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Abstract
The purpose of this thesis was to discuss and describe what implications the payment service
directive, PSD2, could have on the payment service market and also what it could mean for
the competitive landscape. Furthermore, the study aims to give an understanding regarding
the bank's strategic actions to address this issue. To examine this, a qualitative method
through a case study with semi structured interviews was applied. Top Swedish banks in this
study was represented by employees from the banks in question, with extensive knowledge
regarding regulations, innovation and payment services. Two fintech companies was also
examined, with realtions to two of the four banks to gain another perspective of the examined
phenomena. The results show that PSD2 will change the payment service market i ways that
more actors can compete under similar conditions. PSD2 will also act as a driving force,
pushing innovation and digitalisation which could lead to a situation where parts of the bank's
core business could be under threat. This will lead to further affect on the competitive
landscape which could be characterised by a mix between cooperation and competitiveness
regarding services outside of the bank's core business. The bank's plans to address this by
developing their own solutions and also by cooperating with third parties, in means of
protecting and development of their own core business regarding bank accounts.

Keywords: Banks, Fintech, PSD2, Alliances, Competition, Digitalisation, Innovation,
Financial services, Payment market

Sammanfattning
Syftet med denna uppsats var att diskutera och beskriva vilka implikationer som
betaltjänstdirektivet PSD2 kan innebära för betaltjänstmarknaden samt vad det kommer att
innebära för konkurrenssituationen. Vidare syftar studien till att ge en förståelse kring
bankernas strategiska åtgärder för att adressera detta. För att ta reda på detta tillämpades en
kvalitativ metod genom en fallstudie. Fyra stora banker i Sverige representerades i denna
studie av anställda på respektive bank med mångårigt arbete inom reglering, innovation och
betaltjänster, vilkas svar formade den utgjorde empirin genom semi-strukturerade intervjuer.
För att ge ytterligare ett perspektiv intervjuades också några av bankernas samarbetspartners
vilka är relativt nystartade fintech-företag. Resultaten från studien visade på att PSD2
kommer förändra betaltjänstmarknaden på så vis att fler aktörer kommer kunna konkurrera
med liknande villkor. PSD2 kommer även att driva på innovation och digitalisering vilket i
sin tur kan leda till att bankernas kärnverksamhet hotas. Detta leder till att ytterligare
påverkan på konkurrenssituationen som kan komma att präglas av en blandning mellan
samarbeten och konkurrens kring mervärdestjänster. Bankerna planerar att adressera detta
genom att både utveckla egna lösningar och samarbeta med tredjepartsaktörer, för att skydda
och utveckla sin kärnverksamhet gällande konton.

Nyckelord: Banker, Fintech, PSD2, Samarbeten, konkurrens, digitalisering, innovation,
finansiella tjänster, betaltjänstemarknaden
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1. Inledning
I inledningskapitlet beskrivs den digitala förändringen inom den finansiella sektorn och
betaltjänstmarknaden. Efter det följer problemdiskussionen som mynnar ut i uppsatsens
forskningsfrågor och syfte.

1.1 Bakgrund
Finanssektorn har historiskt sett spelat en stor och betydande roll för samhället, dels för
privatpersoner och dels för företagande. Finanssektorns alla aktörer, inte minst banker, har
genom tjänster och produkter, tillhandahållit kapital och möjliggjort för företag att investera i
verksamheten för att expandera, försäkra sig samt hantera risker. De tjänster som bankerna
erbjuder privatpersoner och hushåll sträcker sig även till sparande, lån och betalningsmetoder.
Finanssektorn som helhet och banker i synnerhet har således varit nödvändiga för att
samhället och hela ekonomier ska ha möjlighet till ekonomisk tillväxt och välstånd.
Digitaliseringen av samhället har till stor del påverkat många delar av vardagen för både
företag och privatpersoner, idag är det svårt att föreställa sig en värld utan internet och olika
former av teknologiska innovationer, exempelvis smartphones, surfplattor och datorer, det har
blivit en livsstil för många människor. Idag kan de flesta interagera och kommunicera med
varandra över digitala plattformar så länge som de har tillgång till internet vilket har förändrat
hur vi lever våra sociala liv. Enligt Dapp (2014) har denna digitala revolution har även
förändrat hur vi gör affärer, inte minst finansiella tjänster, hela finanssektorn har upplevt en
grad av störning genom åren men inte av denna magnitud som på senare år har intensifierats
och penetrerat nästintill varenda tjänst och produkt.
Enligt Mackenzie (2015) skedde den stora digitala förändringen av finanssektorn efter 2008, i
och med finanskrisen som uppstod i USA i samband med att världens fjärde största
investmentbank Lehman Brothers gick bankrutt, vilket också påverkade många banker samt
stora delar av samhällsekonomin i resten av världen. Mackenzie (2015) menar även på att
innan krisen 2008 fokuserade flertalet banker, inte minst i USA, på innovationer som kunde
generera högre avkastning, detta i sin tur innefattar högre risktagning. Energin lade således
sällan på finansiella innovationer som skulle förbättra och effektivisera verksamheten och
minska kostnader som slutligen reflekteras i minskade kostnader för kunden. Enligt Kotarba
(2016) har krisen 2008 tvingat finansiella institutioner att genomgå vissa ändringar för att
undvika framtida och liknande problem, regeringar har tvingats använda offentliga medel för
att stabilisera ekonomier medan bankernas möjlighet att samla kapital och tid för innovation
har minskat på grund av den uppsjö av nya regleringar som bankerna var tvungna förhålla sig
i ett försöka att minska risker, samt övervägande hot om dryga repressalier, På grund av detta
menar Gyori (2015) att bankerna står inför en så kallad “innovation paradox”, regleringarna
visar på att banker bör ta mindre risk medan de snabbt utvecklande och digitaliserade
samhällen vill ha nya och innovativa lösningar även inom finanssektorn. Bankerna har haft
problem med att erbjuda tjänster och produkter som har och är förväntade eller behövda av
allmänheten. Enligt Rodriguez (2009) är det viktigt för finansbranschen och dess aktörer att
utveckla nya tjänster och marknadskopplingar för att i fortsättningen kunna vara en fortsatt
ekonomisk motor i samhället.
Enligt Mackenzie (2015) var bankerna var upptagna med att förhålla sig till de nya
regleringarna och nyinförda policys samt de böter som skulle betalas. Innovation blev således
inte en huvudprioritering för de traditionella bankerna. Samtidigt har det utvecklats potentiellt
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avgörande teknologiska innovationer som har blivit del av människors vardag som
exempelvis iPhone, Airbnb, Uber, Whatsapp. Det skapades enligt Dapp (2014) en klyfta från
vad det bankerna erbjöd till vad användare förväntar sig av bankerna, speciellt från kundensoch ur ett tillgänglighetsperspektiv. Och det är den här klyftan som fintech-företag och andra
teknologiföretag beaktar och tillgodoser just nu. Fintech står för financial technology och det
är en dynamisk konstellation mellan finansiella tjänster och teknologiska företag, ofta startups, som bygger vidare och utvecklar redan befintliga tjänster erbjudna av de mer traditionella
aktörerna, vilket ger dem ett momentum som stör den traditionella värdekedjan, enligt
Kotarba (2016). Dock finns det fler definitioner då begreppet börjar bli ett all mer stort och
diffust, därav håller skribenterna sig till ovanstående definition. Det var således ett relativt
stort behov som till och med icke-traditionella finansiella- och bank- aktörer ville eller kunde
ta del av, till viss del då alltså teknologiföretag som tidigare inte producerat finansiella
lösningar eller tjänster. Exempel på detta är Facebook, som nu har olika tillstånd för att kunna
genomföra transaktioner i USA och Europa1, vilket kan ge användarna möjlighet till att
överföra pengar genom dess meddelandeapplikation Messenger. Amazon samarbetade med
Wells Fargo och experimenterade för att kunna erbjuda lån till studerande 2 . Alibabas
finansiella verksamhet har utvecklat en fondmarknad som idag är den tredje största i världen,
där många är förstågångsinvesterare på grund av tillgängligheten 3 . En kinesisk
meddelandeapplikation som heter Wechat, har blivit ett av de vanligaste verktygen för att
överföra pengar i Kina, med cirka åtta miljarder överföringar vid det kinesiska nyåret
2015/20164. Appen möjliggör också direktinvesteringar och köpande av försäkringar samt
andra vardagliga aktiviteter som exempelvis tidsbokning hos läkare och biluthyrning, allt
inkluderat i samma applikation. Dessa ovanstående företag utgör exempel på teknikföretag
som till en början inte fokuserade på att erbjuda finansiella tjänster.
En annan form av företag som uppkommit i det rådande klimatet är således mer renodlade
Fintech-företag. Enligt Kalmykova och Ryabova (2016) erbjuder dessa företag finansiella
tjänster som tidigare endast kunde erbjudas av banker, exempelvis Peer-2-peer-lending eller
Crowdfunding som ett alternativ till ett lån från mer traditionella kreditgivare för att utveckla
sin verksamhet, produkt eller tjänst, dessa lån kunde tidigare endast erbjudas av traditionella
banker. Robot-advisory är ytterligare exempel, då förslag ges på möjliga investeringar som
kan vara billigare och relativt mer tillförlitliga till en viss grad5. Olika betalningslösningar
mellan privatpersoner och företag har också utvecklats, exempelvis av företaget iZettle, som
har förenklat betalningsprocesser för slutanvändaren6. Fintech-företag kan, till skillnad från de
traditionella banker inom finanssektorn som tillhandahåller flertalet olika tjänster, inrikta sig
på en specifik verksamhet inom denna bransch och erbjuda mer utvecklade, enklare samt mer
kundcentrerade tjänster och produkter som således fokuserar på konsumentperspektivet och
tillgänglighet för användaren.
Den verksamhet som iZettle har utvecklat, samt de tjänster som andra teknikföretag
(Facebook och Amazon bland andra) håller på att utveckla, handlar således om betaltjänster
av olika slag. Segendorf och Wretman (2015) menar på att definitionen på en betaltjänst
innebär att informationen tillhandahålls om huruvida ett konto skall debiteras eller krediteras,
vilket konto det är och vilken summa som skall gireras. Segendorf och Wretman (2015)
Techcrunch. Facebook just secured an e-money licence in Ireland. Hämtad 2017-02-23.
Bloomberg. Student loan partnership terminated. Hämtad 2017-02-23
3 Disruptive Finance. Alibaba now 3rd largest money market fund in the world. Hämtad 2017-02-23.
4 Techcrunch. WeChat is becoming a mobile payment giant in China. Hämtad 2017-02-23
5 Economictimes. India robot advisory. Hämtad 2017-02-24
6 iZettle. Mobile payment method. Hämtad 2017-02-24
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menar även på att eftersom kontantanvändningen har minskat, mycket på grund av att
konsumenter i allt större omfattning föredrar e-handel och elektroniska tjänster, som
digitaliseringen av samhället och ny teknik har möjliggjort, så har en förändring av
banktjänsterna och betaltjänsterna skett. Enligt Arvidsson (2013) är betaltjänstmarkanden
ensamt störst på marknaden när det gäller kontakt mellan kunder och tjänsteleverantörer, den
har även störst potential att utvecklas på grund av den skiftande regleringen, vilket diskuteras
vidare i problemdiskussionen, och digitaliseringen av samhället. Arvidsson (2013) visar dock
på att det finns de som anser att kontantfria samhällen är skrämmande och andra ser bara
risker. Det är således det förändrade konsumentbeteendet och ny teknologi som har främjat
innovationen kring nya betalningstjänster, men det har även ökat privatpersoners samt
företagens behov att kunna ta emot betalningar på olika sätt. Därför påstår Arvidsson (2016)
att betalningsmarknaden har blivit mer flexibel och modern.
Alla dessa tidigare påvisade perspektiv har lett till ökade investeringar i fintech-företag och
nya företag uppkommer explosionsartat, 2015 fördubblades investeringarna i fintechföretagen upp till 12 miljarder dollar från föregående år, globalt sett7. Fintech-företagen och
alla nya start-ups håller således på att förändra finanssektorn som den har sett ut och skriver
om reglerna gällande konkurrenssituationen för alla berörda aktörer, speciellt när det kommer
till betaltjänstmarknaden. Som tillägg till de snabbt växande investeringarna i fintech-företag,
har deras intäkter likaså växt. 2013 var enligt (HHS) den totala intäkten för Stockholms
fintech-företag uppskattat till 1.3 miljarder USD, vilket var en ökning på 25 procent sedan
mätningen 20108. Majoriteten av denna intäkt berör segment som betaltjänstmarknaden och
övriga banktjänster.
Diagram 1. Totala segmentintäkter8. Fintech.
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Andra Fintechs
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Finansbranschen är till stor del dock strikt reglerad, vilket är någonting som kan påverka
framtidens aktörer. Fintech-företagen kan således få det svårare att ta sig in på marknaden och
konkurrera, för att de traditionella bankerna har licenser och regleringar som kan gynna dem.
Enligt det nya EU-direktivet PSD29, Payment Service Directive 2, som EU-kommisionen
ämnar implementera 2018 kan dock påverka denna konkurrenssituation och spelreglerna i
finanssektorn. PSD2 är ett betaltjänstdirektiv som när den har genomförts innebär att
PWC. Fintech global report. Hämtad 2017-03-01
Stockholm School of Exonomics. Stockholm Fintech. Hämtad 2017-05-04.
9 EUR-Lex. EU-direktiv PSD2. Hämtad 2017-03-01
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bankerna inte längre har monopolliknande ställning på sina kunders data och
kontoinformation, med det menas att denna information kan nyttjas av tredjepartsleverantörer
som således kan utföra finansiella tjänster åt både privat- samt företagskunder, medan
pengarna står tryggt i bankernas förvar. Bankerna blir således förpliktigade att tillhandahålla
denna information genom att öppna ett API:s (Application Program Interface), så att
tredjepartsleverantörer kan nyttja bankerna som grund till att bygga plattformar i syfte att
utföra finansiella tjänster.
Enligt Evry 10 , är Europeiska kommissionens syfte med denna reglering är att främja
innovation inom finanssektorn, som till stor del fintech-företagen har stått för, men de har
även som mål att stärka säkerheten kring internet-handel och förbättra konsumentskyddet för
konsumenter inom Europa och övriga EES. Detta direktiv introducerar även två nya möjliga
aktörer på finanssektorn, AISP:s (Account Information Service Provider) och PISP:s
(Payment Initiation Service Provider). AISP:s är tredjepartsleverantörer som kommer ha
tillgång till bankernas kund- och kontoinformation, detta kan leda till tjänster som kan
leverera en analys av konsumtionsmönster från flertalet banker, vilket i sin tur kan vara till
fördel för privatkunder men även för företag av alla storlekar. PISP:s bygger på mjukvara som
förenklar och minimerar antalet aktörer inblandade i överföring av kapital, det innebär bland
annat att konsumenter inte behöver avslöja sina kontouppgifter, exempel på detta har vi redan
fått se i form av P2P-överföringar som svenska Swish.

