir för svårt att hantera nya regler, avtalet i sig kommer 

inte ha potentiellt stora risker. Men om effekten i slutändan blir att sakta men säkert börjar 

Storbritannien tappa konkurrenskraft, vilket det absolut finns en risk för att det gör, då sänks 

efterfrågan i Storbritannien. Detta kan föranleda att FinTech-företag skalar ner- eller mer eller 

mindre flyttar därifrån, exempelvis New York eller Hong Kong som tidigare nämnts om 

London tappar mark som globalt finanscentrum. Efterfrågan kan då skifta till andra ställen 

samtidigt som Storbritannien på egen hand kommer att motverka det, men sen är det ändå 

marknaden som bestämmer. Avslutningsvis menar Dahlberg att det är extremt svårt att sätta 

någon procentuell risk på hur sannolikt just det scenariot är, men det kan hända det är inte 

helt otänkbart, men det är en process på 10–20 år.  

4.5 Åtgärder och strategier från företagen och myndigheter för att 
motverka effekter av Brexit  

Palm menar att i och med att Northmill inte är närvarande på den brittiska marknaden har de 

inte påverkats. Utvecklingen kring Brexit är dock något de följer noga. Kring företag 

generellt menar visserligen Palm att Brexit kan få företag att påverkas och därmed överväga 

flytt och hävdar även att en del företag redan gjort detta, dels till Berlin och Stockholm. Men 

som helhet menar han att effekterna av Brexit som helhet är överdrivna och detta gäller även 

FinTech-branschen. Företag X menar också att Brexit inte har haft någon effekt på deras 

verksamhet än så länge där de bland annat inte har behövt vidta några särskilda strategier. 

Företag X påpekar dock att även om företaget i sig inte har behövt vidta åtgärder kan 

myndigheterna vidta flera åtgärder för att motverka eller utnyttja effekterna efter Brexitvalet. 

Företag X säger att myndigheterna har en viktig roll efter Brexit om de vill motverka 

effekterna av Brexit eller dra nytta av de fördelar som fenomenet kan föra med sig, då 

personen säger ”Myndigheterna måste göra allt man kan för att skapa förutsättningar med 

infrastruktur, skatter, bostäder, etc”. Ur ett företagsperspektiv anser Företag X att företaget 

inte vidtar några direkta åtgärder efter Brexit men anser att myndigheterna borde vara aktiva 

för att kunna erbjuda bra möjligheter till FinTech-företagen. 

 

Rosengren från sting menar att svenska FinTech-startups lika väl kan bo och verka i 

Stockholm och Sverige, framför allt efter Brexit. Anledningen till detta är för att just 

Stockholm är en bra och vass plats för dessa företag. Dock tillägger Rosengren med att 

Stockholm inte ska vara alltför kaxiga och tro att företag kommer att välja Stockholm som 

marknad istället för London eller andra marknader efter Brexit, eftersom de troligtvis inte 

kommer att göra det. För att företagen ska använda sig av strategier där de väljer att flytta till 

Stockholm tror Rosengren att flera faktorer måste bli bättre, bland annat att skattenivån blir 

bättre, optioner för bolagen samt anställningsoptioner. Vidare säger Rosengren att FinTech-

startups är så pass adaptiva och olika att det är svårt att veta vad som kommer att hända dem. 

Det inte säkert att de väljer strategier som tar dem till Sverige och Stockholm utan de kan lika 

gärna välja Berlin eller en annan stad och marknad. För att utveckla FinTech-företag menar 
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Rosengren att det är viktigt att politikerna lyssnar på företagen och deras intressen. Detta 

skulle kunna göra att ekosystemet i Sverige och Stockholm blir ännu bättre vilket Rosengren 

tror skulle kunna locka till sig ännu fler företag, men han tror dock inte att det kommer att 

hända. Han säger att STING arbetar med olika riskanalyser för att använda sig av strategier 

för att minska bland annat osäkerheten i framtiden. Detta skiljer sig för varje bolag om de ska 

in på nya marknader och beroende på vilken marknad det är. Däremot ser Rosengren sällan 

någon fördel för företagen att flytta även om det kan vara så i vissa fall, samt att de gärna ser 

att företagen väljer att vara kvar i Sverige. 

 

När det kommer till att motverka konsekvenserna av Brexit menar Dahlberg på 

kommerskollegium att det inte finns någon mirakelmedicin att använda sig av men påpekar 

att det kan finnas en generell sanning vid politisk osäkerhet som företag kan sträva efter. 

Denna sanning är enligt Dahlberg att företagen ska försöka fokusera på sin verksamhet och 

det de är bra på och inte lägga ett för stort fokus på att oroa sig. Finansiella tjänster och 

FinTech-företag är enligt Dahlberg lite speciellt med tanke på att det i praktiken finns en risk 

att det blir ett förbud när det kommer till passrättigheter, vilket gör att företag i så fall kan 

behöva flytta från Storbritannien. I andra fall när det bara är risk att regler börjar skilja sig åt 

och det blir dyrare att bedriva verksamheten är det lättare att fokusera på kärnverksamheten 

för att se hur det går att förmildra de negativa effekterna. Dahlberg menar vidare att vid 

FinTech får företagen vänta och se hur det blir med passrättigheterna alternativt att företagen 

är proaktiva och flyttar innan för att inte ta risken. Nackdelen med detta är enligt Dahlberg att 

det innefattar en stor fast kostnad för företagen, men det kan vissa tycka är värt att ta. 

Huvudsakligen är det enligt Dahlberg viktigt att fokusera på huvudverksamheten men 

samtidigt är det viktigt för företagen att vara medvetna om vad som pågår för att inte bli 

tagna på sängen. Detta innefattar att se över möjligheterna, vart kan företaget flytta? Vilka 

möjligheter finns det i olika städer?  

 

För att driva vidare på frågan om vart och om företag kommer flytta för att motverka 

eventuella konsekvenser av Brexit påpekar Lena Sellgren att det finns en risk att jobb flyttar 

från London. En fråga hon även ställer sig är hur lätt är det egentligen att flytta ett finansiellt 

centrum? Kommer de kostnader som medförs med att man förlorar fria rörligheten vara 

avgörande för att företag med flera förlägger sina finansiella funktioner i ett annat land? 

Sellgren tror då om det är lätt att flytta, då gör de det. I Finansiella sektorn menar hon fortsatt 

att det är betydligt lättare att flytta än om du skulle haft någon stor produktion som företagen 

tar med sig. Överlag tror hon på en negativ effekt och en försvagad finanssektor i London. 

Fortsatt vad gäller frågan om vart omlokaliseringen sker till potentiella länder/städer vet de 

inte ännu men potentiella destinationer som Sellgren nämner är Frankfurt, Dublin, 

Amsterdam och kanske Paris. Utomeuropeiska regioner ska även tas i beaktning där hon även 

nämner Kina, Indien, Indonesien och även Singapore. Huruvida företag då flyttar menar 

Sellgren kommer bero på hur viktigt det är att vara på den inre marknaden. Det kan vara bra 

att backa ett steg och tänka vilket frihandelsavtal som Storbritannien lyckas förhandla sig till 

med EU. Om det blir ett gynnsamt avtal där det kommer ha en ganska liten effekt blir det 

inga direkta kostnader när företag handlar med Storbritannien. Har företagen dessutom sina 

slutkunder i brittiska marknaden hävdar Sellgren att de sannolikt kommer att vara kvar, 

oavsett om de är brittiska eller utländska. Vad gäller företag i övrigt i diverse branscher 

berättar Sellgren att vissa menar att deras närvaro på brittiska marknaden inte står och faller 

på om de är med i inre marknaden eller inte. Det kommer påverka negativt, men de är 

konkurrenskraftiga och har stark efterfrågan av britterna. Det brukar talas om “Scandimania”, 

britterna gillar svenska produkter, maten och kulturen. Historiskt sett menar Sellgren att 

Sverige har haft en jättefin relation med Storbritannien överhuvudtaget vad gäller handel och 
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investeringar.  Det som en del företag dock är oroliga över enligt Sellgren är att efterfrågan 

viker och att det har en negativ konsekvens om man inte investerar och konsumerar i 

Storbritannien. Men så länge brittiska ekonomin levererar bra och det finns efterfrågan menar 

företagen att där är de konkurrenskraftiga. Enligt Sellgren visar det sig att det mest centrala 

att titta på är att så många som 60 procent av svenska företagen hävdar att det var oförändrat 

läge med avseende till Brexit. Dessa företag hävdade att dom väntar och ser för de vet inte 

vilka handelsavtal eller annat som träder i kraft. Fortsatt tror Sellgren att 15 procent menade 

att de redan nu överväger att dra ner på sin verksamhet, varav 13 procent menade att de skulle 

dra ner i liten utsträckning och resterande två i stor utsträckning. Någonstans mellan 15–20 

procent av svenska bolagen säger redan nu att de i alla fall inte kommer expandera, utan de 

drar nog faktiskt ner, kollar på andra alternativ.  Sellgren menar då alltså att en femtedel av 

företagen kommer ändra sitt beteende, men att de flesta ändå väntar. Det är viktigt att förstå 

att Storbritannien ändå är en intressant marknad för svenska företag och företagen kommer 

anpassa sig till det. Möjligen blir det ändå ett litet nivåskift någonstans att de kanske drar ner 

lite grann, och sen kommer företagen ändå fortsätta om inte Storbritannien går in i recession. 

För då menar Sellgren att de kan ställas inför “Ska vi vara kvar här eller ska vi dra tillbaka?”. 

4.6 Utmaningar för svenskt företagande efter Brexit och för FinTechs 
utveckling  

Vad gäller FinTechs utveckling menar Palm att utmaningarna handlar om att förenkla och 

tydliggöra regler och att behålla innovationskraften i staden. Det kommer handla om en 

mängd olika faktorer, som till exempel: Hur kommer den nya bankskatten se ut? Vilken ny 

teknik kommer att utvecklas? Hur utvecklas ekonomin som helhet? Generellt tror Palm att 

situationen för FinTech i Sverige befinner sig i ett guldläge. Sverige och Stockholm har 

många spännande nya företag och kreativa människor, dessutom relativt sett samarbetsvilliga 

och positiva myndigheter som förstår att Sverige som land tjänar mycket på att skapa rätt 

förutsättningar för de här företagen att lyckas. Det Palm menar att Northmill kan göra är att 

fortsätta utveckla nya finansiella lösningar som förändrar beteenden och driver utvecklingen 

framåt. Han avslutar med att påpeka att det är häftigt med ny teknik men att kundnyttan alltid 

måste stå i centrum. FinTech-bolagen kan inte bara utveckla ny teknik, De måste bli bättre på 

att förklara fördelarna också. 

 

Vidare nämnde Dahlberg en utmaning för FinTech-företagen som de flesta inte tänker på i 

samband med Brexit. Detta är enligt honom att företag och organisationer inte får föra över 

data (persondata och olika uppgifter) till Storbritannien efter de har gått ur EU. Risken är 

enligt Dahlberg att det blir ett abrupt slut vilket leder till att det blir förbjudet att göra det som 

företagen är vana att göra eftersom EU har en grundprincip att data inte får lämna EU om de 

inte har en adekvat skyddsnivå, vilket Storbritannien inte har. Det är möjligt att 

Storbritannien inte har tillräckligt bra skydd för persondata och att uppgifterna därmed inte 

får föras över till Storbritannien. Företagen får därmed inte sitta i Storbritannien och komma 

åt persondata samt kundbasdata. Denna osäkerhet är något som Dahlberg tror är en utmaning 

för bland annat svenska FinTech-företag och som kan få dem att överväga om de ska flytta 

till Storbritannien eller inte. Denna fråga är central för hela finansbranschen och inte bara 

FinTech, menar Dahlberg, men även andra branscher också. Detta kommer enligt Dahlberg 

kunna ha en påverkan på svenska FinTech-bolag och deras möjligheter att använda sig av 

brittiska uppgifter. Han tror vidare att det överlag skulle vara negativt för Sverige och Europa 

om det skulle bli stopp med dataöverföringen men att de flesta inte tänker på det samt vilka 

negativa effekter det kan ha för handeln.  
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Vad gäller Business-Sweden och Sellgren menar hon att som en främjande organisation bör 

de se vad utmaningarna är och vad möjligheterna är. Hon menar att i dagsläget handlar 

Sverige med länder som har handelshinder, både tariffära och icke-tariffära som kanske är 

svårare med massa standarder och regleringar. Sellgren påpekar att det är väl det många är 

mest rädda för med Brexit är att det blir krångligt. Ett exempel som hon nämner är när företag 

ska testa och få sina nya innovationer och produkter godkända, något som fortfarande är 

enkelt i EU eftersom unionen har en och samma sak. Samma gäller även 

läkemedelsbranschen där det är jätteviktigt att få testa i Sverige och få den godkänd för att 

alla har den gemensamma standarden. Enligt Sellgren underlättar detta och gör det snabbare i 

samarbeten med avseende på liknande standarder att det inte behövs separata standarder.  

 

Som tidigare nämnts i svagheter på den svenska marknaden anser Rosengren på STING att en 

utmaning i framtiden för FinTech-bolag är samarbetet med Finansinspektionen. Bland annat 

är Finansinspektionen mer anpassad för stora företag men inte för mindre, startupbolag inom 

FinTech-branschen. Detta är någonting som kan förbättras enligt Rosengren där 

Finansinspektionen, för att FinTech-bolag lättare ska kunna utvecklas, behöver jobba närmare 

dessa företag. Vidare är samarbetet med finansinspektionen också någonting som Företag X 

nämner är en utmaning för FinTech-bolagen av den anledningen att det inte har varit någon 

prioritetsfråga för Finansinspektionen. När det kommer till Brexit och utvecklingen av 

FinTech-bolagen anser Rosengren att politikerna kan göra ett bättre jobb för att bland annat 

locka FinTech-företag till Stockholm, men också allmänt lyssna mer på dem för att få en 

bättre utveckling kring företagen och branschen.  
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5. Analys 

I detta avsnitt analyseras insamlade data utifrån det teoretiska ramverket som valts för denna 

studie samt utifrån den empiriska uppdelningen. Vidare redovisas likheter och olikheter 

mellan respondenternas svar för att utröna betydande problem.  

5.1 Styrkor och svagheter med den svenska marknaden 

Flera av företagen och organisationerna som blev intervjuade diskuterade Stockholms 

förmåga som finansstad samt hur attraktiv den är. De flesta var överens om att Stockholm har 

flera styrkor där både Sverige och Stockholm kan få en starkare ställning efter Brexit. De 

flesta som blev intervjuade, till exempel Palm och Rosengren anser att Stockholm har ett bra 

företagsklimat för FinTech-företag med bra infrastruktur och teknik, vilket gör att många 

FinTech-företag skapas. Den teknologiska faktorn kan därmed spela en stor roll för 

Stockholm då de flesta intervjuade anser att Stockholm har en bra infrastruktur med en 

framstående teknologi. Därutöver påpekar Dahlberg att Sverige är en av de mest 

digitaliserade nationerna, exempelvis tillgängligheten till bra bredband samt en väldigt 

kunnig befolkning inom IT, vidare menar Sellgren att Sverige rankar högt på 

innovationsindex som innovationsförmåga. Ingram et al. (2015) diskuterade Storstockholms 

högteknologiska hubb där det diskuterades om internet- och mobiltelefonpenetrationerna som 

var väldigt prominenta ur ett globalt perspektiv och samma gäller den höga graden av teknik- 

och chefskompetens, dessa unika punkter återspeglas alltså i hur Dahlberg och Sellgren pekar 

på styrkorna med svenska marknaden och Stockholm. I denna kontext är det intressant att 

diskutera marknadsattraktionen, där Aaker och McLoughlin (2007) diskuterade faktorer som 

tillväxt, teknologi, teknologisk färdighet i ”Market attractiveness matrix”, vilket kan matchas 

med de framhävda fördelarna och styrkorna som respondenterna tar upp vad gäller det som 

främjar Sverige och Stockholm. Fortsatt menar Palm och Rosengren att samarbetet med 

Finansinspektionen är viktigt för utveckling av FinTech-företag. Det är bland annat relativt 

lätt för FinTech-företagen att få tillstånd från Finansinspektionen samt att Finansinspektionen 

enligt Palm kommer ta reda på hur de kan ge mer råd till FinTech-företagen i framtiden. 

Detta i kombination med den teknologiska utvecklingen som finns i Sverige och Stockholm 

gör att Sverige står relativt bra gentemot andra marknader, vilket också modellen ”Market 

attractiveness matrix” anser är viktiga faktorer för att göra en marknad attraktiv. Utifrån 

”Market attractiveness matrix” finns det med andra ord olika faktorer som gör Stockholm 

attraktivt att investera i men det är dock inte säkert att dessa faktorer gör Stockholm 

tillräckligt attraktivt för FinTech-företagen efter Brexit, vilket analyseras härnäst. 

  

Även om det finns positiva faktorer för den svenska marknaden finns det också flera negativa 

delar för FinTech-företag. De flesta som blev intervjuade anser att bostadssituationen i 

Stockholm är en stor påverkande faktor som drar ner attraktiviteten för staden. ”Ett minus där 

kan möjligtvis vara bostadsmarknaden som håller tillbaka, då kanske det är lättare att välja 

Berlin där du faktiskt kan hyra en bostad så det här är jätteproblematiskt” påpekade Sellgren 

exempelvis. Utöver bostadssituationen menar Palm, Rosengren och Företag X att trots att 

arbetet och samarbetet med Finansinspektionen är bra, kan det bli bättre. Till exempel anser 

de att Finansinspektionen kan vara trögjobbade och komplexa vilket kan försvåra för 

företagen. Dessa negativa delar drar ner attraktiviteten för Stockholm som alternativ för 

FinTech-företagen efter Brexit. Utifrån olika faktorer som Aaker och McLoughlin (2007) 

nämner om ”Market Attractiveness Matrix” där bland annat prisnivåer, flexibilitet är viktigt, 

är detta något som stämmer överens med vad de intervjuade organisationerna och företagen 

anser om Stockholms (och Sveriges) attraktivitet. Modellen menar att det är viktigt att det 
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finns en hög attraktivitet för att företagen ska investera i marknaden, och utifrån svaren som 

har redovisats, saknas detta till viss del i Stockholm. ”Det som behövs är en större tydlighet 

kring vilka regler som gäller eftersom innovationen ofta springer ifrån regelverket. 

Utmaningen blir därför att vara innovativ utan att låta det strypa innovationen”, påpekade 

Palm. Palm nämnde dock branschorganisationen för de svenska FinTech-bolagen, nämligen 

SweFinTech som diskuterats, som ska skapa ett närmre samarbete med Finansinspektionen. I 

nuläget påpekade Palm att föreningen var i uppstartsfasen. I framtiden kan detta ses vara en 

möjlighet för svenska FinTech-företag för att skapa sig själva en ytterligare dimension för 

innovation. Inledningsvis i denna studie diskuterades svenska FinTech-branschens möjlighet 

att öka sitt momentum i och med Brexit, där kan då det nya samarbetet med 

Finansinspektionen potentiellt vara fördelaktigt för att skapa tydliga strömlinjerade riktlinjer 

för företagen vilket efterfrågas på marknaden. Flews (2009) diskussion kring begreppen 

”exit” och ”voice” som Hirschman diskuterade är intressanta kring diskussionen om 

innovationsmöjligheter och förmågan att skapa ett samarbete. Som en del respondenter 

nämnde hämmas innovationsrummet på grund av besvärlig reglering. Detta kan kopplas kring 

argumentet om underutnyttjade resurser som Flew (2009) diskuterade vilket ur ekonomisk 

synvinkel är problematiskt och kan (troligtvis inte i svenska FinTech-företags fall) leda till 

”exit”. Vidare kan konceptet ”voice” som Gehlbach (2006) nämner potentiellt nyttjas för 

FinTech-företagen att förhandla med Finansinspektionen om i branschorganisationen 

SweFinTech där missnöjet kring regleringar kan lyftas fram för att skapa nya tydligare villkor 

som leder till bättre FinTech-företagande.  

 

När det kommer till frågan hur attraktivt Stockholm är för FinTech-företag efter Brexit skiljer 

sig dock svaren till viss del. För att ett företag ska investera i en marknad menar Aaker och 

McLoughlin (2007) att företaget ska ha en hög förmåga att konkurrera på marknaden samt att 

marknaden ska vara attraktiv på en nivå från medelnivå till hög nivå. I andra fall ska 

företagen utifrån denna modell enligt Aaker och McLoughlin (2007) ha selektiva 

investeringar på marknaden, alternativt inte investera eller avyttra verksamheter redan 

etablerade på marknaden. Dahlberg menar att ingen stad i Europa är nära den nivån som 

London har men trots detta kommer vissa FinTech-företag välja att investera mer i 

Stockholm efter Brexit. Attraktivitetsmässigt är inte Stockholm lika attraktivt som London 

samt troligen inte heller på samma nivå som Paris, Amsterdam eller Frankfurt utan där är 

Stockholm ett ”övrigt-alternativ”. Rosengren å sin sida menar att många faktorer behöver bli 

bättre för att kunna locka fler FinTech-företag. Bland annat nämner han bostadssituationen, 

skattetryck samt olika obligationer som behöver bli bättre för att Stockholm ska bli mer 

attraktivt för FinTech-företagen efter Brexit. Rosengren menar då likt Dahlberg att det är 

tveksamt om Stockholm blir mer attraktivt efter Brexit där i så fall några företag kan välja att 

investera mer i Stockholm. Detta menar också Företag Y då han likt tidigare nämnda aktörer 

anser att det finns flera nackdelar hos marknaden i Stockholm som kan hindra FinTech-

företag till att välja Stockholm efter Brexit. Företag Y menar bland annat att 

bostadssituationen är så pass allvarlig att det är svårt för företagen att locka till sig 

internationell arbetskraft, vilket gör det svårt för företagen att operera i Stockholm. Vidare 

påpekar Företag Y att finns det flera begränsningar i Stockholm som gör det svårt för 

huvudstaden att bli ett finanscentrum. Till exempel finns det många k-märkta byggnader, 

skyddade gröna områden samt att vattnet kan försvåra möjligheterna till att skapa ett 

finanscentrum. Med hänsyn till ”Market Attractiveness Matrix” saknar Stockholm flera 

faktorer som är viktiga att ha för att kunna attrahera företag och i synnerhet FinTech-företag 

vilket flera av de intervjuade företagen har gett uttryck för. Även om det fortfarande finns 

positiva delar hos Stockholms marknad är de negativa delarna fortfarande väldigt stora vilket 

kan försvåra möjligheterna för Stockholm som ett alternativ till London efter Brexit. Dessa 
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svagheter kan påverka hur många företag som väljer att etablera sig på Stockholms marknad 

efter Brexit eftersom de är medvetna om svagheterna som de kommer uppleva och finns på 

marknaden, vilket kan göra andra marknader i Europa mer attraktivt istället för Stockholm. 