1.2 Problemdiskussion
Enligt Arvidsson (2016) domineras Sveriges betalningssystem och instrument av olika former
av kortbetalningar samt elektroniska överföringar, där flertalet av dessa är kopplade till
transaktionskonton hos bankerna. Detta innebär i sin tur att överföringarna till stor del är
elektroniska eftersom att under de senaste decennierna har pappersbaserade och
kontantbetalningar minskat markant. Således startar överföringen av betalningen från ett
transaktionskonto och slutar på ett annat transaktionskonto hos berörd bank med hjälp av
elektroniska instrument. Arvidsson (2016) menar att dessa överföringar genomförs i Sverige
med hjälp av två olika girosystem, Bankgirot som ägs gemensamt av bankerna samt Plusgirot
som Nordea äger. Dessa instrument eller girosystem hanterar således flertalet olika
transaktioner som exempelvis internetbetalningar såväl som banköverföringar. Som tidigare
nämnts har även Swish framkommit som en tjänsteleverantör där mobila överföringar och
betalningar står i fokus, denna tjänst är framtagen av tidigare nämnda svenska banker.
Arvidsson (2016) menar således att bankerna fram tills nu haft en monopol-liknande ställning
på betaltjänstmarknaden, i och med deras samarbeten vid framtagandet av bland annat
Bankgirot och Swish. Dessa samarbeten har också präglats av inblandning av statliga
myndigheter, exempelvis Riksbanken. Detta menar Arvidsson (2016) har skapat en
problematik gällande konkurrenssituationen på betaltjänstmarknaden. Grunden i denna
problematik ligger i hur dessa samarbeten har utformats genom statliga myndigheters
inblandning för att kunna realisera och skapa nätverksexternaliteter och inoperabilitet.
Arvidsson (2016) menar att detta innebär att bygga en infrastruktur för betaltjänster så de går
att använda mellan dessa storbanker och inga andra aktörer kan ta del av denna infrastruktur
av tjänster. För ett land som Sverige är denna diskussion viktig eftersom samarbetet mellan
stora aktörer kan göra det svårt för nya utmanare att konkurrera och etablera sig när dessa nya
aktörer inte har tillgång till samma infrastruktur som de stora aktörerna har byggt upp och
besitter sedan decennier tillbaka. Konkurrenssituationen inom denna sektor kan således
10
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hämmas på grund av bankernas samarbeten och inblandningen av statliga myndigheter, då det
enligt Arvidsson (2016) i längden kan minska det utbudet av tjänster och produkter som
konsumenter kan välja bland.
Implementeringen av PSD2 ämnar dock störa denna balans och bankernas monopol-liknande
ställning genom att öppna upp för tjänster, som tidigare endast tillhandahållits av banker, för
andra aktörer och öka konkurrensen. PSD2 är samtidigt också ett direktiv som kom till för att
främja high-tech och koppla samman de olika finansiella marknaderna inom EU, för att bli ett
mer gränslöst system. Även säkerheten ämnas öka för de inblandade aktörerna och för
konsumenten. Genom att ha tydligare krav för vilka som får bedriva verksamhet men
samtidigt göra det enklare att uppnå de krav som ställs för nya aktörer. Som tidigare nämnts
och enligt Segendorf och Wretman (2015) har de redan etablerade aktörerna som exempelvis
banker en fördel för att de har en lång historia inom branschen med väl etablerade
traditionella tjänster, som det faktum att de sitter på flertalet av de konton som överföringarna
görs emellan och att de har ett brett utbud av kringtjänster som kompletterar betaltjänsterna.
Däremot hade det varit svårt, som tidigare argumenterats för, för bankerna att beakta och
adressera de nya behoven som konsumenterna har anammat utan fintech-företagen, och i
samband med det andra betaltjänstdirektivet PSD2 som syftar till att bland annat ta bort denna
fördel som banker har i och med att de tillhandahåller och driver de bankkonton till vilka
andra tjänster som exempelvis överföringar via internet, kortbetalningar i exempelvis butik
eller mobila gireringar är kopplade till.
Detta innebär att fler aktörer kommer in i branschen och ökar konkurrensen på marknaden,
men enligt Arvidsson (2016) finns det lite motstridigheter eller paradoxer inom
betalningssystemet, å ena sidan kan fler aktörer på marknaden leda till pressade priser och
högre konkurrens bland aktörerna men å andra sidan kan fler aktörer göra det svårare att
skapa interoperabilitet i de system som byggs upp. Enligt EU-kommissionen11 kommer PSD2
i slutändan förhoppningsvis innebära att den stimulerar ny konkurrens, nya aktörer och nya
tjänster, vilket innebär att tjänster som är starka idag kan förlora marknadsandelar i framtiden
samtidigt som behov av interoperabilitet skapar utmaningar för nya tjänster att etablera sig.
Enligt en rapport från PWC 12 om utvecklingen på den finansiella marknaden, är det
konsumentbaserade banktjänster och betaltjänstmarknaden som kommer påverkas mest i
framtiden, det vill säga en stor del av bankernas kärnverksamhet, vilket också ACI
Worldwide påvisar i sin artikel “Innovation. Delivered: Fintech Disruptors 2017 Report”13.
Bankerna måste således adressera detta problem för att fortsätta vara konkurrenskraftiga,
enligt Nienaber (2016). Nienaber (2016) menar att bankernas affärsmodeller har sett likadana
ut i många år, likt det Mackenzie (2015) också argumenterar för och att nya affärsmodeller
måste utvecklas och nya strategier implementeras. Enligt PWC:s undersökning har bankerna
insett att teknologin är nyckeln till framtida och gynnsamma affärer där majoriteten av de
frågade cheferna i deras undersökning sätter fintech-företag som en stor del av strategin, de
menar att integrera eller samarbeta med fintech-företag som strategi är essentiellt för den
bankernas fortsatta utveckling och överlevnad. Juengerkes (2016) menar också att bankerna
måste se över sina affärsmodeller, vilket även Dapp (2015) är inne på, och att samarbeten
mellan banker och fintech-företag är gynnsamt för båda parter. Kotarba (2016) menar även på
att PSD2 kan komma att ha en stor inverkan på hur det fortsatta klimatet kan komma att
formas på betaltjänstmarknaden, i den mening att bankerna tvingas till att utveckla strategier
11
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som grundar sig i samarbeten med fintech-företag samt att fintech-företag fram tills nu har
tvingats till samarbeten på grund av den nuvarande komplexa regleringen för att kunna verka
inom vissa delar av den finansiella sektorn.
Detta är till stor del dock byggt på spekulationer, då införandet av PSD2 inte är genomfört än.
Den finansiella marknaden är dock van vid förändringar och direktiv, enligt Segendorf och
Wretman (2015). För att förstå hur banker agerar, och hur andra aktörer har påverkats av det
när det kommer till nya innovationer och direktiv, kan internetbankerna och betalkortens
införande spela en stor roll för att förstå detta och göra det enklare att förklara eller spekulera
i vad som kommer att hända när PSD2 införs. Internets utveckling i början på 1990-talet
innebar att allt fler fick tillgång till digitala tjänster av olika slag, vilket bankerna kunde
identifiera, och ledde till att internetbanker utvecklades i takt med att allt fler använde sig av
internet-baserade tjänster. Det var där kunden fanns, vilket i sin tur också minskade beroendet
av bankkontor. SEB utvecklade en internetbank för privatpersoner och företag redan 1996,
när de märkte vart marknaden var på väg, enligt Arvidsson (2017). Detta går att ställa i
kontrast till dagens utveckling angående innovativa lösningar som nu håller på att utvecklas,
framförallt i förhållande till PSD2 där de rapporter och artiklar som tidigare presenterats
påvisar att det gäller att hålla sig till vad kunden begär, vilket idag handlar mycket om att
erbjuda tjänster liknande de som många fintech-företag erbjuder. Gällande utvecklingen av
betalkort hade bankerna redan tidigt ett övertag, Arvidsson (2017). Systemet med betalcheckar skulle först och främst fasas ut, vilket redan då var kopplat till de olika bankerna i
Sverige. Arvidsson (2017) menar att systemet för kortbetalningar var en naturlig utveckling
som till stor del också grundade sig i konsumenternas efterfrågan av nya digitala tjänster.
Korten var således också kopplade till respektive banks konto, där kunderna hade sina
tillgångar. Det blev alltså enligt Arvidsson (2017) ett integrerat system där bankerna bevarade
sina kunder genom att behålla kontoverksamhet där kunderna endast kunde använda sina kort
om de var kopplade till en bank. Detta kan hjälpa till att förstå den digitala utvecklingen som
bankerna står inför idag, och hur de kommer förhålla sig till nya finansiella tjänster från
utomstående företag, likt kortföretagen.
Enligt ACI Worldwide12 undersökning ämnar 74 % av nordiska banker att samarbeta med
fintech-företag under 2017, vilket i kontrast till deras studie 2016 visade på att bara 50 % av
de nordiska bankerna hade en definierad strategi gällande fintech-utvecklingen. Enligt
undersökningen utfärdad av PWC, påvisas att den mest använda formen av samarbete mellan
banker och fintech är Joint Partnerships på 32 %, men det är många olika former som detta
samarbete kan återfinnas i. Joint Parnerships är en relativt flexibel konstellation när företag
inte riktigt vill satsa allt utan kan investera bitvis, men trots teknologins utvecklingstakt är det
endast 25 % av respondenterna som inte har som syfte att engagera sig i fintech alls och enligt
visar majoriteten av undersökte banker (54 %) att de antingen ignorerar hotet som fintech står
för eller att de för diskussioner kring ämnet utan att adressera det och utföra förändringar14.
Detta visar dock på att resterande banker har på ett eller annat sätt engagerat sig i fintech.
Enligt Business Insider15 skulle sex av tio banker världen över samarbeta med fintech, av
dessa 60 % skulle 35 % samarbeta och resterande förvärva, vilket går i linje med vad PWC
kom fram till i deras undersökning där närmare 75 % av respondenterna samarbetar i någon
form med fintech-företag. Enligt PWC kan detta betyda att de möjligtvis underskattar de
potentiella fördelarna och risker som kommer med att antingen samarbeta respektive att inte
samarbeta och ignorera. Vad gäller de svenska storbankerna, började de uppskatta hur pass
viktig innovation och tillgängligheten var för kunder omkring 2012 genom att lansera
14
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betalappen Swish, detta var ett steg i rätt riktning vilket grundas på den succé som appen
faktiskt gjorde hos konsumenterna, men i det stora lät de fintech-företag som Klarna, Avanza
Bank, Nordnet och iZettle att växa till företag i miljardklassen16. År 2016 gick Swedbank ut
officiellt med att de är redo att samarbeta med eller att rent av förvärva nya fintech-företag17,
Nordea har i syfte att involvera den nya tekniken i verksamheten, startat projekt eller
acceleratorprogram för fintech-företagen18. Även Handelsbanken har i ett försök att komma
närmare dagens teknik lanserat Ecster, som uppskattningsvist konkurrerar med fintechföretaget Klarna19. Enligt Dagens Industri15 är det just denna typ av kundorienterade tjänster
som storbankerna har saknat i sitt utbud, dessa tjänster kommer fortsätta att utvecklas i
framtiden av antingen bankerna själva eller fintech-företagen.
Denna utveckling av ökade samarbeten tyder på att bankerna har insett att de måste utvecklas,
vilket statistiken ovan visar på. Samtidigt är det fortfarande bankerna, med sin nuvarande
monopol-liknande ställning som har övertaget inom betaltjänstmarknaden, i Sverige främst
genom samarbeten med staten och utvecklandet av gemensamma tjänster som exempelvis
Swish samt att fintech-företag mer eller mindre har tvingats till samarbeten med dessa stora
aktörer för att kunna komma in på marknaden, enligt Kotarba (2016). Men med tanke på
utvecklingen av betaltjänstmarknaden och implementeringen av EU-direktivet PSD2 som
troligen kommer innebära stora ekonomiska utmaningar för att kostnader relaterat till
teknologi och IT kommer att öka dramatiskt som till följd av nya säkerhetsåtgärder rörande
införandet av API:s. Enligt Evry 20 , kommer uppskattningsvist 9 % av bankers intäkter
gällande tillhandahållandet av handelstjänster gå förlorade till PISP-tjänster, vilket 2015 stod
för nästan en fjärdedel av europeiska bankers intäkter som således öppnar upp för en hårdare
konkurrens för aktörerna inom branschen, vilket leder till att bankerna måste fortsätta att
utvecklas i takt med hur branschen utvecklas och utforma strategier samt affärsmodeller som
adresserar de nya och föränderliga konsumentbehoven och den innovationsutveckling som
sker inom finanssektorn och betaltjänstmarknaden. Som tidigare diskuterats och framförts är
att samarbeten och byggandet av relationer mellan banker och fintech-företag en tydlig del av
dessa nuvarande och framtida strategier för bankerna, detta grundar sig i
innovationssvårigheter bankerna har haft på egen hand utan samarbete. Relationen mellan
dessa aktörer, banker och fintech-företag, har förändrats markant de senaste åren och med
tanke på att nya regleringar tillkommer, till fördel för dem som nyttjar det bäst, kan relationen
och konkurrenssituationen mellan aktörerna på betaltjänstmarknaden fortsätta att förändras i
och med PSD2. Skribenterna ämnar därför undersöka denna förändring med fokus på
relationer, samarbeten och konkurrens mellan banker och fintech-företag, vilket leder till
följande forskningsfrågor.