Svagheterna är därmed stora på marknaden i Stockholm för FinTech-företag vilket enligt 

Företag Y gör det svårt för staden att bli ett finanscentrum som ska kunna utmana de andra 

stora finansmarknaderna i Europa. Sammanfattningsvis utifrån ”Market Attractiveness 

Matrix” är Stockholm inte så pass attraktivt som det behöver vara för att kunna locka till sig 

FinTech-företag från Storbritannien efter Brexit. Även om det som tidigare nämnts finns flera 

positiva delar med Stockholm är det inte säkert att dessa faktorer tar Stockholm upp på en 

”hög nivå” utifrån ”Market Attractiveness Matrix”. Det finns dessutom andra marknader som 

kan vara mer attraktiva att investera i än Stockholm, bland annat Paris, Frankfurt eller 

Amsterdam.        

5.2 Styrkor och svagheter med den brittiska marknaden 

London beskrivs, oavsett Brexit som en finansstad. Bland annat nämnde Dahlberg att det inte 

finns någon europeisk stad som är i närheten av samma kapacitet som London har. Sellgren 

benämnde även London i särklass som Europas finanssektor. Detta kan anses fördelaktigt för 

FinTech-företag som agerar i sektorn, vilket Rosengren från STING påpekar. En sådan fördel 

som Rosengren nämner är förmågan för utvalda företag att agera utanför brittiska 

Finansinspektionens regler vilket skapar ett spelrum för företag att testa många olika idéer 

som i sin tur gör att det går snabbare för företagen att ta fram nya produkter. Detta är 

attraktivt för företag, bland annat nämner Sellgren att finanssektorn gör allt för att få det nya, 

smarta tänkandet.  Att Storbritannien fortfarande är, som Sellgren nämnde, en intressant och 

attraktiv marknad för svenska företag och företagen kommer därmed nog anpassa sig till det, 

förmodligen till en grund av att som hon nämnde att det finns en attraktion för det nya, smarta 

tänkandet. Detta kan då föranleda att företag, oaktat Brexit ändå kan välja Storbritannien på 

grund av det spelrum som FinTech-företag kan åta sig. Detta kan kopplas till det Shimizu 

(2017) och Gehlbach (2006) skriver om voice, exit och loyalty. De menar att aktörer kan 

välja att lämna en marknad om de är missnöjda över olika faktorer eller åtgärder som drabbar 

dem. Eftersom London trots allt är ett av de största finanscentrumen i världen är det 

fortfarande attraktivt för FinTech-företagen att vara kvar i staden och landet, vilket bland 

annat Sellgren och Dahlberg också nämnde. Det kan göra att FinTech-företagen ser värdet i 

att stanna kvar i London och därmed väljer att använda sin röst som Gehlbach (2006) menar 

kan användas för att förhandla för att få en större nytta och fler fördelar. Eventuellt skulle 

förhandlingar föras med den brittiska finansinspektionen för att försöka undvika negativa 

konsekvenser som tillkommer på grund av Brexit. 

 

Vidare var storlek, tillväxt och regleringar faktorer som utgjorde marknadsattraktionen som 

nämnts enligt Aaker och McLoughlin (2007). I detta fall kan brittiska regleringen i form av 

finansinspektionens direktiv ses som fördelaktigt då företagen som nämnts får ett större 

spelrum för idéer. Sedan är brittiska marknaden, med City of London i brännpunkt en stor 

finansstad som etablerat sig som hela Europas finanssektor. Storbritannien är även som 

Sellgren påpekade världens femte största ekonomi och utöver själva storleken är det även lätt 

med specialisering att det skapas kluster. Dahlberg drar exempelvis en liknelse med Silicon 

Valley för IT, vilket gör att staden kan locka till sig nya och taggade företag och individer. 

Duktiga individer i Dahlbergs mening som söker sig till London driver framgång till staden i 

form av mer kunskap. Så konkurrenskraft finns det absolut. Aaker och McLoughlin (2007) 

nämnde som diskuterats konkurrenskraft bland annat i former av flexibilitet, patent och 
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teknologisk färdighet. Återigen kan då brittiska Finansinspektionen nämnas vilket då skapar 

en större flexibilitet, snarare än en begränsning av innovationsrummet för företag.  

 

En konsensus gällande svagheterna som kan kopplas till exit, voice och loyalty är där Flew 

(2009), Shimizu (2017) och Gehlbach (2006) diskuterar hur aktörer kan agera ur liknande 

situationer. Dahlberg nämnde att det är dyrt för företag att agera i London och Fredrik fyllde 

på med att det även är dyrt att bo i London samt att lönerna är dyrare, men som Dahlberg 

även nämnde är det ett litet land med stor befolkning. Hur som helst tillägger även Dahlberg 

att London ändå är ett stort finanscentrum där finansföretag ofta har pengar och kan fixa 

bostäder om det behövs. Han tror då att en stor del av verksamheten kommer finnas kvar i 

landet. Rosengren delar denna uppfattning och menar på att Brexit inte har en alltför stor 

effekt på företagen och tror därför inte att jättemånga företag kommer att flytta till andra 

städer och marknader.  Han tillägger att det kommer krävas mycket för att de ska flytta då de 

redan är belägna i London. Ur synpunkt från exit, voice och loyalty finns det en risk att 

FinTech-företagen kan välja att använda en ”exit” och välja att flytta till ett annat land. 

Shimizu (2017) och Gehlbach (2006) menar att om missnöjet blir för stort kan aktörerna som 

drabbas välja ett utträde istället för att använda sin röst för att förhandla med berörda parter. 

Det är därmed intressant ur det här perspektivet om de svagheterna som tidigare funnits kring 

den brittiska marknaden tillsammans med konsekvenser från Brexit gör att missnöjet hos 

FinTech-företagen blir för stort, eller om de fortfarande i första hand väljer att använda sin 

röst för att förhandla. Enligt Sellgren, Dahlberg och Rosengren är det mest troligt att 

FinTech-företagen väljer att stanna kvar på den brittiska marknaden och London.  Dahlberg 

menade som tidigare nämnts att London är ett stort finanscentrum med många möjligheter 

och Rosengren anser att Brexit trots allt inte har så stora effekter på företagen att de väljer att 

flytta. Som Sellgren hävdade måste inblandade fråga sig hur lätt är det egentligen att flytta ett 

helt finansiellt centrum? För att som Dahlberg även påpekar är det få städer som har samma 

kapacitet som London har när det kommer till finansiella tjänster, värt att tillägga är även att 

London var ett finanscentrum redan innan Storbritanniens EU-medlemskap. Vidare blir då 

det som Sellgren nämnde aktuellt när hon frågade om de kostnader som kommer medföras 

med att den fria rörligheten förloras kommer vara avgörande för att FinTech-företag förlägger 

sina finansiella funktioner i ett annat land? Är fallet att företag ställs under ett sådant tryck är 

FinTech-företag enligt Fredrik snabba på att flytta. Sellgren adderar med att som tidigare 

även nämnts att om det är lätt att flytta gör företag det, det är lättare att flytta i den finansiella 

sektorn än om du skulle haft någon stor produktion att ta med dig. Enligt Dahlberg kan det 

även bli svårare att flytta till London, om än inte omöjligt. Likt USA finns risken att det kan 

krävas ett visum för att arbeta där. Detta kan då påverka företag som är beroende av att kunna 

flytta personal, vilket han nämner att många av de svensk FinTech-företagen är.  

 

Intressant blir det då att diskutera hur faktorer som Aaker och McLoughlin (2007) diskuterar i 

GE-matrisen kan påverkas negativt utifrån Brexit. Regleringar diskuterades som positivt med 

avseende på brittiska Finansinspektionens arbete. Men regleringar har även en risk att bli 

större. Bland annat som Sellgren diskuterade att en rädsla finns gällande standarder och 

regleringar som en konsekvens av Brexit.  Detta kan innebära uppkommande av regelverk i 

Storbritannien som avviker från de standarder som gäller i EU.  Dahlberg förde en diskussion 

i samma bana där han påpekade att risker kan byggas upp över tid där det kan stadgas 

betydande handelsregler som företagen måste ta hänsyn till som en följd av att regelverk inte 

beslutas gemensamt. Flexibiliteten som en faktor för konkurrenskraft som diskuterades är 

också lämplig att nämna i kontexten av standarder och regleringar. Som Sellgren nämnde är 

det lätt att testa och få sina produkter och innovationer godkänna något som fortfarande är lätt 

inom EU då gemensamma regler anammas. Detta har underlättat samarbeten och skapar en 
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fortgående process, vilket gjort att en separat process inte behövts. Då FinTech-branschen 

ofta strävar efter det nya underlättar naturligtvis en standard för testning av lösningar och 

innovationer, om Storbritannien inte är slutkunden kan detta vara negativt om ett företag 

ämnar kunna förse sin tjänst på en internationell nivå. 

5.3 Osäkerheten efter Brexit 

Företagen och organisationerna i den här studien var alla överens om att Brexit på olika sätt 

bidrar till osäkerhet för svenska företag och FinTech-företag men att det kan skilja sig åt. 