1.3 Forskningsfrågor
•
•

Vilka implikationer med betaltjänstdirektivet PSD2 kan aktörerna på marknaden
identifiera som kommer förändra betaltjänstmarknaden?
Hur kommer betaltjänstdirektivet PSD2 påverka konkurrenssituationen på
betaltjänstmarknaden och kommer det leda till fler samarbeten mellan banker och
andra aktörer?
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•
•

Vilka möjligheter ser fintech-företag med att samarbeta med banker i samband med
PSD2?
Vilka strategiska åtgärder planerar bankerna att genomföra för att fortsätta vara
konkurrenskraftiga på den utvecklande betaltjänstmarknaden, för att undvika att tappa
sin ledande roll som de har idag?

1.4 Syfte
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka implikationer som PSD2 kan innebära för
betaltjänstmarknaden samt vad det kommer att innebära för konkurrenssituationen och
relationen mellan banker och fintech-företag. Vidare syftar studien till att ge en förståelse
kring bankernas strategi för att försvara sig.

1.5 Avgränsningar
Studien avgränsar sig till situationen på den svenska betaltjänstmarknaden och PSD2:s
påverkan på fyra svenska storbanker, samt ytterligare ett perspektiv där två fintech-företag
undersöks utifrån deras samarbeten med två av de undersökta bankerna, för att kunna
identifiera vilka implikationer PSD2 kan innebära och hur konkurrenssituationen ser ut.
Vidare avgränsas uppsatsen genom att endast betaltjänster som finansiell verksamhet.
Respondenterna från bankerna agerar på strategisk nivå och har alla omfattande kunskap om
PSD2 och dess betydelse för betaltjänster. Fintech-företagens respondenter har intervjuats på
liknande villkor. Vidare utgår studien från bankernas perspektiv när det kommer till hur de
ska agera i framtiden. Notera att bankernas namn och respondenterna namn inte finns med i
denna publicerade version av uppsatsen, detta efter önskemål från de inblandade bankerna
och respondenterna.

1.6 Disposition
I uppsatsen följer det efter detta inledande kapitel en teoretisk referensram, i vilken det
presenteras för uppsatsen relevanta teorier, begrepp och modeller samt en översikt kring den
tidigare forskning som bedrivits inom ämnesområdet. Sedan följer metodkapitlet där
skribenterna redogör för den vetenskapliga ansatsen och val av metod samt
tillvägagångssättet. En diskussion kring studiens tillförlitlighet och kriterier diskuteras också i
detta kapitel. I kapitel fyra presenteras den empiri som samlats in från de genomförda
intervjuerna och vidare i kapitel fem analyseras denna empiri i förhållande till den teoretiska
referensramen. Sedan följer en avslutande diskussion med som avslutas med förslag till
tidigare forskning. Avslutningsvis presenteras studiens slutsatser.
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2. Teoretisk referensram
I detta kapitel presenteras de teorier och begrepp som kommer att tillämpas i analysen. Först
presenteras teorier som beskriver relationer, konkurrens samt samarbeten och sedan
presenteras teorier som behandlar strategiska åtgärder i förhållande till banker. Till sist
redogörs det också för tidigare forskning inom ämnesområdet.

2.1 Nätverk
Teorier kring nätverk beskriver och förklarar enligt Bengtsson och Kock (1999) relationer
mellan olika organisationer och har under senare årtiondena vuxit fram som ett komplement
till de mer klassiska teorierna och mer utforskade område som behandlar vertikala samarbeten
mellan organisationer. Bengtsson och Kock (1999) argumenterar att studerandet av dessa
horisontella relationer och nätverk har fått en allt större och mer betydande del, speciellt i och
med digitaliseringens framfart. Easton and Araujo (1992) menar samtidigt att horisontella
relationer mellan organisationer är svårare att analysera eftersom det inte behöver ske
transaktioner av produkter eller pengar, likt det gör i vertikala relationer mellan
organisationer.
För att analysera de typiska förhållningssätt som organisationer har i nätverksrelationer
använder sig Bengtsson och Kock (1999) av fyra huvudsakliga kategorier som visar på olika
typer av relationer. Dessa fyra förklaras nedan:
2.1.1 Coexistance
I dessa typer av relationer sker inga ekonomiska utbyten eller handlande med produkter, dock
sker det byte av information. De olika organisationer som samexisterar vet vanligen om
varandra men interagerar ej, och är ofta informella. Gällande denna form förklarar även
Bengtsson och Kock (1999) att de större aktörerna oftast har fördelar och de mindre aktörerna
måste förhålla sig till stor del till de spelregler som de större aktörerna styr, samtidigt som
nivån av tillit mellan de olika aktörerna måste vara hög då organisationernas affärer är
beroende av att de inte blandar sig i varandras affärer.
2.1.2 Cooperation
I denna version av nätverksrelationer sker det konstanta utbyten innefattande affärer,
information och sociala utbyten. Även om det i finns nära band mellan de olika
organisationerna som befinner sig i en liknande relation, exempelvis gällande utbyte av
sociala relationer, kunskap och ekonomiska aspekter, så befinner sig dock de inblandade i en
konkurrenssituation. Bengtsson och Kock (1999) menar att det till och med kan finnas
tillitsproblem hos det inblandade organisationerna vid dessa typer av relationer. Vidare kan
dessa relationer liknas vid vertikala värdekedja-relationer, där de kan ses som både formella
och informella. Relationerna mellan organisationer kan ses som formella om de har ingått ett
partnerskap, exempelvis genom en strategisk allians medan de informella
samarbetsrelationerna är byggda på tillit och sociala normer. Dessa typer av samarbeten och
relationer är ofta konfliktfria och de olika organisationerna har ofta också liknande mål med
samarbetet, vilket bidrar till högre nivå av funktionalitet.
2.1.3 Competetion
Denna relations-typ karaktäriseras enligt Bengtsson och Kock (1999) av ett mönster som
uppstår när organisationer följer varandras reaktioner och aktioner på marknaden. I ett nätverk
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som till stor del består av konkurrerande organisationer är makten dem emellan jämnt
fördelad och baserad på vilken position de har i nätverket. Konkurrensen gäller till stor del
också samma kundkrets i detta fall, och det är informella normer och värderingar som styr till
med vilka men som denna kundkrets ska kunna tillfredsställas.
2.1.4 Co-opetetion
Denna relation kategoriseras enligt Bengtsson och Kock (1999) som en blandning mellan de
två tidigare nämnda relationerna, cooperation och competition, och kan innebära att de
inblandade organisationerna i nätverket har ekonomiska och icke-ekonomiska utbyten.
Samtidigt som dessa organisationer samarbetar kan de således också agera som konkurrenter,
vilket kan argumenteras har blivit en taktik för vissa organisationer som följer statistiska
modeller för att skapa synergier i och med samarbeten. Dessa relationer kan också finnas i
former som är både formella och informella, men de normer och regler som styr samarbetet
brukar i regel vara tydligt utformade, både när de inblandade organisationerna agerar som
konkurrenter och som kooperativa samarbetspartners. Co-opetition beskrivs enligt Bengtsson
och Kock (1999) som en företagsideologi som härstammar från spelteori. Den vanligaste
industrin som arbetar med denna ideologi är teknikindustrin, där aktörerna som konkurrerar
försöker samarbeta för att skapa synergier mellan hårdvaru- och mjukvaru-utveckling.
Konkurrenterna, som ofta är nystartade företag, samarbetar för att få deras två olika produkter
att gå ihop, där de har olika komplementära fördelar, som senare kan gynna båda parter. Detta
menar Bengtsson och Kock (1999) kan öka spridningen av deras produkter och öka
användarbasen, samt utmana andra aktörer på marknaden de agerar inom. Det finns också
aspekter av detta som kan påverka de inblandade företagen negativt, då ett co-opetition
samarbete misslyckas. En risk är att de nystartade företagen inte har någon erfarenhet, och om
det handlar om mer erfarna företag kan marknadssituationen fortfarande misstolkas,
exempelvis genom att satsa på en innovation som inte får spridning eller genomslag.
Moore (1996) menar att dessa nätverksrelationer, kan vara svåra att kategorisera då de ofta
går in i varandra, speciellt vad det gäller den sista kategorin, co-opetition, som behandlar
organisationer som konkurrerar samtidigt som de ingår i ett samarbete, och försöker förklara
detta genom att se det ur ett biologiskt perspektiv. Med detta menar Moore (1996) att
organisationer som ingår i nätverk är en del av ett ekosystem som hela tiden förändras, vilket
då gör att de olika aktörerna i dessa system måste utvecklas och förändras med tiden. De fyra
ovanstående stegen menar Bengtsson och Kock (1999) är ett försök att förklara de
förändringar som kan ske mellan aktörer och organisationer i detta föränderliga klimat, och att
det inte finns några bestämda former och riktlinjer kring hur samarbetspartners och
konkurrenter rör sig i detta klimat, utan att det beror på alla de olika organisationernas
förhållanden till andra organisationer i nätverket eller ekosystemet.

2.2 Strategiska allianser
Inter-organisatoriska relationer är en bred benämning på en mängd olika variationer på
överenskommelser företag emellan, däribland strategiska allianser. Enlig Dyer, Kale och Sing
(2001) kan dessa relationer dock delas upp i två kategorier, delning av kapital samt
kontraktuella överenskommelser. Det spektrum av olika relationer som företag kan ingå i
påvisas i figuren (se figur 1) nedan, och de former som infaller i den grå rektangeln diskuteras
i detta avsnitt.
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Figur 1. Spektrum av olika relationer mellan organisationer. Dyer, Kale & Singh (2001);
Yoshino & Rangan (1995)
Vad som skiljer dessa samarbeten åt från andra former av företagskonstellationer, bland andra
förvärv, kan klargöras genom akademikers definitioner. Enligt Gulati (1995) så är alliansen
mellan två eller fler företag är uppbyggt på utbyte, delande och samutvecklande av resurser
och förmågor för att uppnå gemensamma och relevanta fördelar. Ireland, Hitt och Vaidyanath
(2002) menar på att alliansen är en överenskommelse mellan flera företag, som ämnar
förbättra konkurrenskraften och prestation genom att dela på resurser. Wittman, Hunt och
Arnett (2009) ansåg att strategiska allianser kunde beskrivas som gemensamma
ansträngningar mellan fler företag och dess resurser för att uppnå gemensamma mål som de
hade haft svårt att avklara själva på egen hand, vilket Lambe, Spekman och Hunt (2002)
ansåg i liknande termer. Definitionen varierar uppenbarligen forskarna sinsemellan, trots detta
kan likheter uppskattas. Det som forskarna har gemensamt är att det är två eller fler företag
som samarbetar genom att antingen dela på resurser eller kunskap så att gemensamt utnyttja
möjligheter som kan förbättra prestationen för de berörda företagen.
Figur 1 visar på att i de strategiska allianserna så ingår de icke-traditionella kontraktuella
överenskommelser och kapitalbaserade relationer. Kontraktuella relationer kan vidare delas
upp i traditionella och icke-traditionella kontrakt men vid strategiska allianser så ingår de
icke-traditionella relationer som exempelvis innefattar gemensam marknadsföring, R&D eller
produktion, vilket är till fördel för båda parter. De kapitalbaserade relationerna kan innefatta
ett skapande av en ny enhet som båda parter har en relativt stor del i, som exempelvis Joint
Ventures i olika grader av åtagande beroende på engagemang eller insats. Det kan även
innebära att de inblandade parterna delar med sig av kapital i form av mindre eller större
investeringar, eller att kapital utbytes över landsgränser till fördel för företagen.
I strategiska allianser bör det finnas någon grad av samarbete mellan parterna, Gnyawali och
Madhaven (2006) menar att samarbetet mellan företagen är en relation där resurser och
förmågor delas gemensamt för att uppnå fördelar för de inblandade företagen. Således anses
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samarbete vara en viktig aspekt för att strategiska allianser skall uppkomma eller bildas, och
när företagen bygger sin strategiska allians och relation på samarbete så kan det enligt Fink
och Kessler (2009) leda till att företagen åtar sig att kombinera resurser med ett annat företag
för att bilda svårt imiterade förmågor. Dessa unika förmågor eller resurser kan således leda till
att företagen erhåller och behåller konkurrensfördelar, vilket går i linje med vad Barney
(1991) beskrev som krav på varför och hur konkurrensfördelar kan uppkomma.
Strategiska allianser återfinns i flera former och relationer, och de skapas för att gynna de
berörda företagen, detta inkluderar både kontraktuella och kapitalbaserade överenskommelser
som sedan definieras beroende på sammanställning och åtagande. De innefattar även olika
grader av samarbeten som även dem ska vara till fördel för de inblandade företagen, genom
antingen lärande av ny kunskap eller ökade resurser som hjälper företagen att utveckla vidare
konkurrenskraftighet. Strategiska allianser behöver dock inte skapa värde för båda företagen
ifråga, det kan även enligt Owen och Yawson (2013) vara fråga om asymmetrisk
informationsdelning. Detta kan vara speciellt påtagligt i gränsöverskridande allianser då olika
länders reglering och etik kan potentiellt försvåra möjligheten att få helt korrekt data. Enligt
Chan et. al (1997) och Kranton (1996) kan man inte heller utesluta opportunistiskt beteende
från endera aktören, vilket i sin tur kan ha en negativ effekt på den strategiska alliansen.