Rosengren menar att FinTech-företag och startups kan vara tveksamma till att investera i ett 

land vars osäkerhet är så pass stor. Risken finns också att andra länder funderar på att gå ur 

EU, vilket skapar ytterligare osäkerhet hos företagen. De flesta respondenterna anser att 

Brexit medför osäkerhet på något sätt men att osäkerheten kan variera beroende på företag 

och organisationer. Företag X säger att Brexit inte har en direkt påverkan på dem men att 

åtgärder ändå behöver tas mot till exempel infrastrukturen, boende och skatter eftersom det 

trots allt är osäkerheter för FinTech-företagen. Dahlberg menar att Brexit kan medföra 

osäkerhet genom den inverkan som kan skapas på City of London. Mer specifikt för FinTech-

företag tror han att passrättigheterna kan spela en stor roll som måste bearbetas av företagen. 

Det finns också risk att osäkerheter med mera byggs upp över tid genom att nya regelverk 

uppstår vilket gör att företag ser problemen för sent. Enligt teorin strategisk osäkerhet är det 

viktigt för företagen att utreda hur de kan påverkas av externa faktorer. I det här fallet är 

Brexit en omfattande extern faktor som kan påverka företag, däribland FinTech-företag. 

Aaker och McLoughlin (2007) menar att det är viktigt för företag att rangordna påverkan 

osäkerheterna kan ha på organisationerna där störst fokus läggs på de med störst påverkan 

samt hur snart de kan ske. Samtidigt finns det enligt Vecchiato (2007) olika typer av 

osäkerheter som företag kan drabbas av och därmed påverkas. Eftersom respondenterna är 

överens om att osäkerhet kommer att uppstå med Brexit är det enligt Aaker och McLoughlin 

(2007) samt Vecchiato (2007) och den strategisk osäkerhet viktigt att företag tar reda på vilka 

faktorer som påverkar dem mest. Detta liknas med svaren från respondenterna eftersom de 

menar att osäkerhet kommer att uppstå för deras organisationer till följd av Brexit, företagen 

behöver dock rangordna eventuella osäkerheter för att på så sätt kunna hantera dem på ett bra 

sätt. 

 

Vidare kan osäkerheterna uppstå på olika sätt, då Vecchiato (2007) menar att det finns 

osäkerheter för makromiljön och mikromiljön där makron behandlar det större perspektivet. 

De största osäkerheterna efter Brexit är enligt studien de politiska frågorna som kan påverka 

FinTech-företagen. Jämförelsevis betonade Dahlberg från kommerskollegium bland annat 

passrättigheterna samt dataöverföringsmöjligheterna som två osäkerheter som även 

McCullagh (2017) diskuterade, vilket starkt kan påverka dessa företag. För att företagen ska 

lyckas klara av osäkerheterna menar Vecchiato (2007) att det viktigaste är att ge chefer 

möjligheter att kunna hantera framtiden utifrån uppgifterna som har kommit fram. Det liknar 

det Rosengren är inne på då han menar att även om en del företag avvaktar att investera i 

Storbritannien kommer troligtvis de som ändå väljer att investera i landet göra det eftersom 

de har en sådan bra kunskap om vilka konsekvenser det kan få, samt vilka faktorer som kan 

påverka företaget. De kommer alltså veta vad de behöver göra för att klara av effekterna av 

Brexit samt vilka frågor som i framtiden kan påverka deras organisation och möjligheten att 

göra bra investeringar och affärer i Storbritannien. Det är denna princip Vecchiato (2007) 

diskuterar är viktigt för en organisation för att klara av osäkerheterna, nämligen att cheferna 

har kunskapen och möjligheterna att hantera framtiden efter den kunskapen de har arbetat 

fram om de osäkerheter som kan uppstå. Detta kan i sin tur kopplas till Walters et al. (2003) 
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som menar att chefer anser att marknadsplatser och ekonomiska villkor är av väsentlig 

betydelse. De ekonomiska faktorerna har en väldigt viktig betydelse för att minska den 

strategiska osäkerheten, vilket kan jämföras med de ekonomiska osäkerheterna som Brexit 

för med sig och som respondenterna har tagit upp i den här studien.  

 

Fortsättningsvis skriver Parnell et al. (2012) att marknaden inom teknik är svårbegriplig och 

osäker vilket gör att de bäst anpassade företagen klarar sig bättre. Eftersom Brexit tillför olika 

sorters osäkerheter är det fördelaktigt för de tekniska företagen och därmed FinTech-

företagen som lätt kan anpassa sig. Detta liknar bland annat det Rosengren tog upp då han 

menar att FinTech-företag är lättanpassliga och rörliga men också olika varandra. Utifrån det 

Parnell et al. (2012) skriver betyder detta att FinTech-företagen lättare kan manövrera 

eventuella osäkerheter vilket gör att de också lättare kan bemöta de osäkerheterna som 

uppstår efter Brexit. Detta är alltså någonting Rosengren också tror är fullt möjligt då han 

tycker att FinTech-företagen är anpassningsbara vilket kan göra att Brexits osäkerheter trots 

allt inte slår lika hårt mot dem. Den externa osäkerheten, som också kan kallas makro, är 

enligt Elenkov (1997) av större betydelse för företag än den interna (mikro) osäkerheten. De 

som blev intervjuade i den här studien påpekar till större del den externa osäkerheten som 

kommer med Brexit. Bland annat nämner både Rosengren, Dahlberg, till viss del Företag X 

men också Företag Y de olika politiska osäkerheterna som kan påverka FinTech-företagen. 

Företag Y betonar bland annat att politiska osäkerheten om hur ett framtida handelsavtal 

mellan Storbritannien och EU kommer att se ut och utformas. Det kan bli ett ogynnsamt avtal 

vilket enligt Företag Y kan göra att FinTech-företagen fokuserar på andra marknader som 

exempelvis Tyskland, vilket liknar det Schoenmaker et al. (2017) även påpekade skett i och 

med minskade riskkapitalinvesteringar i Storbritannien men som samtidigt ökat i Tyskland. 

Eftersom han tror att handeln inom EU kommer att förbli densamma finns det enligt Företag 

Y risken att handeln som innefattar FinTech-företag och e-handel därmed flyttas till andra 

mer lättåtkomna alternativ. Detta kan liknas vid modellen scenarieanalys eftersom enligt 

denna menar Postma och Liebl (2005) att företag kan lära sig om de risker och osäkerheter 

som omger verksamheten. Tourki et al. (2013) menar att scenarieanalysen ger företagen 

möjlighet att lära sig om framtiden samt att analysera för att undvika att drabbas av 

osäkerheten. Detta menar till viss del också Företag Y att företag kommer att behöva göra på 

grund av osäkerheten som Brexit för med sig. Vilka scenarier som kommer att användas av i 

framtiden kommer enligt Företag Y bero på vilka olika avtal som kommer att slutas mellan 

Storbritannien och EU, och därmed vilka åtgärder FinTech-företagen kommer att använda sig 

av. Ett scenario är enligt Företag Y att ett större fokus läggs på andra europeiska marknader 

där Tyskland ligger bra till på grund av att den är outnyttjad och att det finns stor potential för 

svenska FinTech-företag på den tyska marknaden. Företag Y menar dock att osäkerheten är 

stor vilket gör det svårt att veta vilka avtal som kommer att slutas och därmed är det svårt att 

dra slutsatser om vad som behöver göras. Med andra ord är den externa osäkerheten för 

företagen den viktigaste frågan efter Brexit eftersom faktorer som företagen inte kan göra 

mycket åt också är de som kan ge störst konsekvenser på företagen. I intervjuerna som har 

genomförts har som tidigare nämnts lite fokus legat på interna osäkerheter utan det har till 

största del handlat om den större externa osäkerheten, vilket alltså Elenkov (1997) menar kan 

ha en stor påverkan på företagen. 

 

Slutligen diskuterades en sviktande efterfrågan som en risk för att lämna Storbritannien samt 

för att inte investera i Storbritannien. Både Sellgren och Dahlberg syftade på en vikande 

efterfrågan som en investeringsosäkerhet där Dahlberg såg en mer långsiktig risk. Detta kan 

absolut ha en påverkan på faktorer som marknadens storlek och tillväxt som Aaker och 

McLoughlin (2007) diskuterar som förutsättningar för en attraktiv marknad, om det skulle bli 
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som Dahlberg nämnde att Storbritannien går tillbaka från att vara ett internationellt land med 

internationell utblick.  Det är dock svårt att se en procentuell risk på hur sannolikt scenariot är 

att efterfrågan sviktar som ett resultat av vad som kommer av Brexit-avtalet. En tanke finns 

det dock som han nämnde. Vad anledningen konkret skulle vara för att lämna/inte investera 

Storbritannien är oklart. Enligt Sellgren menade merparten av företagen att de inte vet, att de 

avvaktar och ser hur det utformas då handelsavtalet inte är fastställt. Trots en konsensus om 

att det är en oro om vikande efterfrågan är det i slutändan ett potentiellt scenario. Men att ha 

det scenariot i beaktning är troligtvis värt att ha i åtanke för företag. Enligt Vecchiato (2012) 

är osäkerheter en essentiell fråga för att säkerställa och hitta fördelar för företaget i framtiden. 

Vidare menar Aaker och McLoughlin (2007) som diskuterat att osäkerheter kan rangordnas 

utifrån den betydelsen och påverkan de kan ha på företagen. Huruvida högt scenariot om 

vikande efterfrågan bör rangordnas är svårt att säga då det som nämnt inte finns ett fastställt 

handelsavtal.  De troliga scenarion som lyfts fram i denna studie är de som Wyman (2016) 

diskuterade där ett scenario med högsta access eller tillgång skulle Storbritannien ses som 

likvärdig över ett brett spektrum av europeisk lagstiftning. I lägsta access eller tillgång, där 

Storbritannien skulle missgynnas är ett scenario där Storbritannien skiftas till ett “tredje 

lands” position utan någon regleringslikvärdighet där Wyman (2016) menar att märkbara 

begränsningar skulle sättas på den EU-aktivitet brittiska finansföretag kan åta sig. 

Schoenmaker et als. (2017) diskussion om ISDA-avtal om kontraktslag med EU-länder är 

även det ett potentiellt scenario för finansföretag i Storbritannien.  