2.3 Innovationsspridning
Enligt Rogers (2003) är en innovation en idé, en uppfattning eller ett objekt som för
betraktaren det vill säga individen eller gruppen som ska ta del av den, någonting nytt. Rogers
(2003) menar dock att denna nyhet för betraktaren, ej behöver vara ny för en annan
betraktare. Därför kan det uppfattas som en innovation för en individ men inte en annan.
Innovationer kopplas ofta samman med teknologisk utveckling, både när det kommer till
utveckling av mjukvara samt hårdvara. Enligt Rogers (2003) kan en innovation skiljas från en
uppfinning i och med att innovationen kräver ett kommersiellt användningsområde samt
kommersiell framgång. Enligt Mackenzie (2015) har innovationer spelat en stor roll vid
utvecklingen av finansmarknaden genom åren, och framförallt för betaltjänster de senaste fem
åren. Där många nya innovationer har lyckats konkurrera med äldre betalningsmetoder,
exempelvis Swish.
Swish har således varit en innovation som har spridits i samhället, denna process kallas för
innovationsdiffusion. Enligt Rogers (2003) definieras innovationsdiffusion således som den
process där innovationen över tiden sprids till individer eller grupper i ett socialt system.
Konkurrensen på betalmarknaden kommer enligt Segendorf och Wretman (2015) öka i och
med PSD2, där de nya aktörerna fokuserar på utveckling av innovationer som ska förenkla
den finansiella vardagen för alla konsumenter. Det handlar till stor del innovationer med
kommersiellt syfte, det vill säga skapa en stor kundbas med hjälp av dessa innovationer, för
att generera inkomster. En viktig del i detta handlar om innovationernas spridningsförmåga
och användarvänlighet för konsumenterna. Rogers (2003) menar att spridningsprocessen
innehåller
fyra
stycken
huvudfaktorer,
vilka
är:
innovationens
attribut,
kommunikationskanaler, det sociala systemet och tid. Nedan följer en kort förklaring av dessa
faktorer, dock inte i detalj då detta inte ses som primärt fokus i den fortsatta analysen, då
större vikt läggs vid hur innovationer genom nya aktörer kan påverka situationen på
betaltjänstmarknaden.
Det finns enligt Rogers (2003) fem olika attribut som är viktiga för en innovations framgång.
Dessa är relative advantage, observability, compatibility, complexity och trialability. Vidare
handlar kommunikationskanalerna om genom vilka typ av kanaler som innovationerna kan
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spridas, som exempelvis medier av olika slag. Det sociala systemet menar Rogers (2003) är
det samhälle i vilket innovationen sprids eller ska spridas, i vilket olika aktörer (individer)
spelar en stor roll samt den sista faktorn som handlar om tiden.
Det finns många innovationer som har fått stor spridning på betaltjänstmarknaden, några
exempel på detta har lyfts i inledningskapitlet där iZettle, Klarna och Swish har diskuterats.
Detta är innovationer som bankerna har fått ta hänsyn till, eller själva utvecklat. Enligt Dapp
(2014) samt Mackenzie (2015) präglas nu också denna marknad av ännu fler revolutionära
innovationer genom fintech-företag som kan komma att ha påverkan på bankernas agerande.
Och enligt Kotarba (2016) är PSD2 ännu ett incitament för ökad konkurrens genom ökad
innovationsrikedom från nya aktörer. Kotarba (2016) menar även att tredjepartsleverantörer
kan komma att spela en stor roll vid utvecklingen av nya tjänster i och med PSD2, detta
genom att utveckla nya innovationer som plattformar för ”open banking”, som således även
kan förändra branschens struktur som den ser ut idag.

2.4 Strategiska åtgärder
PSD2 kan komma att förändra betaltjänstmarknaden för alla aktörer, och för att dessa aktörer
ska fortsätta utvecklas och bedriva en lönsam verksamhet kan det komma att krävas
strategiska åtgärder. Dessa åtgärder kan dock skilja sig mellan aktörerna beroende på vilken
position eller marknadsandel de besitter. Detta diskuteras vidare i kapitlet i termer som
konkurrensfördelar och hur dessa kan komma att erhållas genom strategiska åtgärder, främst
ur ett bankperspektiv.
2.4.1 Konkurrensfördelar, samt hållbara konkurrensfördelar
Porter (1985) var tidig med att beskriva vad konkurrensfördel (KF) var. Brett förklarat är KF
ett begrepp som beskriver fördelen ett företag har över andra konkurrerande företag, det kan
gälla allt från tjänster till produkter som tillåter dem att prestera bättre eller generera större
intäkter från en större kundbas. I de flesta länder och branscher så är en del företag mer
gynnsamma än andra, uppskattningsvist besitter dessa företag något som andra företag inte
gör och således är de förhållandevist även svåra att imitera, vilket leder till att de presterar
bättre än sina konkurrenter. Enligt Sunar et. al (1993) så kallas dessa skickligheter eller
kunskaper i strategilitteratur som källor av konkurrensfördel, det kan vara så att företag utför
samma strategi bättre än sina konkurrenter men det kan även vara en strategi som inte är
implementerad av andra. Uppfattningen om hur KF skall definieras har inte varit homogent i
forskningsfältet, vilket har lett till olika perspektiv på vad KF är inom ett företag och hur den
ska utnyttjas i strategin. Hofer och Schendel (1978) beskriver KF som att det är en unik
position som organisationen utvecklar genom sin spridning av resurser, vilket i sin tur då
betyder att KF kan erhållas via kompetenser och kan således implementeras i företagets
strategi. Andra forskare, som Reed och DeFillipi (1990), menar dock att kompetens inte alls
behöver bidra till att företaget utvecklar KF, vilket således även betyder att KF inte
nödvändigtvis härstammar från kompetens.
Den tidigare forskningen tyder på att KF baseras på bland annat tekniska, strategiska och
finansiella aspekter, Ulrich och Lake (1991) menar dock på att fler aspekter bör tas i
beaktning, som är minst lika viktiga som de tidigare nämnda variablerna. För att företag ska
kunna ha möjligheten att anamma förändringar som sker i branschen, inte minst kundbehov
och strategiska mål, så bör de utveckla och implementera interna processer som kan bidra till
anställdas utveckling och kompetens. Denna organisatoriska förmåga bör således vara minst
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lika viktig att beakta som de andra aspekterna vid utvecklandet av KF enligt Ulrich och Lake
(1991).
Att anskaffa sig konkurrensfördelar är relativt vitalt och fördelaktigt för att företag ska kunna
bedriva en gynnsam verksamhet, men för att behålla sin marknadsposition över tid så måste
företag se till ett långsiktigt perspektiv. Oliver (1997) diskuterar och försöker utveckla KF till
hållbar KF, hon menar på att kontexten och processen där resurser väljs ut har en viktig roll
att spela, den influerar företagets heterogenitet och den hållbara konkurrensfördelen. Det
argumenteras för att företagets hållbara konkurrensfördel grundar sig i huruvida företaget kan
hantera den institutionella kontexten av beslutsfattande gällande resurser och urvalsprocessen
av den. Den institutionella kontexten innefattar bland andra företagskultur men även andra
influenser som samhället och relationer med andra företag. Oliver (1997) hävdar även att
kapitalresurser och institutionellt kapital är ovärderliga för att erhålla en långvarig och hållbar
konkurrensfördel. Barney (1991) listar fyra ovärderliga krav på resursen som kan leda till
hållbara konkurrensfördelar
•
•
•

•

Den måste vara värdefull.
Den måste vara en raritet omkring företagets befintliga och potentiella konkurrenter.
Den måste vara svår att imitera.
Det kan inte finnas en strategisk likvärdig som kan utbytas för denna resurs.

Sundar et. al (1993) menar på att ett företags förmågor och resurser anses värdefulla när de
hjälper företaget att formulera och implementera strategier som förbättrar effektiviteten, men
om denna resurs erhålls av flertalet konkurrenter så kan det inte va en potentiell källa av
hållbar konkurrensfördel. Det samma gäller för värdefulla och ovanliga organisatoriska
resurser eller förmågor, detta kan leda till hållbara konkurrensfördelar endast om konkurrenter
inte kan anskaffa sig eller imitera dem. Det slutgiltiga kravet enligt Sundar et. al (1993), är att
dessa potentiella källor av HKF inte kan bytas ut på något vis, detta krav kommer i två olika
former eller perspektiv. Först, konkurrenter kan inte erhålla samma KF genom liknande
resurser, det andra kravet är att fördelen måste reflekteras i en eller flera produkter, eller att
denna fördel är ett vitalt kriterium för kunder. Om detta vitala kriterium förändras med tiden,
så hänger företagets HKF på huruvida företaget kan anamma och förändras med marknaden.
Reed och DeFillipi (1990) diskuterar likaså om konkurrensfördelar och imiterandet från
konkurrenter, de argumenterar för att tyst kunskap, komplexitet, specifika förmågor och
resurser kan skapa kausal tvetydighet som i sin tur försvårar för konkurrenter att imitera. Att
återinvestera i denna kausala tvetydighet är nödvändigt för att skydda konkurrensfördelen och
utan återinvestering så förfaller barriärerna som skyddar företaget från imiterande
konkurrenter, vilket även Barney (1991) och Porter (1985) menade när de skrev att
konkurrensfördelar måste motstå upplösning eller imitation från konkurrenter, och således
uppnår de en hållbar konkurrensfördel.
2.4.2 Konsolidering
Den föränderliga marknadssituationen på betaltjänstmarknaden, där en monopolliknande
ställning som bankerna har haft och kommer att ha tills det att PSD2 implementeras och
avreglerar detta, kommer troligtvis påverka industrins och dess koncentration av aktörer.
Enligt Deans, Kroeger och Zeisel (2002) globala långtidsstudie som innefattade 1345 relativt
stora sammanslagningar under 13 års tid, så kommer alla branscher, efter en förändring eller
avreglering, att genomgå 4 faser av konsolidering vilket visualiseras nedan i figur (2) Industry
Consolidation Life Cycle.
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Figur 2. Konsolideringskurvan efter avreglering utifrån bransch. Deans, Kroeger & Zeisel
(2002)
De menar att denna konsolideringstakt idag kommer att ta omkring 25 år men att i framtiden
kommer denna process att ta mindre tid, vilket digitaliseringens framfart påverkar till stor del.
Figuren visar på konsolideringskurvans 4 olika faser som de menar är oundvikliga inom alla
branscher och dess företag som antingen kommer att gå igenom dessa faser eller försvinna.
Därför menar de att det är viktigt att förstå vart företaget befinner sig i denna kurva eller
cykel, och det bör även vara en del av företagets strategiska planering.
Fas 1: Opening
Fas ett börjar generellt sett när en ny industri eller marknad skapas, det kan även vara en
marknad som avregleras från monopolliknande situationer, som i sin tur betyder att nya
marknadsinträden kommer att ske och således även öka konkurrensen på marknadsandelarna.
Företag och branscher som befinner sig i denna fas är nyligen avreglerade industrier som
bank, järnväg och energibolag. Dessa företag bör enligt Deans, Kroeger & Zeisel (2002)
försvara sitt first-mover advantage genom att bygga skalfördelar och eventuellt etablera
inträdesbarriärer för att försvåra för nya aktörer att ta del av marknaden, exempelvis genom
att skydda tjänster som kan erbjudas av andra.
Fas 2: Scale
Denna fas innefattar till största del att bygga skalfördel, det stora etablerade aktörerna börjar
förvärva konkurrenter och skapa gigantiska allianser och antalet aktörer på marknaden
kommer troligtvis att minska succesivt på grund av den mängd förvärv som äger rum.
Typiska branscher som befinner sig i denna fas är banker, läkemedelsbolag och biltillverkare.
Förvärven bidrar i sin tur till att dessa företag måste bearbeta sin integrationsförmåga för att
skydda sin eventuellt framgångsrika företagskultur. Enligt Deans, Kroeger & Zeisel (2002) så
måste företagen som ämnar nå fas tre vara bland de första aktörerna i branschen att förvärva
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de dominerande konkurrenterna eller teknologierna, men även att etablera sig på de mest
värdefulla marknaderna och således även expandera den potentiellt globala räckvidden.
Fas 3: Focus
Efter fas två som kännetecknas av flertalet förekommande förvärv av konkurrenter eller
samarbetspartners, så kommer fas tre innebära att de kvarvarande företagen fokuserar på att
expandera kärnverksamheten och även aggressivt växa ifrån konkurrenterna. Denna fas som
innefattar större och mer globala företag än tidigare, kommer i sin tur att beakta
underpresterande företag och eventuellt start-ups i ett tidigt stadie och sedan besluta om dessa
ska förvärvas, efterliknas eller förintas. För de kvarvarande företagen innebär detta även att
identifiera andra potentiellt överlevande företag och försöka hindra möjliga hot.
Fas 4: Balance and Alliance
Denna fas kännetecknas giganter som i princip kan ha upp till 90% i marknadsandelar. Dessa
företag kan även bilda allianser med andra liknande företag för att tillväxt kan visa sig
problematisk, de måste även hitta eller skapa nya affärsmodeller i potentiellt nya marknader.
Det är även av vikt att beakta nya potentiella regleringar som kan hota deras dominans på
marknaden.
Deans, Kroeger & Zeisel (2002) menar således att beroende på huruvida företag är medvetna
om och adresserar denna förändring, så påverkar detta företagens framgång. Långsamma
företag kommer eventuellt bli föremål för förvärv eller rent av försvinna, och de flesta
företagen kommer inte överleva på grund av att de ignorerar förändringar som sker.