5.4 Åtgärder och strategier från företagen och myndigheter för att 
motverka effekter av Brexit 

För att motverka de tidigare nämnda osäkerheterna kan FinTech-företagen behöva använda 

åtgärder för att motverka effekterna av dessa. Resultatet av den här studien tyder på att det 

finns flera olika åtgärder som både företag och myndigheter använder för att motverka 

eventuella osäkerheter, men att det är svårt att peka ut universella lösningar. Rosengren säger 

att organisationen han jobbar på (STING) och företagen de hjälper använder sig av olika 

riskanalyser för att på så sätt bedöma riskerna som företagen kan möta samt minska dessa 

osäkerheter. Vidare menar flera av respondenterna att FinTech-företagen kan behöva flytta 

om osäkerheterna eller konsekvenserna blir för stora. Då menar både Dahlberg och Lena att 

Paris, Amsterdam eller Frankfurt kan vara intressanta alternativ. Dock menar Sellgren, Palm 

och Rosengren att Berlin kan vara en alternativ marknad i Tyskland bland annat på grund av 

bostadsmöjligheterna, utöver Frankfurt som ofta nämns som det mest troliga alternativet. Det 

tyder på att det finns fler olika alternativ som kan vara intressanta för FinTech-företag ifall de 

bestämmer sig för att flytta verksamheten från Storbritannien. Detta kan kopplas till 

Scenarieanalys som enligt Tourki et al. (2013) innefattar att samla in information för att lära 

sig om framtiden samt skapa en större förståelse för företagen och organisationer. Det kan 

kopplas till de strategier som de som blev intervjuade föreslog där alternativet att flytta 

företaget kan bli verklighet för vissa företag. Dahlberg säger bland annat att företag behöver 

reda ut hur osäkerheter och konsekvenser av borttagande av passrättigheter kommer påverka 

deras FinTech-företag och om de i så fall behöver flytta. Aaker och McLoughlin (2007) 

menar att företag i denna situation ska identifiera eventuella scenarier, relatera dem till 

företagets strategier och sedan utvärdera och uppskatta hur troligt det är att detta händer. 

Genom att företagen tar reda på hur frågan om passrättigheter eller andra viktiga frågor 

påverkar dem kan de upprätta möjliga scenarier och därmed komma med åtgärder, utifrån 

Aaker och McLoughlins tankar om scenarieanalys. 
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Vidare menar Dahlberg att en viktig åtgärd som företagen borde sträva efter som följd av 

konsekvenserna av Brexit och de konsekvenserna samt osäkerheter den för med sig, är att 

fokusera på deras egen verksamhet. Han menar bland annat att företagen ska fokusera på det 

de själva är bra på och inte oroa sig för mycket. Samtidigt menar han att det är viktigt att 

företagen är medvetna om vad som pågår för att inte bli tagna på sängen om något drastiskt 

skulle uppstå. Om företagen blir starkt påverkade av nya händelser och osäkerheten menar 

Dahlberg att de kan vara proaktiva och flytta innan något väl händer, men menar att detta är 

en väldigt dyr åtgärd som innefattar höga fasta kostnader. Detta liknas vid diskussionen om 

”exit” som Gehlbach (2006) förde där han påpekar att ”exit” är väldigt kostsamt, således kan 

företagen istället använda sin röst ”voice” för att undvika ”exit” som en slutgiltig lösning, 

detta med avseende på de unika fördelar som Storbritannien trots allt har. Som nämndes 

diskuterar Dahlberg att företagen ska fokusera på sin verksamhet och därmed deras styrkor, 

men också svagheter som företag, för att hitta rätt strategi att motverka konsekvenserna som 

Brexit kan föra med sig. De externa faktorerna diskuterades tidigare och det är dessa som 

Dahlberg menar företag ska försöka oroa sig mindre för men samtidigt ändå ha bra översikt 

kring om vad som kan uppstå i framtiden för att inte det ska komma som en chock för 

företaget, vilket i så fall skulle kunna leda till negativa konsekvenser. Utifrån Dahlbergs 

diskussion är det intressant att beakta Vecchiato (2012) och Parnell et al. (2012) som för 

liknande argument. Förstnämnde påpekar att planering och anpassning är viktigt för att för att 

kunna anpassa sin verksamhet till den föränderliga omvärlden, vilket kan vara bra för att 

undvika en chock som Dahlberg nämnde.  Sistnämnde Parnell et al. (2012) påpekade att det 

är viktigt för företag att vara så unika som möjligt genom att till exempel vara innovativa för 

att minska osäkerheten från omvärlden, vilket liknar det Dahlberg påpekade att företagen ska 

fokusera på att det de själva är bra på och inte oroa sig så mycket.  

 

Vidare menar Sellgren att London som finanscentrum kan bli försvagat vilket kan vara ett hot 

för FinTech-företag som opererar i Storbritannien. Fortsättningsvis ser Sellgren frågan om 

den fria rörligheten som ett hot mot företag som kan göra att de väljer att flytta verksamheten 

till andra städer om rörligheten begränsas. Om ett FinTech-företag är beroende av fri rörlighet 

på det sättet att icke fri rörlighet skulle skapa stora kostnader kommer det företaget enligt 

Sellgren troligtvis att flytta till andra städer, särskilt för finansföretagen som är mer lättrörliga 

än andra. Detta kan kopplas till Wyman (2016) som menar att om Brexits konsekvens blir att 

finansföretag som är baserade i Storbritannien förlorar sin EU-klient så blir det svårt att agera 

lönsamt där.  

5.5 Utmaningar för svenska företag efter Brexit och FinTechs 
internationella utveckling 

Resultatet av den här studien visade att en stor osäkerhet tillkommer med Brexit och att det 

kan ha negativa effekter på svenska FinTech-företag i London. Bland annat menar Dahlberg 

att frågor om passrättigheter samt dataöverföringslagar kan skapa bekymmer för FinTech-

bolagen eftersom de ofta är beroende av rörlighet samt olika sorters uppgifter. Att företag kan 

drabbas av negativa konsekvenser av Brexit nämns av flera tidigare forskningar, bland annat 

Cumming och Zahra (2016), Business-Sweden (2016) och McCullagh (2017), 

Kommerskollegium (2017) och Tielmann och Schiereck (2017). Cumming och Zahra (2016) 

menar till exempel att företag inom finansbranschen är särskilt utsatta efter Brexit på grund 

av de konsekvenser som det kan föra med sig för dessa företag. Till skillnad från dessa menar 

de svenska företagen etablerade i Stockholm i den här studien att de inte ser någon stor 

påverkan från Brexit. Företag X anser att Brexit inte har lett till en påverkan på deras 

verksamhet där det inte har uppstått några osäkerheter som har gjort att de har behövt tänka 
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annorlunda kring deras verksamhet och strategier. Vidare menar också Palm och till viss del 

Rosengren att Brexit inte har haft orsakat en stor påverkan på deras verksamhet. Däremot 

säger Palm att de följer utvecklingen av Brexit noga för att hålla koll på eventuella nya 

situationer. Detta stämmer alltså inte överens om vad tidigare forskning anser om påverkan 

på företagen som är involverade i London. Även om företag kopplade till Storbritannien 

känner av vissa oroligheter och konsekvenser är detta ingenting som FinTech-företagen i 

Stockholm känner av. Med andra ord stämmer dessa resultat från de svenska företagen i 

Stockholm inte in på effekterna av de mer internationella företagen med koppling till 

Storbritannien, som har tagits upp tidigare i den här studien samt i tidigare forskning av bland 

annat Cumming och Zahra (2016). Frågan om framtida möjligheterna för svenska FinTech-

företag i Storbritannien kan däremot ha en större effekt av Brexit, vilket analyseras härnäst.  

  

Möjligheterna för de svenska FinTech-företagen att flytta till Storbritannien kan alltså ha 

försämrats något på grund av Brexit. Dahlberg och Rosengren menar till exempel att de dyra 

bostadspriserna i London försvårar för företagen att flytta dit. Vidare menar också Dahlberg 

att de potentiellt försämrade möjligheterna för företagen att få tillgång till 

databasöverföringar samt passrättigheter försämrar Storbritanniens attraktivitet för bland 

annat FinTech-företagen att verka i landet. De här försämrade förutsättningarna för FinTech-

företag att verka i London kan göra att de svenska FinTech-företagen inte väljer att flytta till 

London utan istället väljer andra marknader i världen. Dahlberg menar att om London tappar 

attraktivitet som finanscentrum på grund av Brexit, vilket är fullt möjligt, finns risken att 

svenska företag väljer att etablera sig i USA eller Hong Kong istället. Detta är Sellgren också 

inne på då hon menar att svenska företag hon varit i kontakt med anser USA eller Asien som 

alternativa marknader att flytta till om företagen investerar i andra marknader utöver London. 

Detta kan därmed vara ett alternativ för FinTech-företagen utifrån modellerna scenarieanalys, 

strategisk osäkerhet eftersom olika strategiska val kan tas fram utifrån dem. I jämförelse med 

det Sellgren och Dahlberg säger, menar Cumming och Zahra (2016) att de negativa 

effekterna och osäkerheten som tillkommer på grund av Brexit kan göra att färre företag 

uppkommer i landet. Detta kan enligt Cumming och Zahra (2016) leda till att fler företag 

väljer att investera i USA och Kanada på bekostnad av minskade investeringar i 

Storbritannien. Därav finns risken att om London tappar mark som finanscentrum på grund 

av Brexit kan företag söka sig till andra marknader runt om i världen och där möjligheten att 

svenska FinTech-företag som vill etablera sig utomlands väljer andra marknader utöver 

London.  
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6. Diskussion 

Här diskuteras likheter och skillnader från empirin, analysen samt den tidigare forskningen. 

Vidare diskuteras forskningsbidraget samt förslag på vidare studier. De två inledande 

delavsnitten bygger på de trender som uppkom ur analysen som sedan kopplas till tidigare 

forskning.  

6.1 Osäkerheten på grund av Brexit 

En faktor som genomgående har kommit upp i den här studien men också i andra tidigare 

studier är osäkerheten som Brexit för med sig för olika företag och organisationer. Tidigare 

forskning har varit tydliga med att osäkerheten som finns kring Brexit är betydande och kan 

avgöra hur företag kommer agera i framtiden. Kommerskollegium (2017), Ramiah et al. 

(2016) och Ebell och Warren (2016) menar att effekterna som företag kommer att utsättas för 

på grund av Brexit beror på vilka avtal som kommer att slutas mellan olika parter. Detta 

liknar de resultaten som har kommit fram i den här studien eftersom respondenterna menar att 

det finns flera osäkerheter som kan få en stor påverkan på FinTech-företagen. Exempelvis 

menar Dahlberg att frågan om passrättigheter är en fråga som skapar stor osäkerhet för 

FinTech-företagen och hur de ska agera för att inte drabbas av alltför stora negativa 

konsekvenser. Hur företagen kommer att påverkas av den här faktorn är därmed svårt att säga 

eftersom ingen just nu vet hur avtalen kring den här frågan kommer att utvecklas. Det kan 

utvecklas positivt för företagen, men det kan också leda till negativa konsekvenser för 

företagen som kan ha en stark negativ inverkan på deras verksamhet. Av den anledningen har 

den här studien liknande tankar kring hur osäkerheten kommer att påverka företagen 

(FinTech i den här studien), där både författarna i den här studien och tidigare studier menar 

att osäkerheten kring Brexit är en av de viktigaste faktorerna för företag att ha en stark 

medvetenhet om och hur det kan påverka just deras organisation. Vad som har tillkommit 

som en stark osäkerhet i den här studien är passrättigheterna och åtkomst till kunddata där 

dessa kan ha en särskild påverkan på de FinTech-företag som är beroende av rörlighet. I 

tidigare forskning kring Brexit som har tagits upp tidigare i den här studien har detta fenomen 

i huvudsak behandlats av McCullagh (2017) och rapporten från Wyman (2016) där båda 

diskuterade konsekvenserna på brittiska sektorn för finansiella tjänster med avseende av 

passrättigheter och kunddata, där förstnämnde redogjorde alternativa handelsavtal för att 

gagna finanssektorn och där den senare prognostiserar Brexits påverkan överlag på 

finanssektorn.   