2.4.3 Fusioner och förvärv
Enligt Hitt, Harrison och Ireland (2001) så grundar sig fusioner och förvärv i värdeskapande
teorier, där ett företag som går ihop eller förvärvar ett annat företag, genererar tillräckligt
många potentiella och genomförbara synergier mellan det förvärvande och målföretaget som
är fördelaktiga för båda parter. I detta fall där båda företagen uppskattar symmetriska
synergier och affären anses som gemensamt gynnsam, så benämns detta enligt Hitt, Harrison
och Ireland (2001) som vänliga förvärv, men det är även ett grundkrav från effektivitetsteorin
som menar att förvärvet inte äger rum utan potentiella synergier. Dess motpart benämns som
aggressiva förvärv, där målföretaget mer eller mindre tvingas till att förvärvas av olika
omständigheter. Detta kan i sin tur ha påverkan på huruvida integrationen mellan dessa
företag kommer att genomföras på ett positivt eller negativt vis. Det kan även innebära att
synergieffekterna endast är gynnsamma för det förvärvande företaget eftersom målföretaget
upphör existera med egen autonomi och verksamhet, det kan exempelvis röra sig om ett
patent eller en produkt som det förvärvande företaget vill erhålla och ackumulera till sin egen
produktportfölj.
Enligt Calipha, Tarba och Brock (2010) är ofta fusioner och förvärv sammankopplat med ett
företags strategi där målet kan vara att inta nya marknader eller segment för att förändra
konkurrenssituationen, men motiven till att genomföra en sammanslagning eller samarbete
kan självklart variera. Enligt Graham, Lemmon och Wolf (2002) samt Campa och Kedia
(2002), som har ställt sig kritiska till huruvida vissa motiv, bland andra diversifiering som
strategi, kan det i slutändan leda till att företaget beger sig in på marknader som de har mindre
erfarenhet på och lämnar den marknad som de har etablerat stabila nätverk av konsumenter
och förtroende. Således kan företagen förlora eller gå miste om den marknadsandel och makt
de hade på marknaden innan de begav sig in för att adressera det nya segmentet. Andra
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forskare, som Prahalad och Hamel (1990) menar på att diversifiering kan öka värdet om
företagens aktiviteter är nära relaterade, men ändå tillräckligt kompletterande för att inte
behöva förändra existerande produkter som i sin tur kan hämma kundförtroende och
försäljning. Enligt Motta (2004) härstammar detta från portfolio theory, som innefattar
riskhantering genom att diversifiera och sprida kapitalinvesteringar för maximal avkastning.
Detta genom att de sammanslagna företagen ökar marknadsandelar och makt för att
konsumenter föredrar att köpa olika produkter från ett och samma företag än från flera olika
företag.
Det slutgiltiga målet med förvärv är dock att på något vis skapa mervärde eller uppnå någon
form av konkurrensfördel, och enligt Chatterjee (1986) så är det lämpligt att särskilja
synergierna när det ska uppskattas värdeökning i ett förvärv eller sammanslagning, de
operativa synergierna eller effektivitetsfördelar från skalekonomi eller stordriftsfördelar, de
gemensamt samlade synergierna och de mer privata synergierna som ett resultat av ökade
marknadsandelar och ökad kundbas. Mukerhjee, Kiymaz och Baker (2004) menar på att de
operativa synergierna är den mest signifikanta bidragaren till värdeökning, men menar
samtidigt att market power theory är fortfarande ett motiv som är valid för att med större
marknadsandel så kan företag förhållandevis ta högre priser och tjäna på större marginaler.
Det kan även fungera som en avskräckande faktor för nya marknadsinträden enligt Motta
(2004). Weston, Mitchell och Mulherin (2004) beskriver theory of corporate control som ett
annat motiv till varför förvärv och fusioner skapar mervärde, det kommer alltid att finnas
företag som är villiga att förvärva underpresterande företag, för att ersätta ledningen som inte
har lyckats utnyttja de marknadstillfällen och potentiella synergimöjligheter, och det är i dessa
tillfällen som aggressiva förvärv oftast äger rum.
2.4.4 First Mover Advantage
I avseendet med banker och kopplingen till First-Mover Advantage så kan den uppfattas som
aningen långsiktig för att bankerna i sig sällan står för mycket av de innovativa lösningarna
som finns på marknaden idag. De har haft en kraftfull position där de inte har behövt anpassa
sig särskilt mycket förrän de senaste åren då fintech-företagen har uppfyllt kundernas
skiftande behov. År 2017 står vi inför en situation där branschen och marknaden förändras
drastiskt, det uppkommer nya system och nya internationella konkurrenter, nya
kundbeteenden och nya regleringar. Således står aktörerna inför en situation där det uppstår
nya affärsmöjligheter för både framgångsrika innovatörer och de mer traditionella aktörerna
som banker. Således handlar det inte om att vara först på en marknad som det kunde göra för
40 år sedan utan snarare huruvida bankerna tänker vara mer flexibla och tackla den
föränderliga marknaden och de nya affärsmöjligheterna som uppkommer. Dapp (2015) menar
även på att det finns tid för banker att agera tidigt i den rådande situationen, det finns en
möjlighet för banker eftersom de har haft och har en väldigt stor ställning inom branschen och
de kan utveckla sina tjänster mot ett mer innovativt förhållningssätt.
Lieberman och Montgomery (1998) menar på att diskussionen och uppfattningen kring firstmover advantage har varit skiljaktiga men att majoriteten av litteraturen rörande FMA
fokuserar på huruvida banbrytande företag kan anskaffa sig resurser och möjligheter som är
överlägsna andra företag genom att tidigt komma in på utvecklande marknader och erhålla
större avkastning än de investerat, det kan vara geografiskt viktiga platser eller teknologiska
patent. Lieberman och Montgomery (1998) menar även på att dessa pionjärer kan försvara sin
marknadsposition genom att expandera sin produktlinje, men en av de viktigaste aspekterna är
att ett tidigt marknadsinträde kan innebära ett försprång till kommande konkurrenter när det
gäller utvecklingen av organisatoriska möjligheter och kunskaper. Nelson och Walsh (1997)
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studie visar på att denna anskaffning av kunskap och försprånget till konkurrenter är
vanligtvis viktigare än andra faktorer som patent och dylikt.
Lieberman och Montgomery (1998) studie argumenterar dock även för att pionjärer kan missa
de bästa möjligheterna, för att dem är dolda bakom teknologiska aspekter och
marknadsosäkerheter, vilket kan innebära att tidigt marknadsinträde bidrar till att företagen
anskaffar sig felaktiga eller icke framgångsrika resurser för att marknaden utvecklas. Dom
menar således att det inte är en garanti på att företag kan använda sig av FMA till att hålla en
stark marknadsposition medan marknaden utvecklas. Tidiga inträden innebär, inte allt för
sällan, att bli omsprungen av konkurrenter som har större resurser att utvecklas, vilket enligt
Lieberman och Montgomery (1998) betyder att den initiala totala resursen som företag har
spelar en stor roll i den långvariga och hållbara FMA.
Suarez och Lanzolla (2007) visar även på att det inte råder konsensus genom fältet rörande
FMA och att det har lett till heta och aggressiva debatter om huruvida FMA existerar
överhuvudtaget. Motstridiga resultat har visat på både det ena och det andra, Arthur (1998)
studie menar på att det lönar sig med att vara först på marknaden och det lönar sig att ha
överlägsen teknologi, medan Sandberg (2001) studie går tvärtemot och visar på att FMA inte
alls är en garanti för en lyckad verksamhet.
Suarez och Lanzolla (2007) har i sin studie ämnat utveckla FMA, och har således visat på att
marknadens och teknologins utveckling eventuellt kan hjälpa eller stjälpa möjligheten för
företag att erhålla FMA. Diskussionen kring huruvida FMA existerar eller ej och fördelar
samt nackdelar med att vara tidig in på en marknad har som sagt gått fram och tillbaka. De
menar dock att teknologins utveckling har en direkt påverkan på huruvida ett företag kan
härleda FMA, sedermera så skriver de att fördelen med att vara tidig på en marknad är
kopplat till företagens förmåga att följa med i utvecklingen och kunskapsbildningen inom en
bransch, samt att teknologins evolution mer eller mindre kan förstöra ett företag. Detta går i
linje med vad Bohlmann, Golder och Mitra skrev redan 2002 där de menade på att det är svårt
att erhålla FMA i snabbt skiftande branscher, vilket inte minst teknologin och digitaliseringen
bidrar med i branscher världen över.
En annan variabel att ta med i beräkningen när FMA skall utvecklas är takten på marknadens
utveckling menar Suarez och Lanzolla (2007), marknadsutveckling mäts ofta genom
försäljning eller konsumenter som anammar produkten eller tjänsten. Detta påverkas i sin tur
av hur konsumenter föredrar vissa saker framför andra och hur detta förändras men även
regleringar kring hur verksamheter och tjänster får skötas. Således, beroende på hur dessa
omständigheter ter sig så kan detta påverka konkurrensfördelar som företag har anskaffat sig
och kan utnyttja när de är tidiga på marknader eller försöker expandera och utöka
marknadsandelar. De menar att dessa aspekter måste tas i beaktning då undersökningen
visade på att omständigheter kan antingen stjälpa eller hjälpa möjligheten till FMA. Däremot
menar de att marknader och teknologier som utvecklas långsamt är att föredra och gynnar
FMA och att senare inträde kan vara svårt för att redan etablerade företag har fått ett markant
försprång. Tvärtom, om en marknad och teknologin utvecklas snabbt så kan det vara
gynnsamt om man är in senare på en marknad för att tidigare företag har visat på vilka
möjligheter som finns och vilka fallgropar att undvika.

2.5 Forskningsläget - tidigare forskning
Det finns inte mycket tidigare empirisk forskning kring relationer mellan fintech-företag och
banker, utan den tidigare forskningen har till stor del fokuserat på framväxandet av fintech18

företag och vilka utmaningar som finns för banker samt vilka åtgärder som kan vara lämpliga
för banker ska fortsätta vara konkurrenskraftiga i framtiden, genom att behandla tidigare
publicerad litteratur på området. Även området som behandlar fintech-företagens
framväxande och beteenden är också relativt outforskat än så länge. Dock redogör Mackenzie
(2015) för detta framväxande och den framtida betydelse detta kommer att ha. Mackenzie
(2015) menar att det kommer ske förändringar inom finanssektorn i och med digitalisering
och de icke tillgodosedda behoven inom finanssektorn som har uppstått i och med detta.
Fintech-företag beskrivs som att vara innovativa och som kundfokuserade, för att dessa
innovationer handlar om att sänka kostnader och förenkla vardagen för konsumenter, och inte
att hitta kryphål eller möjliggöra riskabla investeringar. Mackenzie (2015) menar att detta
påverkar bankernas förhållningssätt till konsumenterna i och med att fintech-företag lyckas
göra anspråk och hota bankerna på deras kärnverksamhet och andra finansiella lösningar samt
tjänster. Mackenzie (2015) menar dock på att det finns rum för förbättring, och att det är
genom samarbetet mellan banker och fintech-företag som finansbranschen verkligen kommer
att utvecklas, och det är små förändringar som kan göra de stora skillnaderna och förändra
marknadsmöjligheterna dramatiskt.
I en sammanställning av tidigare forskning kring digital finansiering, påpekar Gomber, Koch
och Siering (2017) att forskning kring konkurrens mellan fintech-företag och banker är
prioritet för att förstå och komma med meningsfull information till akademiker och
intressenter. Dapp (2014) berör denna konkurrens mellan fintech-företag och banker i
framtiden när det i studien diskuteras kring möjligheter och hot för banker i och med
framväxandet av fintech. De eventuella utmaningarna som banker står inför kan enligt Dapp
(2015) hanteras genom ett imiterande av fintech-företagens strategi, där det då exempelvis
handlar om uppbyggandet av nätverk genom ekosystem samt kundcentrerade tjänster och
produkter. Dapp (2015) utvecklar denna ståndpunkt och beskriver hur banker kan ingå eller
skapa strategiska allianser med fintech-företagen för att utnyttja deras teknologiska lösningar
som de inte har tillgång till, likväl får fintech-företagen tillgång till bankernas data och
tjänster som de i sin tur kan vidareutveckla i linje med kundbehov och förväntningar. Enligt
Gomber, Koch och Siering (2017) så kommer framtiden inte bara vara präglad av fintechföretagens teknologiskt smarta lösningar eller huruvida banker tillämpar strategier för att
fortsätta vara konkurrenskraftiga, utan en stor påverkan på branschen ligger hos politiker och
potentiella direktiv som kan komma att styra marknadens och finansbranschens utveckling.
Traleaven (2015) menar på att väl utformade direktiv är essentiella för att gynna innovation
och framtiden för den finansiella industrin, mer specifikt fintech, regleringen som den ser ut
nu är relativt komplex och skiljer sig ofta från land till land. Det finns även möjligheter till att
förändra nuvarande reglering för att öppna upp för nya marknadsinträden och samtidigt skapa
nya affärsmöjligheter, genom att standardisera en internationell reglering kan detta även bidra
till en mer globaliserad bransch samt förenklade gränsöverskridande samarbeten mellan olika
aktörer.
Kotarba (2016) menar att dessa regleringar som de har sett ut nu, har gett fintech-företagen
incitament att samarbeta med banker, men att små förändringar i denna reglering, likt det som
Mackenzie (2016) diskuterade, kan ha stora konsekvenser på marknaden och dess aktörer.
Detta menar även Hung och Luo (2016), som kom fram till att reglering och policys formar
fintech-företagens utveckling. Kotarba (2016) anser att EU-direktivet PSD2, som tidigare
förklarats av skribenterna i bakgrunden, är den kommande reglering som kan förändra
finanssektorn och marknaden till störst grad. Implementeringen av denna reglering har
potentialen att hota bankers kärnverksamhet och tillhandahålla detta för andra aktörer.
Kotarba (2016) anser likväl som Dapp (2014) att den finansiella sektorn, inte minst bankerna,
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har möjligheten att utveckla liknande system och imitera liknande strategier som fintechföretagen har använt sig utav för att växa, exempelvis att utföra väl valda samarbeten och
strategiska allianser.
Cortet, Rijks och Shikko (2016) utformar fyra möjliga alternativ eller strategier bankerna kan
ta när de ska bemöta detta PSD2 direktivet. Det första alternativet är att bara beakta att
direktivet kommer träda i kraft och inte göra någonting särskilt utan bara följa utvecklingen
och betyder att bankerna gör minimal ansträngning samt tillåter fintech-företag att skapa nya
innovationer som de senare också kan ta del av. Detta skulle enligt Cortet, Rijks och Shikko
(2016) innebära att bankerna skulle behöva utöka sina samarbeten, både genom att ge fintechföretag information och data samt att ta del av de innovationer som kommer att uppstå av de
fintech-företag finner de mest effektiva lösningarna. Det andra alternativet eller strategin som
Cortet, Rijks och Shikko (2016) lyfter fram för banker är att konkurrera, vilket innebär att de
först måste följa utvecklingen och sedan själva utveckla effektiva strategier för att kunna
skapa innovativa produkter och tjänster som kan konkurrera med fintech-företagens
kundcentrerade synsätt. Det tredje alternativet kallar Cortet, Rijks och Shikko (2016) för
expansion, i vilket bankerna ska expandera sin verksamhet till att utveckla plattformar som
kan komma att bli viktiga när PSD2-direktivet träder i kraft, likt tidigare beskrivet kring APIs
PISP:s och AISP:s. När det kommer till det fjärde alternativet menar Cortet, Rijks och Shikko
(2016) att det går att kombinera alla de tidigare alternativen, vilket de kallar för
transformering. Detta skulle innebära att bankerna skulle göra sin egen verksamhet till en
huvudplattform där andra aktörer, exempelvis fintech-företag, kan vara en del av denna
plattform med sina innovativa lösningar. Detta skulle enligt Cortet, Rijks och Shikko (2016)
innefatta en stor mängd samarbeten inom branschen, främst då i form av strategiska allianser
och nätverk som skulle innefatta aktörer inom hela den finansiella sektorn.
Hung och Luo (2016) undersöker samarbetet mellan en bank och ett fintech-företag i Taiwan,
som en av de få studierna med empiriskt underlag som finns inom ämnesområdet. De
fokuserar på fem olika områden gällande det samarbete som undersöks, varav det ena handlar
om vilka strategiska mål banker har med att investera eller samarbeta med fintech-företag.
Det andra området de undersöker behandlar vilka synergieffekter eller mervärde som kan
komma från fintech. Gällande det tredje området så undersöker Hung och Luo (2016) vilka
fintech-företag som ses som strategiska att investera och när det kommer till deras fjärde
undersökningsområde diskuteras det kring om huruvida banker ska se fintech-företag som
samarbetspartners eller helt som konkurrenter. Vidare diskuteras det i den femte området
vilken betydelse regleringar har för branschens aktörer.
Resultaten från Hung och Luo (2016) studie, visar på att banker ofta investerar i fintechföretag som erbjuder tjänster som är viktiga för att hålla sig konkurrenskraftiga eller
möjliggör kärnverksamhetens utveckling och utforskningen nya segment, vilket även kan vara
potentiella synergieffekter. Fintech-företagen står inför dilemmat att om de nu ingår
partnerskap med en bank så kan konkurrerande banker avstå från att investera kapital, men
det kan även innebära en större investering från den ensamma intressenten. I denna studie,
med rådande reglering, så gynnas inte konkurrensen på så vis att banker kunde anse fintechföretagen som ett hot, snarare som samarbetspartners där lösningar erbjuds till de befintliga
och mer traditionella aktörerna, detta är även till följd av hur pass utvecklat fintech är i
Taiwan.
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2.5.1 Sammanställning av tidigare forskning
Författare. Titel på studien. År.
Dapp, Thomas. The Digital (r)Evolution in
the Financial Sector., 2014

Dapp, Thomas., Fintech reloaded –
traditional banks as digital ecosystems.,
2015

Mackenzie, A., The Fintech Revolution.,
2015

Traleaven, P., Financial regulation of
FinTech., 2015

Hung, J-L., Luo, B., FinTech in Taiwan: a
case study of a Bank’s strategic planning for
an investment in a FinTech company., 2016

Ämnesområde och resultat
För att fortsätta vara internationellt
konkurrenskraftiga så måste banker se över
sin strategi och involvera digitaliseringen i
hela organisationen. De måste ha ett större
kundfokus och adressera de nya behoven på
marknaden. Ny innovation kräver att
bankerna inte får vara rädda för att
experimentera och investera i potentiella
gynnsamma projekt.
Digitaliseringen påverkar bankerna kraftigt
och de jobbar febrilt med att strategimässigt
följa med i utvecklingen. Nya tekniker
måste implementeras och utvecklas, vilket
även innebär acceptans av nya analytiska
metoder och arbetssätt. Traditionella banker
har möjligheten att inte bara anta
utmaningen på ett defensivt sätt utan på ett
innovativt vis som är angelägna om att
utveckla den finansiella sektorn. Att
omvandla banker till digitala ekosystem kan
vara en åtgärd.
Alternativa finansieringstjänster kommer bli
mer vardagliga inom en snar framtid, det
kommer även vara fler aktörer som erbjuder
flertalet tjänster istället för enstaka banker.
Fintech utvecklar de finansiella tjänsterna på
ett kundinriktad vis och tar mer och mer
marknadsandelar. Samarbeten mellan
fintech-företag och banker kommer att
revolutionera branschen.
Reglering kan vara effektivt för att driva
innovation och fintech framåt, det kan även
skapa potentiella affärsmöjligheter i
processen. Traleaven diskuterar den
nuvarande regleringen som finanssektorn
måste beakta, samt hur en mer harmoniserad
reglering kan effektivisera industrin och
minska risker.
Från ett Taiwanesiskt perspektiv så
undersöker de vilka implikationer som
uppstod när banker uppmanades att
samarbeta med fintech-företag. De kom
fram till att reglering påverkar fintechföretagens utveckling, banker är inte riktigt
fintech-redo och det är även en relativt
komplex relation mellan aktörerna. Det är
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Kotarba, M., New factors inducing changes
in the retail banking customer relationship
management (CRM) and their exploration
by the fintech industry., 2016

Cortet, M., Rijks, T. & Shikko, N., PSD2:
The digital transformation accelerator for
banks., 2016

Gomber, P., Koch, JA. & Siering, M. J,
Digital Finance and FinTech: current
research and future research directions.,
2017

osannolikt att Taiwan har förmågan att
skapa fintech med den potentiella
möjligheten att störa bankverksamheten i
någon större skala.
Reglering tvingar finansiella institutioner att
minska risk, samtidigt som de upplever
påtryckningar från teknologiskt inriktade
företag och förändrade kundbehov. Kotarba
föreslår strategiska åtgärder för att följa med
i utvecklingen, bland andra så nämns
integrerandet av fintech-företagens idéer och
teknologier. Även samarbeten och allianser,
horisontellt eller vertikalt kan vara en
potentiell strategi för att adressera den
pågående digitaliseringen.
De menar att PSD2 inte är vilken reglering
som helst utan att denna öppnat upp
betaltjänstmarknaden för mer innovativa
aktörer, som ett resultat av det förändrade
kundbehovet och produktförväntningar. De
strategiska åtgärderna som banker bör ta för
att följa med i utvecklingen beror på vilka
ambitioner som de har. De kan utveckla
egna tredjepartsfunktioner för att
konkurrera, det kan även expandera genom
att utveckla relationer och samarbeten med
fintech.
Gomber, Kock & Siering menar att
framtiden inte bara kommer vara präglad av
fintech-företagens teknologiskt smarta
lösningar eller huruvida banker tillämpar
strategier för att fortsätta vara
konkurrenskraftiga, utan en stor påverkan på
branschen ligger hos politiker och
potentiella direktiv som kan komma att styra
marknadens och finansbranschens
utveckling. De menar även att den aktuella
forskningen inte har lyckats visa på vilka
specifika roller som fintech-företagen och de
mer traditionella aktörerna spelar i
framtiden, gällande konkurrens eller
samarbetspartners.
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3. Metod
Detta kapitel inleds med en diskussion kring uppsatsens kunskapsteoretiska forskningsansats
samt metodik. Vidare ges även en beskrivning av tillvägagångssättet vid insamling av empiri
samt genomförandet av intervjuer. Kapitlet avslutas med en diskussion kring alternativa
metoder samt metodkritik och källkritik.