  

Vidare skriver Ebell och Warren (2016) att utländska direktinvesteringar kan minska i 

Storbritannien till följd av Brexit, samtidigt menar Business-Sweden (2016) att den brittiska 

ekonomin kan försämras på grund av Brexit. Den här investeringsosäkerheten som tidigare 

forskningar har betonat har varit relativt tydligt utifrån den här studien. Sellgren menar bland 

annat att en tydlig oro är att efterfrågan sjunker i Storbritannien, samtidigt som många företag 

väntar på vad de ska göra beroende på vilka avtal som kan slutas, vilket kan jämföras med det 

som diskuterades i föregående stycke. Frågan om Brexit och hur den kan påverka 

investeringsviljan samt efterfrågan har den här studien gemensamt med andra studier där 

både denna och tidigare forskning tar upp implikationer kring minskad efterfrågan till följd 

av minskad investeringsvilja. Det finns därför risk för företagen som opererar i Storbritannien 

om en minskad efterfråga uppstår som kan kopplas det som tidigare skrivits om vilka avtal 

som skrivs efter Brexit, som i sin tur kan påverka om de väljer att flytta till andra marknader 

eller ej. Dessa marknader är enligt Business-Sweden (2016) Dublin, Paris samt Frankfurt, 
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även Cumming och Zahra (2016) nämner också Frankfurt som en möjlig destination för 

finansiella företag efter Brexit. Även om resultaten i den här studien också stödjer dessa 

städer som eventuella destinationer för FinTech-företag har också Berlin diskuterats av bland 

annat Sellgren, Palm och Rosengren. Berlin största styrka är tillgången till bostäder vilket kan 

jämföras varför Stockholm inte ofta diskuteras lika frekvent eftersom Stockholm har en 

bostadsbrist där det är svårt att få tag på bostäder. Företag Y menar att detta försvårar 

möjligheterna för FinTech-företagen i den svenska huvudstaden och därmed inte gör det lika 

attraktivt som andra städer inom EU. Ingram et al. (2015) påpekade just bostadsbristen som 

den ensamt största barriären, vilket gjort det svår att attrahera potentiella anställda som är 

intresserade av Stockholm, detta problem kvarstår alltså. Med andra ord är det som gör att 

Stockholm mindre attraktivt för FinTech-företagen det som gör Berlin mer attraktivt. Till 

skillnad från tidigare studier som Business-Sweden (2016) och Cumming och Zahra (2016) 

ses alltså Berlin som ett relativt rimligt alternativ om företagen flyttar från London, även om 

städer som Amsterdam, Frankfurt, Paris och Dublin fortfarande är några av de mest 

intressanta kandidater.  

6.2 Hur viktig är inre marknaden?  

Som framgått i studien är Storbritanniens utträde en process som kommer ske över tid trots 

en omröstning om att lämna redan har skett. Vad som kommer ur ett slutgiltigt avtal är ännu 

inte fastställt. Frågan är om avtalet i slutändan är gynnsamt eller inte. Om FinTech-företagen 

är beroende av inre marknaden på det sättet Wyman (2016) diskuterade om vikten av att 

kunna förse finansiella tjänster inom EU för att bedriva sin verksamhet lönsamt i 

Storbritannien, kan en viktig förutsättning vara att få verksamma i inre marknaden. De 

scenarier som Wyman (2016) samt Schoenmaker et al. (2017) diskuterade där bestämmelser, 

passrättigheter och likvärdighet var centrala kan därför bland annat vara intressanta 

projektioner för företag att ta i beaktning. Sellgren och Dahlberg diskuterade standarder, 

regleringar där det finns en risk att uppkommande regelverk som en konsekvens av Brexit 

avviker från de standarder som gäller i EU. Är FinTech-företag då beroende av att reglerna 

skapar förutsättningar för att få agera inom EU kan det med rimlighet vara troligt att företag 

flyttar från Storbritannien. Som Schoenmaker et al. (2017) redovisade har redan 

investeringarna avtagit i Storbritannien och exempelvis ökat i Tyskland bland annat på grund 

av politisk osäkerhet, vilket förskjutit investeringsbeslut.  

 

Vidare finns det de företag som enligt Sellgren menade inte stod och föll på om man är med i 

inre marknaden eller inte. Ett gynnsamt avtal skulle för övrigt ha en ganska liten effekt 

menade hon. Företagen i övriga diverse branscher menade att de är konkurrenskraftiga och 

har stark efterfrågan av britterna. Är dessutom Storbritannien slutkund för ett företag menar 

Sellgren att då blir den kvar, oavsett om den är brittisk eller utländsk. Fortsatt påpekar 

Dahlberg som nämnt att få städer har samma kapacitet som London har när de kommer till 

finansiella tjänster och att London var ett finanscentrum redan innan EU-medlemskapet. Det 

finns en övergripande attraktion med London, duktiga individer söker sig till London och 

driver framgång till staden i form av mer kunskap. Den intressanta frågan blir då likt det som 

Sellgren nämnde om kostnader som kommer medföras med att fria rörligheten förloras 

kommer vara avgörande för att finansiella funktioner förläggs i ett annat land?   
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6.3 Positionering i forskningsrummet  

Som nämnts tidigare är forskning inom ämnet Brexit begränsat på grund av att fenomenets 

unga tillstånd där information att ta del av därmed var bristfällig. I sin tur innebar detta att en 

generell sanning kring Brexits implikationer inte gick att kartlägga. Studier från Tielmann 

och Schiereck (2017) samt Ramiah et al. (2016) behandlade aktiepåverkan av Brexit där de 

förstnämnda diskuterade påverkan på logistikföretags aktier och därmed import och export av 

varor till och från Storbritannien till den europeiska marknaden och de senare behandlade 

aktiepåverkan hos företag i olika viktiga sektorer i den brittiska ekonomin. Tielmann och 

Schiereck (2017) konstaterade tillslut att på grund av Brexits osäkerhet är det inte säkert hur 

Brexit kommer gå till och vad som kommer att hända samt att detta skapar osäkerhet på 

marknaden. I liknande mönster påpekade Ramiah et al. (2016) under tiden forskningen 

gjordes att det var för tidigt för att kunna dra några slutsatser kring de finansiella effekterna 

på den brittiska ekonomin på grund av Brexit. Som nämnts tidigare följer denna forskning på 

samma bana, att det är svårt att dra allt för tunga tyglar av Brexits påverkan, men som 

Ramiah et al. (2016) påpekade är det möjligt att utreda de negativa och positiva effekterna av 

Brexit, de nämnde tullar till EU som ett exempel. Denna studie å andra sidan diskuterade 

effekter i form av betydande handelsregler som följd av att regelverk inte beslutas 

gemensamt, påverkan av passrättigheter, andra potentiella marknader samt Storbritanniens 

framtid för svenska FinTech-företag.   

 

Den studien som visat sig vara mest i linje med denna forskning är dels Ebell och Warren 

(2016) som diskuterade implikationer och konsekvenser av Brexit som kan ske i på lång sikt 

ur ekonomisk synvinkel i Storbritannien.  Deras synpunkt var att lämna samarbetet skulle 

minska volym på handeln genom att det blir allt svårare att handla med andra länder och 

därmed andra företag, vilket skulle leda till minskad BNP.  På lång sikt argumenterade de för 

att en minskning av utländska direktinvesteringar (Foreign Direct Investment, FDI) var att 

vänta. I denna studie kom forskarna fram till liknande resultat där det finns antaganden om 

långsiktiga utfall där en sviktande efterfrågan var en oro, vilket kunde påverka 

investeringsbeslut. Skulle det slutligen leda till att Storbritannien tappar i konkurrenskraft kan 

det påverka huruvida företag väljer att stanna kvar där.  

 

Fortsatt är forskningen från McCullagh (2017) i intressant i linje till vad som betats fram i 

denna studie. McCullagh (2017) diskuterade ekonomiska konsekvenser av Brexit med fokus 

på finanssektorn och handel med tjänster eftersom finansiella och digitala tjänster är viktiga 

komponenter för den brittiska ekonomin. Passrättigheter och vikten av persondata som en 

förutsättning för tillväxten för FinTech-företagen var det mest intressanta för denna studie att 

ta del av från McCullagh (2017). I denna studie främst från intervjun med Erik Dahlberg från 

Kommerskollegium diskuterades passrättighet och rättigheten för att föra över data och 

således kunna komma åt kundbasdata. En utmaning enligt Dahlberg är att Storbritannien inte 

har adekvat skyddsnivå för överföringen av persondata. Just gränsöverskridande 

persondataöverföring påpekade McCullagh (2017) är en viktig kugge i brittiska ekonomin 

och blir således en utmaning, vilket var utöver bredden för denna studie men även 

McCullaghs (2017).   

 

Huvudsakliga skillnaderna i studierna är att denna studie fokuserade i större drag på svenska 

FinTech-företag samt myndigheter i Sverige med riktning på strategier och åtgärder till följd 

av Brexit. McCullagh (2017) å andra sidan fokuserade på potentiella handelsavtal som kan 

gagna tjänstesektorn och Ebell och Warren (2016) diskuterade det som kan ske på lång sikt ur 
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ekonomisk synvinkel i Storbritannien med handelssvårigheter och påverkan på utländska 

direktinvesteringar.  

6.4 Förslag på vidare studier  

Framtida studier inom det här området är väldigt brett där flera olika infallsvinklar kan 

undersökas på grund av hur betydelsefullt ämnet är. Eftersom Brexit drabbar många olika 

företag och organisationer behöver framtida forskning inte vara begränsat för den finansiella 

branschen som den här studien har varit, även om London är känt för den finansiella delen. 

Det är därför möjligt att göra studier på flera andra marknader utöver den finansiella eftersom 

Brexit har en sådan bred påverkan på alla möjliga sorters företag. En bransch som under 

arbetets gång har uppfattat som intressant ur ett svenskt perspektiv är verkstadsindustrin på 

grund av att många av dessa företag har intressen i Storbritannien. Det kan därför vara 

intressant att göra en liknande studie som den här men att istället gå djupare inom 

verkstadsindustrin för att på så sätt kunna få förståelse kring hur den branschen påverkas och 

vad som kan göras för att undvika alltför stora negativa konsekvenser. 