3.1 Kunskapsteoretisk ståndpunkt och forskningsansats
Enligt Andersson (2014) finns det inom samhällsvetenskapen två större kunskapsteoretiska
ståndpunkter att utgå ifrån, hermeneutik och positivism. Det är enligt Andersson (2014)
viktigt att ha förståelse kring dessa ståndpunkter vid val av den metod som ska tillämpas då
dessa ståndpunkter kan sammanlänkas med just olika forskningsmetoder. Således är det enligt
Denscombe (2009) förståelsen och medvetenheten om forskningstradition som påverkar valet
av metod. I denna uppsats har ett hermeneutiskt synsätt tillämpats som ontologisk ståndpunkt
för att studera problemet, det vill säga diskutera och tolka vilka implikationer EU-direktivet
PSD2 kan ha gällande bankernas ställning på betaltjänstmarknaden, samt att förstå hur den
rådande konkurrenssituationen ser ut mellan de olika aktörerna på samma marknad. Enligt
Sohlberg och Sohlberg (2013) ger det hermeneutiska synsättet en större förståelse kring
beteenden och det viktiga är tolkning och förståelse kring problemet. Uppsatsen strävar inte
efter att ge absolut och säker kunskap baserat på de intervjuer som genomförs och ger inte
heller en helt objektiv bild över det problem som genomförs, vilket enligt Denscombe (2009)
ett positivistiskt synsätt skulle förespråka, utan tillämpar istället olika teman utifrån problemet
som undersöks och tolkas för att få en större förståelse kring studiens syfte och problem.
Denna studie utgår från ett deduktivt forskningssynsätt till att bearbeta det insamlade
empiriska materialet. Enligt Alvehus (2013) kan man säga att deduktion eller en deduktiv
ansats utgår ifrån teoretiska föreställningar som sedan prövas mot det empiriska materialet,
medan en induktiv ansats tar sin ståndpunkt i det insamlade data och sedan drar slutsatser
utifrån dessa. Båda dessa ansatser påvisar en del svårigheter, deduktion exempelvis kan bli
problematisk i kvalitativa forskningar då tolkningsprocessen är svår att separera från
forskaren, det vill säga att tolkningen görs oberoende av forskaren. Alvehus (2013) menar att
det är svårt att visa på vad man har testat, är det forskarens kunskap eller kapacitet att förklara
och analysera eller är det hypotesen i sig. Induktion i dess renaste form är även den ohållbar i
längden då tolkningen av det empiriska materialet är svår utan förkunskaper eller teoretiska
förståelser.
Således, eftersom undersökningen utgår ifrån redan befintliga teoretiska perspektiv för att
relatera till den insamlade empirin gällande det undersökta ämnet om hur PSD2 kommer att
påverka bankerna och vad de gör för att adressera detta, samt hur det eventuellt ser ut på
marknaden i framtiden, var den deduktiva forskningsansatsen lämplig för denna
undersökning. Den deduktiva ansatsen påverkar således som sagt dock att analysen blir mer
subjektiv, då de föregående kunskaperna som skribenterna samlat på sig från tidigare
forskning kan påverka tolkningen av empirin, enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2003).
Skribenterna prövar inte heller några teorier, vilket enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2003)
det deduktiva synsättet egentligen gör, essentiellt sätt, där förklaringar letas gällande kausala
relationer och samband från ett teoretiskt perspektiv, teorierna används i denna uppsats mer
för att förklara de fenomen som observerats utifrån de genomförda intervjuerna.
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3.2 Val av forskningsmetodik
En vetenskaplig studie eller uppsats kan utformas på många olika sätt, men detta ska i regel
styras efter vilket syfte som studie har. Denscombe (2009) identifierar två olika
metodologiska ansatser, kvalitativa och kvantitativa. Enligt McMillan & Weyers (2007) så är
kvalitativa forskningsmetoder vanliga inom humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen
och det resulterar vanligtvis i beskrivande information av text, vilket ofta är motsatsen till
kvantitativa metoder som kvantifierar variabler i form av mängder, antal och- eller storlek,
vars resultat även redovisas i siffror. Fokus ligger ofta på matematiska formler och
beräkningar som exempelvis ämnar hitta kausala samband eller dra statistiska analyser, vilket
således även gör denna metod icke användbar. Den kvalitativa ansatsen är användbar när
exempelvis processer, mönster, åsikter, känslor och värderingar ska undersökas, vilket denna
studie tar i beaktning och således har en kvalitativ forskningsansats anammats. Merriam
(2009) menar på att de kvalitativa studierna ofta riktar in sig på och ger en djupare förståelse
på hur individer tolkar sina upplevelser kring ämnet i fråga, vilket ger kvalitativa
undersökningar mer deskriptiva och mindre tyngd läggs på siffror för att tolka
undersökningens syfte.
Vidare tolkning av informationen påverkas i viss mån av forskarens värderingar enligt
McMillan & Weyers (2007), beroende på huruvida forskningen är upplagd kan det vara
värdefullt att komplettera med kvantitativa metoder eftersom de inte utesluter varandra och
kan användas tillsammans i undersökningen. I denna undersökning har dock inte en
kvantitativ forskningsansats ansetts lämplig för syftet, för att i denna undersökning så finns ett
utredande syfte som ämnar sprida ljus på ett mer komplex ämne.
Vanliga utmärkande faktorer för en kvalitativ forskning kan vara fallstudier, fokusgrupper där
det hålls gruppdiskussioner eller gruppintervjuer och intervjuer av enstaka individer, vilket
även detta står i motsats till kvantitativa forskningsansatser som ofta innefattar stora
slumpmässiga urval som i sin tur ofta har som syfte att spegla en större populations tycke och
tänk. Den kvalitativa undersökningen och dess ofta noggrant utvalda representanter kanske
inte kan spegla den större populationen på samma sätt, men enligt McMillan & Weyers
(2007) så behöver detta inte vara ett problem eftersom värdet av dessa undersökningar ofta
består i att kartlägga verkliga och fallspecifika detaljer. Detta i sin tur kan då ge mer utförliga
och djupare information samt förståelse än vad som kan redovisas efter en kvantitativ
undersökning i form av siffor och statistik. Nackdelen är dock att det kan vara svårare att
jämföra eller dra allmänna slutsatser mellan olika undersökningar.

3.3 Fallstudie
I denna uppsats har en fallstudie genomförts, vilket betyder att fyra fall eller företag har
undersökts, för att ge ett större perspektiv på ett visst på det undersökta fenomenet, som i
detta fall är implikationerna med PSD2 och konkurrenssituationen på betaltjänstmarknaden.
Ett fall beskrivs av Alvehus (2013) som ett avgränsat system med en egen identitet, ett
distinkt beteendemönster eller meningssystem som skiljer det från omgivningen. Vidare
menar Alvehus (2013) att det enskilda fallet ofta pekar på mot ett större sammanhang, och att
poängen med att undersöka ett eller ett fåtal fall är att illustrera ett mer allmänt
förekommande fenomen vid en specifik tidpunkt. Enligt Alvehus (2013) är syftet med en
fallstudie att finna bidrag till forskning, på så sätt att forskarna följer det händelseförlopp som
undersöks, vilket kan ge insikt i mer komplicerade förhållanden som tidigare inte identifierats
av andra forskare inom samma ämnesområde, eller möjligtvis tolkats på ett annorlunda sätt.
Enligt Alvehus (2013) finns det dock brister med fallstudier, främst gällande
generaliserbarheten, vilket i det fall som denna uppsats undersökt bidrar till att resultaten inte
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går att generalisera för andra banker eller aktörer som inte har undersökts, utan endast för de
tillfrågade respondenterna och deras arbetsgivares åsikter och kunskaper.

3.4 Genomförande
3.4.1 Datainsamling
Enligt Alvehus (2013) finns det flera tillvägagångssätt att samla in data, men eftersom denna
studie är kvalitativ så fokuserar skribenterna på tolkningar av de utförda intervjuerna. Således
har det i denna undersökning hållits semistrukturerade intervjuer med öppna svarsalternativ
som val av datainsamling eftersom det endast är fåtal personer inom bankerna och de andra
företagen som har eller besitter den kunskap så de kan uttala sig om ämnet i fråga och därför
ansågs intervjuer som ett lämpligt val för den empiriska datainsamlingen. Skribenterna har
”nätverkat” och kontaktat respektive bank samt blivit rekommenderade till de intervjuade
personerna av representanter från varje bank som har gått i god för att rätt anställd med rätt
kunskap ska kunna representera banken så bra som möjligt och besvara undersökningens
syfte. Den data som använts för att analysera fintech-företagens syn på fenomenet har samlats
in genom rekommendationer från de olika bankerna, i och med deras relation till de fintechföretag som har undersökts. Data insamlad under dessa inspelade intervjuer med
representanter från bankerna och fintech-företagen är således studiens primärdata. Alvehus
(2013) menar att det finns brister med att bara använda sig av data från de intervjuer som
genomförs och att datatriangulering skulle öka uppsatsens tillförlitlighet.
3.4.2 Val av företag och respondenter
När det kommer till betalningstjänstmarknaden är ett slumpmässigt urval varken lämpligt
eller att föredra då bankerna i Sveriges historia har enhälligt erbjudit och ansvarat för dessa
tjänster för det svenska folket på grund av att bankerna erbjuder sina kunder konton varpå
transaktionerna äger rum. Således för att besvara syftet med denna undersökning, innefattade
det mest strategiska urvalet de svenska storbankerna på grund av meriter och kunskap. Att
inte ha nyttjat ett slumpmässigt urval kan dock enligt Denscombe (2009) leda till urvals-fel
och en skev verklighetsbild av populationen, i det här fallet har skribenterna riktat in sig på de
stora bankerna för att de har en bred expertis på ämnet i fråga men även för att de har ledande
roller inom betalningstjänstemarknaden och störst inverkan på branschen i sig. Vidare har
även de intervjuade fintech-företagens respondenter föreslagits av respektive bank, då de har
samarbeten och relationer som är intressanta för studien. De svenska storbankerna tampas
dagligen med att följa med i utvecklingen på marknaden och de påverkas även av
digitaliseringen och nya regleringar som PSD2, således har bankerna ansetts som viktiga
respondenter för att ge en utökad förståelse kring varför och hur betaltjänstmarknaden
kommer att utvecklas i framtiden, och dess samarbeten med fitnech-företag är således också
viktiga vilket framgår i problemdiskussionen, därför har även skribenterna valt att intervjua
intressanta samarbetspartners till två av de undersökta bankerna. Representanterna från
respektive bank och fintech-företag presenteras nedan med nuvarande befattning och roll.
Notera att bankernas namn och respondenterna namn inte finns med i denna publicerade
version av uppsatsen, detta efter önskemål från de inblandade bankerna och respondenterna.
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Namn

Företag

Befattning/Roll

Datum

X

Typ av
intervju
Personlig

Respondent A

Bank 1

Respondent B

Bank 2

X

Personlig

2017-04-10

Respondent C

Bank 3

X

Personlig

2017-05-02

Respondent D

Bank 4

X

Personlig

2017-04-21

Respondent E

Fintech-företag 1

X

Telefon

2017-06-09

Respondent F

Fintech-företag 2

X

Telefon

2017-06-21

2017-04-10

3.4.3 Primär och sekundärdata
Alvehus (2013) menar att nuvarande och tidigare forskning har en tendens att dela upp data
eller särskilja dessa i primär- och sekundärdata. Medan primärdata syftar till det genererade
empiriska materialet från forskarnas undersökning, syftar sekundärdata på empiriskt material
som andra forskare har genererat i sina undersökningar, som även kan användas eller
tillämpas i den aktuella undersökningen. Med andra forskare och deras undersökningar menas
även litteratur, vetenskapliga rapporter och tidigare forskning som i den aktuella forskningen
har använts för att ge läsarna en djupare och bredare förståelse kring ämnet i fråga.
De sekundärdata som använts i denna uppsats har samlats in via Södertörns Högskolas
bibliotek samt dess online-databas för bland annat vetenskapliga rapporter, vilket även
Google Scholar har kommit till användning för samt Jstore. De primärdata som insamlats har
således hämtats från de intervjuer som genomfördes med respondenterna (se avsnitt 3.4.2).
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3.4.4 Semi-strukturerade intervjuer
De primärdata som undersökningen består av är diskussionerna samt svaren kring
intervjufrågorna som ställts, vilka i sin tur har varit semistrukturerade. De semistrukturerade
intervjuerna tillämpades till stor del på grund av dess flexibilitet, vilket innebär att
intervjuguiden som består av frågor nödvändigtvis inte behöver följas i ordning utan kan på
ett naturligt sätt anpassas efter den pågående intervjuprocessen och de intervjuade. Detta i sin
tur har fördelar menar Merriam (2009), dels så minskar otydligheten och upprepningar om
eventuellt tidigare svar har gett förklaringar på senare frågor men det ger även möjlighet för
de som intervjuar att ställa mot- eller följdfrågor som i sin tur kan leda till ytterligare
perspektiv på det aktuella ämnet.
3.4.5 Genomförandet av intervjuer
Intervjuerna och insamlandet av primärdata har utgått ifrån olika teman som baserar sig på
den tidigare insamlade sekundärdata och det teoretiska ramverket som diskuterats i uppsatsen.
Intervjuerna genomfördes i respektive företags lokaler och de har genomförts personligen,
vilket också kompletterades med telefonintervjuer för de undersökta fintech-företagen.
Telefoner har också använts som inspelningsteknik vid intervjutillfällena. Tiderna för
intervjuerna har varierat mellan 45 och 120 minuter, men alla intervjufrågor (se bilaga 1), har
ställts till alla intervjuobjekt gällande bankerna. De intervjufrågor som ställts till bankernas
samarbetspartners det vill säga fintech-företagen redovisas i Bilaga 2. Dessa intervjufrågor
skickades ut till respektive intervjuobjekt innan intervjun hade ägt rum, för att ge
respondenterna mer till genomtänkta svar, vilket enligt Alvehus (2013) kan ge mer
omfattande empiri vilket kan leda till djupare analys.
Likt tidigare diskuterats kring de semistrukturerade intervjuerna, har författarna kunnat delta i
samtalet och ställa följdfrågor, vilket har lett till att vissa intervjuer blivit längre än andra men
även för att förtydliga de svar som respondenterna har gett, samt för att ge en djupare
förståelse kring de frågor som ställts (Alvehus, 2013). Vidare har också respondenterna blivit
informerade om att intervjuerna kommer att spelas in för vidare resultatredovisning och
analys, där författarna varit tydliga med att det är det enda ändamålet med inspelningen och
alla respondenter har gett sitt godkännande till att dessa intervjuer får användas i förhållande
till studiens syfte och utformning. Respondenterna har också fått granska de direktcitat som
använts i resultat/empiridelen.
Intervjuerna har sedan transkriberats så tätt inpå intervjuerna som möjligt, detta är viktigt
enligt Dalen (2015) för att minimera feltolkningar som kan ske i efterhand. Intervjuerna har
transkriberats nästintill ordagrant, där endast ett fåtal korrigeringar har gjorts, då ofta i form
av språkliga formaliteter. Denscombe (2016) menar att transkribering av data är värdefullt för
att forskarna ska kunna tyda och komma närmare empirin. Den insamlade empirin har under
transkriberingens gång delats upp efter forskningsfrågor och det teoretiska ramverket, för att
förenkla analysen av dessa data. Den empiri som intervjuerna legat till grund för analyseras
sedan i analysdelen, med hjälp av det teoretiska ramverk som tidigare redogjorts för.