  

I resultatet kom intressanta och viktiga frågor fram som kan undersökas vidare. För denna 

studie har det varit utanför bredden att förse med några slags rekommendationer för företag 

om hur de bör agera, allmänt taget är det svårt att veta då exakta effekterna av Brexit inte är 

klara. Som Dahlberg påpekade är det viktigt att förstå vad som händer för att inte bli tagna på 

sängen.  Att då ha mer precisa projektioner på vad som kan vidtas, eller bör beaktas för att 

motverka mer troliga effekter av Brexit kan vara intressanta utmaningar för 

forskningsrummet.  I denna studie var exempelvis en viktig fråga om vad som kunde få 

företag att lämna den brittiska marknaden i favör för alternativa marknader där osäkerhet och 

oro om sviktande lönsamhet visade sig vara två stora faktorer. För att skapa en mer precis 

projektion på vad som kan vidtas eller bör beaktas för att motverka troliga effekter av Brexit 

skulle en prognostiserande studie kring påverkan på exempelvis lönsamhetsvariabler för att 

agera på den brittiska marknaden vara intressant, då den brittiska marknaden oaktat Brexit 

ändå visat sig vara intressant för företag. Vidare exempel på fortsatt forskning är om 

dataöverföringsmöjligheterna för företag i Storbritannien efter Brexit och hur det kan påverka 

deras verksamheter. Även om den här studien till viss del har gått in på dataöverföring och 

påverkan på FinTech-företag går det att gå ännu djupare i frågan för att få en bättre bild om 

vilken påverkan det har på verksamheten. Dessutom är det möjligt att undersöka påverkan på 

andra branscher utöver den finansiella för att på så sätt få en bättre kunskap för hur företag 

från olika branscher reagerar och agerar kring den här frågan. Det är även en intressant att 

aspekt att undersöka närmare vilken betydelse andra marknader i världen har i jämförelse 

med London och andra europeiska städer. I den här studien har det kommit fram att andra 

marknader i världen som Hong Kong och New York kan vara alternativ för företag som 

väljer att flytta från London. Det kan därför vara intressant att få ett perspektiv på hur aktuellt 

det är med dessa marknader samt vilka faktorer som kan få företagen att välja just dessa 

marknader.  

6.5 Metodkritik  

Forskarna har i den här studien valt den metoden som passar bäst utifrån syftet för själva 

studien, men trots detta finns det kritik som är viktig att betona. Enligt Denscombe (2016) 

finns det risk att kvalitativa data ibland används i fel kontext eller att innebörden förändras 

när den sedan skrivs ned och analyseras. Av den anledningen är det viktigt att data som 

analyseras utifrån intervjuer noga läses igenom för att undvika att kontexten lyfts ur sitt 
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sammanhang. Även om en extra noggrannhet kommer att implementeras utifrån detta är det 

viktigt att vara medveten över riskerna som finns med den kvalitativa metoden och att 

eventuella data kan användas ur sin kontext. Vidare innebär intervjuer och den kvalitativa 

metoden att personliga åsikter samt forskarnas bakgrund kan spela in i hur resultat tolkas. 

Denscombe (2016) skriver att objektiviteten i den kvalitativa forskningen kan vara sämre än i 

den kvantitativa där personliga inställningar och uppfattningar kan påverka forskningen. För 

att undvika att personliga övertygelser påverkar resultatet i den här forskningen har 

författarna försökt inta en neutral ställning till frågorna som diskuteras och den data och 

information som tagits fram. 

 

Fortsättningsvis har intervjuareffekten en betydelse kring vilken information som fås fram 

genom de som blir intervjuade. Enligt Denscombe (2016) kan intervjun och de svar som fås 

påverkas av intervjuarens identitet, vilket innefattar dess ålder, kön och bakgrund. Detta får 

större betydelse när det är personliga eller känsliga frågor som diskuteras, vilket kan leda till 

att den som blir intervjuad fyller på eller ändrar sitt svar. Med andra ord finns det på grund av 

intervjuareffekten risken att svaren inte alltid blir helt sanningsenliga, vilket måste tas i 

beaktningen när det kommer till bearbetningen av data och metodens riktighet. Fortsatt 

skriver Schensul (2011) att intervjuer kan skapa en partiskhet eftersom data färdas mellan 

personer, respondenter och forskningsmiljön. För att minska detta problem kan intervjuaren 

försöka minska den personliga karaktären som kan uppstå vid forskningen och störa 

kommunikationen. Det är väldigt svårt för forskaren att ändra sin personlighet, men däremot 

kan forskaren inta en neutral ställning för att minska att partiskhet och intervjuareffekten får 

en för stor inverkan på forskningen. Vidare anpassades frågorna till respondenterna vilket 

gjorde det möjligt att utförliga svar kunde ges av respondenterna. Dock gjorde detta att vissa 

av respondenterna inte kunde ge svar på vissa frågor som andra kunde ge svar på, exempelvis 

styrkor och svagheter på den svenska eller brittiska marknaden. Det gjorde att vissa 

respondenter fick större inflytande över vissa frågor som andra inte kunde svara på vilket vi 

är medvetna om. Vi anser dock att de svaren som har tillkommit har varit tillräckligt djupa 

samt gett svar från olika synvinklar att svaren ändå har varit bidragsgivande till den här 

uppsatsen. Sedan är det också svårt att hitta respondenter som har samma kunskaper om 

exakt samma områden och vi var därmed medvetna om att vissa respondenter inte skulle ha 

möjlighet att svara på vissa frågor, därav anledningen till mer anpassade frågor.  
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7. Slutsats 

Här redovisas studiens huvudsakliga fynd med utgångspunkt från studiens frågeställningar 

och syfte.  

  

Syftet med den här uppsatsen är att belysa konsekvenser för internationella svenska företag 

och framtida förutsättningar för svenska FinTech-företag i Storbritannien. Vidare syftar 

studien till att utreda vilka implikationer eller möjligheter Brexit har på svenska företag och 

FinTech i Stockholm. 

  

 På frågan om svenska FinTech-företag kommer söka sig från Storbritannien till andra 

länder efter Brexit svarade respondenterna relativt lika. Det finns risk att några företag 

väljer att flytta om de är känsliga för osäkerheter som kan påverka deras 

verksamheter. Däremot tror de flesta att många kommer att stanna kvar, då det bland 

annat är dyrt att flytta sin verksamhet samt att effekterna av Brexit kan vara 

överdrivna. Även om vissa FinTech-företag kan välja att flytta sin verksamhet till 

andra länder kommer troligtvis de flesta välja att stanna kvar i Storbritannien och 

London då det kommer krävas stora negativa konsekvenser för att företag som redan 

är etablerade i London ska flytta. Det finns dock en risk att färre svenska FinTech-

företag söker sig till Storbritannien om Brexit-avtalen blir dåliga, exempelvis om 

passrättigheter försvinner samt tillgång till kunddatabaser. Dock kommer 

Storbritannien och London fortfarande i framtiden vara ett intressant alternativ för 

svenska FinTech-företag  

 

 De faktorer som kan få FinTech-företag att flytta från Storbritannien har mycket att 

göra med osäkerhet. Vidare är frågor som passrättigheter och 

dataöverföringsmöjligheter frågor som kan avgöra om FinTech-företag väljer att flytta 

från London eller väljer att stanna kvar eftersom det är en viktig del av deras 

verksamhet. Vidare är en sviktande efterfråga på den brittiska marknaden till följd av 

Brexit en faktor som kan påverka FinTech-företagens framtid i Storbritannien. En 

minskad efterfrågan kan göra den brittiska marknaden mindre attraktiv för FinTech-

företagen i framtiden. Dessutom kommer framtida avtal ha ett stort inflytande över 

hur företagen kommer att agera då flera respondenter ansåg att hur avtalen utformas 

och vilka implikationer de har på företagen har betydelse i hur företagen ska agera. 

Fortsättningsvis har några respondenter betonat myndigheters och politikers betydelse 

om företag väljer att flytta eller inte. Bland annat kan myndigheter och politiker göra 

mer för att driva FinTech-företag framåt för att på så sätt locka företag.  

 

 FinTech-företagens position i Storbritannien kan påverkas till följd av Brexit men 

många av företagen kommer troligtvis ändå välja att ha verksamheten kvar i 

Storbritannien. På frågan om vilka åtgärder FinTech-företag kan använda för att 

motverka negativa effekter av Brexit medförde relativt olika svar från respondenterna 

men där en gemensam nämnare var att det inte direkt fanns ett ensamt bra alternativ. 

Flera respondenter anser att ett alternativ för företagen är att flytta verksamheten till 

ett annat EU-land eller eventuellt till USA och Hong Kong, men också Kina, Indien 

och Singapore. Om FinTech-företagen flyttar är en viktig orsak hur viktigt det är för 

företagen att vara med på den inre marknaden. Fortsättningsvis har myndigheter och 

politiker en stor roll där de kan förbättra möjligheterna för FinTech-företagen genom 

att lyssna mer på företagens behov. Dessutom har myndigheterna ett stort ansvar för 
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att förbättra möjligheterna för FinTech-företagen vilket de kan utnyttja efter Brexit.  

Vidare kan det underlätta för FinTech-företagen att fokusera på deras egen 

verksamhet, det de är bra på och inte oroa sig alltför mycket på externa faktorer som 

de inte kan påverka.  

 

 Tillslut är Stockholm troligtvis inte den mest attraktiva marknaden för FinTech-

företagen efter Brexit. I sådana fall finns det andra europeiska städer som är mer 

attraktiva jämfört med Stockholm. De städer som har en större möjlighet att få 

FinTech-företag från London inom EU är Frankfurt, Paris, Amsterdam, till viss del 

Dublin och möjligtvis Berlin. Även andra ickeeuropeiska områden kan bli intressanta 

för svenska FinTech-bolag efter Brexit där bland annat USA samt vissa asiatiska 

områden som Singapore och Hong Kong kan bli alternativ. Stockholm nämns snarare 

som ett ”övrigt-alternativ” där de andra städerna är mer troliga alternativ för de 

företag som väljer att flytta från Storbritannien och London. De utmaningar som 

FinTech-företagen kan möta till följd av Brexit är åtkomsten till olika datauppgifter 

(kundbasdata) på grund av bland annat passrättigheter, regelverk på olika marknader, 

samarbete med finansiella myndigheter och olika handelshinder som kan uppstå på 

grund av Brexit. På marknaden i Stockholm är utmaningarna framför allt samarbete 

med myndigheter och framför allt finansinspektionen. Dessutom är bostadskrisen där 

bristen på bostad har en stor påverkan på företagens möjligheter i staden.  
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9. Bilagor 

De bilagor som presenteras är de olika uppsättningarna av intervjufrågor som användes för 

en eller fler respondenter. 

  

Bilaga 1 - Frågor Business Sweden 

 Inledande frågor: 

·         Vilken roll har du i förhållande kring ämnet? 

  

·         Vilka var de första intrycken när Brexit började diskuteras och när de väl blev ett faktum?   

  

Påverkan på företag i Storbritannien och marknaden 

·         Brexit kan få olika utfall där det är svårt att veta exakt vad som kommer hända i framtiden. 

Men vilka blir konsekvenserna för just svenska företag ifall Storbritannien 

-          Fortfarande har tillgång till den inre marknaden 

-          -Om de inte har tillgång till inre marknad och nya avtal måste slutas? 

  

·         Eftersom London är ett viktigt finansiellt centrum, kommer det kräva stora negativa 

konsekvenser för finansiella företag för att flytta därifrån, eller är tillgången till EU så pass 

viktigt att andra marknader blir attraktiva? 

  

·         Ni skrev i er rapport att riskerna är störst i finanssektorn. Vilka faktorer kan få svenska 

finansiella företag att lämna Storbritannien och London och flytta till andra marknader? (Har 

skatten en stor betydelse, har tillgången till den inre marknaden en stor betydelse?) 

  

  

·     Kan Brexit och den inverkan den har på Londons finansiella centrum ha negativa 

konsekvenser för FinTech-branschen och de företag som agerar i branschen? 

  

·         Vilka politiska frågor har störst betydelse och konsekvenser för FinTech-företag att utvecklas 

internationellt idag?  

  

Utvandring från Storbritannien till andra EU-städer/länder 

·        Finns det en risk att det blir en dominoeffekt att företag lämnar den brittiska marknaden, t.ex. 

om en stor aktör väljer att flytta till ett annat europeiskt land vilket gör att andra företag följer 

efter? 

  

·    Du skrev i en text att effekten på utländska investeringar skulle bli begränsad men vilka 

problem ser du Brexit har för företagande ur ett svenskt perspektiv, kommer företag tänka 

efter en andra gång om de ska investera i UK? 

  

·        Kommer andra marknader som ligger inom EU bli mer intressanta att investera i? T.ex. Paris, 

Frankfurt, Stockholm eller Berlin 

  

  

·     Vilka beslut kring Brexit-avtal kan få svenska företag att lämna eller överväga att lämna den 

brittiska marknaden? 
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Sveriges och Stockholms betydelse i frågan 

·         Vilka fördelar och nackdelar finns det i Sverige/Stockholm för företagande? 

  

·         Vilka utmaningar finns det med företagsetablering i Sverige/Stockholm? 

  

  

·         Är Stockholm en attraktiv marknad för FinTech-företag och finansbranschen? Kan den 

konkurrera med London eller andra finanscentrum i Europa? 

  

·         Tror du att svenska företag kommer söka sig tillbaka till Sverige för att fortfarande vara 

”inom EU”? Om inte, vad får dem att stanna kvar i UK? 

  

  

·       Vilka allmänna hot ser du att det finns för svenska FinTech/finansbolag som agerar i 

Storbritannien? 

  

·         Och vilka möjligheter finns det för dessa företag efter Brexit? 

  

Avslut 

Är det okej att återkomma? Anonym? 

Bilaga 2 - Företagsfrågor till Sting 

Sveriges och Stockholms betydelse i frågan 

·         Vilka fördelar och nackdelar finns det i Sverige/Stockholm för företagande inom FinTech 

speciellt? 

·         Vilka utmaningar finns det med företagsetablering i Sverige/Stockholm i FinTech-

branschen? 

·         Tror ni att Stockholm som konkurrent kan utmana London som ett attraktivt finanscentrum 

efter Brexit? Vad behövs för att Stockholm ska bli mer attraktivt för företag? 

·         Kommer Stockholm rent generellt bli mer lockande för företag efter Brexit? 

 · Kommer det bli lättare att starta upp nya FinTech-företag i Stockholm, mer stöd osv. 

·         Tror du att svenska företag i London kommer söka sig tillbaka till Sverige för att fortfarande 

vara ”inom EU”? Om inte, vad får dem att stanna kvar i UK? 

·         Tror du att företag är mer avvaktande mot att göra affärer i Storbritannien efter Brexit? Har 

EU en stor betydelse för företagande i Europa? 

·         Vilka allmänna hot ser du att det finns för svenska FinTech/finansbolag som agerar i 

Storbritannien? 

·         Och vilka möjligheter finns det för dessa företag efter Brexit? 

·      Använder sig företag av några specifika strategier för att minimera eventuella osäkerheter som 

kommer med Brexit? Framtidsstrategier/konkurrens mm. 

·         Hur står sig svenska nystartade FinTech-bolag mot övriga Europa/världen? 

·         Ser ni några speciella möjligheter för svenska FinTech-företag/nya företagen efter Brexit? 

·         Hur ser FinTech-branschen ut rent generellt, är den uppåtgående eller nedgående? 

·         Har ni och ert arbete påverkats av Brexit genom nya möjligheter eller hot? 

Avslut 

Är det okej att återkomma? Anonym? beskriva jobbet  
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Bilaga 3 – Företagsfrågor till Företag X & Northmill 

 

1. På senare tid nu har frågor ställts gällande företagande och framtiden i Storbritannien och i 

synnerlighet Londons framgångsrika finanscentrum i och med Brexit. Stockholm utmärks 

som en het plats som har möjligheten att ta vara på denna chans och öka sitt momentum och 

vidare etablera sig som ett europeiskt center för FinTech. Delar ni uppfattningen om att 

Stockholm är på radarn för FinTech bolag från den internationella arenan, eller tror ni att 

samtliga företag stannar i Storbritannien? 

  

2. Har ert företag påverkats av Brexit genom nya möjligheter eller hot? Har ni behövt vidta 

några strategier för att minimera eventuella osäkerheter, eller skapa möjligheter? 

  

3. Stockholm nämns ha ett bra ekosystem för FinTech där det anses vara gynnsamt för 

startups. Vidare nämns företagskulturen som relativt öppen där pålitliga relationer skapar 

djupare samarbeten, även bland konkurrenter. Delar ni denna uppfattning kring nämnda 

fördelar, samt ser ni andra existerande fördelar som inte diskuterats gällande FinTech i 

Stockholmsområdet? 

  

4. Ett centralt problem som nämns gällande expansionen för FinTech i Stockholmsområdet 

vilket skapat oro och hinder för utländska företag samt startups är bostadssituationen, detta 

med avseende på tillgänglighet, bostadskostnader samt långa kötider. Delar ni denna 

uppfattning och tror ni det finns fler nackdelar för företagande inom FinTech speciellt inom 

Stockholmsområdet? 

  

5. Kring en mängd FinTech företag, däribland Klarna, iZettle samt Nordnet finns en 

enhällighet att ett stort hinder för Sverige som en dominerande FinTech hub är en besvärlig 

reglering, bland annat pekas Finansinspektionen ut. Kritiken har bland annat varit att 

Finansinspektionen har varit tröga med att anpassa sig och att deras misslyckanden att skapa 

självklara direktiv har hämmat miljön för finansiell innovation. Delar ni denna uppfattning, 

vad tror ni bör förbättras/har förbättrats på sistone och ser ni mera problem? 

  

5.1 SweFinTech har bland annat bildats som en branschförening som kan 

samarbeta med Finansinspektionen. Vad anser ni om deras arbete och bidrag 

och har ni någon roll i denna förening? 

  

6. Vad tror ni om framtiden för FinTech i Sverige, med hänsyn till Brexit eller inte? Tror ni 

på möjligheterna för ett kraftfullt FinTech-centrum i Stockholm där fler företag och Startups 

kommer röra sig mot Stockholm?  Vad kan ni/FinTech branschen göra för driva utvecklingen 

framåt? Vilka är de framtida utmaningarna? 
  

Bilaga 4 – Frågor till Kommerskollegium  

 

Inledande frågor 
 

Vilken roll har du i förhållande kring ämnet? 

 

Vilka var de första intrycken när Brexit började diskuteras och när de väl blev ett faktum? 
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Påverkan på företag i Storbritannien och marknaden 
 

Kan Brexit och den inverkan den har på Londons finansiella centrum ha negativa 

konsekvenser för FinTech-branschen och de företag som agerar i branschen? 
 

Vilka osäkerheter kommer finansiella företag att mötas av efter Brexit? 
 

Är det möjligt för företagen att motverka effekterna av Brexit, vad i så fall tror du att de 

behöver göra? Finns det något som just FinTech-företag kan göra för att motverka effekterna 

av Brexit?  
 

Vilka fördelar finns det för svenska företag(FinTech) att arbeta och investera i 

Storbritannien? 
 

Utvandring från Storbritannien till andra EU-städer/länder 
 

Kommer handeln att skifta från Storbritannien till andra städer och marknader som 

Stockholm eller Frankfurt?  
 

Vilka beslut kring Brexit-avtal kan få svenska företag (och framför allt finansiella/FinTech-

företag) att lämna eller överväga att lämna den brittiska marknaden? 
 

Sveriges och Stockholms betydelse i frågan 
 

Ser du några strategiska möjligheter för svenska finansiella företag med anledning av Brexit? 

Är det några faktorer som sticker ut som företag kan dra nytta av? Å andra sidan finns det 

några hot, idag så väl som i framtiden för svenska företag?  
 

Tror du att svenska företag efter Brexit kommer söka sig tillbaka till Sverige för att 

fortfarande vara ”inom EU”? Om inte, vad får dem att stanna kvar i UK? 
 

Vilka problem ser du Brexit har för företagande ur ett svenskt perspektiv, kommer företag 

tänka efter en andra gång om de ska investera i UK? 
 

Finns det attraherande fördelar att vara i Stockholm? Blir det fler fördelar efter Brexit?  
 
 
 
 

Bilaga 5 – Frågor till Företag Y  

 

1. Vilka allmänna hot ser ni att det finns för svenska FinTech/finansbolag som agerar i 

Storbritannien? (Fokus på er om ni inte har åsikter om andra) 

– Och vilka möjligheter finns det för dessa företag/eller er själva efter Brexit? 

 

2. Vilka kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser ser ni på ert företag och bransch när Brexit 

blir verklighet?  
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3. Kommer andra marknader som ligger inom EU bli mer intressanta att investera i efter 

Brexit? T.ex. Paris, Frankfurt, Stockholm eller Berlin 

 

4. Tror ni att svenska FinTech-företag generellt kommer söka sig tillbaka till Sverige för att 

fortfarande vara ”inom EU”? Om inte, vad får dem att stanna kvar i Storbritannien? 

 

5. Utifrån ert perspektiv, finns det en risk att det blir en dominoeffekt om ett företag lämnar 

den brittiska marknaden, t.ex. om en stor aktör väljer att flytta till ett annat europeiskt land 

vilket gör att andra företag följer efter? 

 

6. Använder sig ert företag av några specifika strategier för att minimera eventuella 

osäkerheter som kommer med Brexit?  

 

7. Är den brittiska marknaden mindre attraktiv för er att göra affärer i efter Brexit? Eller har 

Brexit inga konsekvenser för hur ni kommer att agera på den marknaden? 

 

8. Tror ni att Stockholm som konkurrent kan utmana London som ett attraktivt finanscentrum 

efter Brexit? Vad behövs för att Stockholm ska bli mer attraktivt för finans/FinTech-företag? 
 