3.5 Tillförlitlighet och relevans
I följande avsnitt kommer några begrepp och överväganden som är vanligt förekommande
inom kvalitativ forskning diskuteras i förhållande till studien. Alvehus (2013) menar
att begrepp som validitet och reliabilitet är viktiga i dessa sammanhang, för att de resultat som
studien har mynnat ut i ska vara relevant kunskap. Enligt Alvehus (2013) avser reliabilitet,
eller tillförlitlighet, huruvida den undersökning som har genomförts, det vill äga
forskningsresultaten, är upprepningsbara. Vid hög reliabilitet ska samma forskningsresultat
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således kunna uppnås om undersökningen görs om, och allra helst ska det enligt Alvehus
(2013) kunna genomföras av en annan forskare och att undersökningen ska nå samma resultat.
Enligt Denscombe (2009) läggs stor vikt vid att tolka de empiriska data som samlas in, ofta
via intervjuer av olika slag, när det kommer till en kvalitativ forskningsmetodik. Vilket då gör
det svårare att uppnå en hög reliabilitet, då reliabilitet baseras på antagandet att samma
resultat kan uppnås gång på gång, vilket är svårt när det kommer till kvalitativ metod.
Däremot finns det inte samma problematik när undersökningar genomförs för att upptäcka
korrelation mellan olika variabler, som inte till lika stor grad handlar om att tolka empiri från
intervjuer. Validitet handlar enligt Alvehus (2013) om den undersökning eller studie som
genomförts, verkligen har mätt det studien avsåg att mäta. Enligt Denscombe (2009) kan
validitet också diskuteras i former som intern och extern validitet, där den interna validiteten
är viktig när det kommer till förklarande studier eller undersökningar där kausala samband
ska mätas och handlar också om hur väl slutsatserna hänger ihop med det som var avsett att
undersökas. Denscombe (2009) menar att den externa validiteten handlar om hur en studies
resultat kan generaliseras eller ej. Vilket till stor del i kvalitativa undersökningar handlar om
att ställa resultat mot teori.
3.5.1 Reliabilitet
Denna studie är av kvalitativ karaktär, vilket medför att reliabiliteten alltid kan ifrågasättas.
Det kan vara svårt att replikera studien och nå samma resultat, men liknande slutsatser skulle
givetvis kunna dras om samma problemområde skulle undersökas. De data som samlats in
genom de genomförda intervjuerna kan inte alltid behandlas som sanningar, det kan både ha
feltolkats från skribenterna och varit felaktiga eller ej sanningsenliga från respondenterna,
vilket i sin tur kan sänka reliabiliteten. En aspekt som kan höja studiens reliabilitet är att
respondenterna har lång erfarenhet av problemområdet och god kunskap kring de frågor som
ställts, genom att de har varit verksamma redan vid implementerandet av det första
betaltjänst-direktivet PSD1 och arbetat vidare främst kring strategiska frågor angående PSD2.
Skulle en studie med liknande frågor och problemområde genomföras med dessa
respondenter, skulle således samma svar troligen ges. Någonting som påverkar studiens
reliabilitet negativt är att marknadssituationen förändras mycket på betaltjänstmarknaden, och
om studien skulle genomföras igen, eller en liknande studie som behandlar samma ämne, vid
ett senare tillfälle skulle faktorer som exempelvis nya regleringar, ny teknik, förändrade
förhållningssätt samt normer och värderingar kunna påverka utfallet av studien. I och med att
studien är kvalitativ, kommer kausala samband och variabler som försöker påvisa
förhållanden inte kunna genomföras, vilket i sin tur spelar stor roll för studiens reliabilitet.
Däremot har genomgången av tillvägagångssättet beskrivits tydligt och transparent av
skribenterna, allt för att försöka höja studiens reliabilitet.
3.5.2 Validitet
I diskussionen kring studiens validitet, är det mer intressant att diskutera intern validitet i
studier med annan karaktär, i synnerhet studier som ämnar finna kausala samband mellan
variabler. I fallstudier är det dock viktiga att dra hållbara slutsatser, vilket i sin tur betyder att
relevanta tolkningar har gjorts av den insamlade empirin från de intervjuer som utförts.
Således för att höja den interna validiteten har intervjumallar skapats och skickats ut till
respondenterna innan intervjun har ägt rum, för att ge respondenterna tid att reflektera över
frågorna och potentiellt sätt givit dem utrymme att införskaffa ytterligare kunskap om det har
behövts för att svara ur ett bredare perspektiv. Dock så har respondenterna flerårig erfarenhet
kring betaltjänstdirektiven, vilket även bidrar till en bättre reflektion till hur verkligheten ser
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ut för aktörerna i fråga. Empirin har sedan både granskats och analyserats för att basera de
slutsatser som givits i undersökningen, vilket potentiellt höjer den interna validiteten.
Den andra delen av validitet, extern validitet, beaktar resultatets överförbarhet eller
generaliserbarhet. Med tanke på att detta undersökta fenomen är relativt nytt och outforskat,
kan det i visa sig vara komplex att generalisera slutsatserna, dock har skribenterna valt att
undersöka fyra Svenska storbanker och viktiga nya aktörer. Således, det som påverkar dessa
aktörer bör även påverka mindre aktörer till viss grad, det samma gäller för eventuella
åtgärder för att i framtiden erhålla konkurrenskraft, vilket också gäller de olika bankernas
samarbeten som genomfört med fintech-företagen. Andra aktörer kan med viss återhållsamhet
ha nytta för studiens analys och slutsatser, vilket potentiellt sätt höjer studiens externa
validitet. Generaliserbarheten i fallstudier är dock generellt sett låg, vilket kan påverka
studiens externa validitet.

3.6 Metodkritik och alternativa metoder
Att genomföra studien med en hermeneutisk forskningsansats och en kvalitativ metodik,
medför vissa begränsningar. Först och främst menar Andersson (2014) att individuell tolkning
ligger till grund för den empiri som analyseras, likt tradition vid ett hermeneutiskt synsätt,
vilket kan påverka replikerbarheten då tolkningarna som författarna gjort baserar sig på egna
erfarenheter och egen kunskap. Anderson (2014) menar således att detta medför svårigheter
då andra förutsättningar kan ha givit andra tolkningar av samma fenomen. Valet av en
kvalitativ metod och undersökning skapar enligt Eliasson (2010) problematik kring studiens
överförbarhet till större populationer och eftersom denna studie riktar in sig på de svenska
storbankerna är det inte självklart att det ser likadant ut för resterande bankerna i Sverige,
vilket i sig kan vara en nackdel. I kvantitativa undersökningar finns det enligt Ejlertsson
(2005) chans till större räckvidd på resultatets innebörd då urvalet som ämnas ingå i studien
oftast är större till mängden, det finns även möjligheten att ha större urval och sedan
kvantifiera data, till skillnad från kvalitativa studier som ofta går djupare och riktar in sig på
mer specifika fall. De kvantifierbara data som används i kvantitativa undersökningar kan ses
som mer objektiva än kvalitativa data då det ligger individuella tolkningar bakom resultat och
analys vilket i sin tur kan leda till skilda resultat om studien ämnade att replikeras, som i sin
tur även påverkar generaliserbarheten.
Som komplement till den fallstudie som genomförts, kan en kvantitativ metod kunnat nyttjas,
då ett större urval hade kunnat förändrat generaliserbarheten. Denscombe (2009) menar att
enkäter med stängda frågor kan i sin tur ge en bredare uppfattning om ämnet i fråga, det kan
även resultera i att frågor som ställts anonymt på ett formulär kan ge ett annorlunda resultat då
vissa frågor är av relativt känslig natur. Om en fallstudie hade uteslutits helt, hade enligt
Alvehus (2013) fokusgrupper även kunna varit lämpligt i detta fall då informanterna kan
dividera sinsemellan och tillsammans utveckla nya perspektiv som de på egen hand inte hade
kunnat föreställa sig, men med tanke på dessa informanter och deras tidsbrist har det varit
svårt nog att boka in ett möte var för sig. En intervjubaserad fallstudie kan enligt Alvehus
(2013) te sig slentrianmässig men det är inte utan skäl att de används, det är en smidig metod
för att komma närmare ett fenomen och möjliggöra djupare undersökningar. Alvehus (2013)
menar även på att bredare intervjuundersökningar kan ge minst lika intressanta resultat, eller
varför inte netnografi, som enligt Berg (2015) är en vetenskaplig metod för att forska om och
med internet som redskap.
Urvalet som är av strategisk natur, styrdes av informanternas erfarenheter kring ämnet i fråga.
Skribenterna har även kunnat nyttja nätverksurval, även kallat snöbollsurval för att
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informanterna känner till och har tipsat om bekanta kontakter som arbetar med liknande
frågor men hos konkurrerande eller likvärdigt positionerade banker. Urval som
bekvämlighetsurval eller slumpmässiga urval har således inte ansetts vara lämpliga för denna
studie för att kriterierna var väldigt specifika för att kunna ha möjlighet att medverka i
intervjuerna samt att besvara de frågor som skribenterna ämnade ställa för att ge studien
validitet och reliabilitet.

3.7 Källkritik
I och med att digitaliseringen av finansbranschen samt betaltjänstmarknaden och den snabba
utvecklingstakten inom detta område, har kritisk granskning av alla behandlade källor varit av
stor vikt för skribenterna. Thurén (2013) menar att källkritik är viktigt för att källorna i sig är
ursprunget till kunskap, av vilket en forskningsrapport, vetenskaplig artikel eller uppsats är
uppbyggd av. Thurén (2013) menar att forskare ska kunna bedöma sanningshalten i de källor
som ligger till grund för kunskapen som senare används i det vetenskapliga arbetet, genom att
ha ett kritiskt förhållningssätt. Detta kritiska förhållningssätt kategoriseras av Thurén (2013)
genom fyra huvudsakliga kriterier; äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Vilket
skribenterna av uppsatsen har utgått ifrån i hela processen.
Källorna som uppsatsen behandlat och hänvisat till består av muntliga källor, elektroniska
källor samt tryckta källor. De muntliga källorna är de intervjuer som genomförts med
respondenterna från de svenska storbankerna som hänvisas till tidigare i studien, samt de fall
som genomförts genom samarbetet mellan fintech-företag och banker. De elektroniska
källorna är främst hämtade från tidskrifter som bevakar branschläget och nyheter ifrån den
finansiella sektorn, samt rapporter från större organisationer och företag som exempelvis
PWC, Evry och Konkurrensverket. De tryckta källorna består av böcker skrivna av forskare
samt vetenskapliga artiklar insamlade från databaser som Jstore och Google Scholar samt
Södertörns högskolas egen databas.
Respondenterna i fråga kan tyvärr inte ge ut känslig information som kan komma att vara
börspåverkande eller liknande utan ledningens godkännande, med det sagt så är de individer
med egna uppfattningar och kan således inte representera respektive bank fullt ut eller ge en
helt objektiv syn på frågor som ställts under intervjuns process. Detta måste självklart tas i
beaktning. Vidare menar Alvesson och Sköldberg (2008) att det vid intervjuer, likt de
intervjuer som genomförts i denna uppsats, kan uppstå en problematik kring hur
intervjuobjektens åsikter framförs. Det kan enligt Alvesson och Sköldberg (2008) antingen
handla om respondenternas egen uppfattning som framförs, eller i detta fall bankens eller
företagens officiella åsikter. Beroende på vilka åsikter respondenterna för fram, så kan det
påverka den bild av verkligheten som skribenterna försöker undersöka. De olika
respondenternas åsikter kan således skilja sig från fall till fall, beroende på huruvida de är
inställda till fenomenet, där en annan respondent från samma företag skulle kunna svara olika.
De respondenter som intervjuats anses dock av skribenterna som representativa, då deras
kunskap och erfarenhet kring ämnet samt att de är medvetna om studiens potentiella
publikation, vilket påverkar dem att inte framföra åsikter som på något sätt ämnar förvränga
bilden av verkligheten sett till detta fenomen. Samtidigt finns det också en problematik kring
just det ämne som skribenterna har undersökt, då PSD2 inte är ett direktiv som
implementerats än. Vilket gör all insamlad data inom området någorlunda spekulativ,
specifikt kring hur de olika respondenterna upplever att det kommer att förändra
betaltjänstmarknaden. När det kommer till deras framtida agerande är det dock en annan sak,
vilket respondenterna också har påpekat, då de går på den information de har nu för att fatta
strategiska beslut.
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Nyhetsartiklarna som använts i denna studie kan dessvärre inte uppfattas som fullt ut
objektiva i alla lägen, inte heller rapporter som utfärdats av konsultbolag, enligt Hellspong
(2001) kan man inte heller bortse från att det kan finnas viss subjektivitet eller icke uppenbara
agendor som kan ligga till grund för en sådan rapport. Därför bör dessa rapporter ej ses som
sanning, snarare en branschindikator där författarna har använts dessa och noggrant jämfört
dem med varandra för att kunna bilda en så objektiv bild som möjligt (Hellspong, 2001).
Vidare har de vetenskapliga artiklarna och böckerna som nyttjats i denna undersökning
subjektivt valts ut av författarna och därmed ansetts relevanta, men även om en grundlig
genomsökning av de nyttjade databaserna har genomförts kan man inte bortse från att
författarna potentiellt kan ha valt mer relevanta källor som kan ha påverkat studien i andra
riktningar eller givit ett annat resultat än det aktuella. Författarna har tillämpat äldre källor,
detta mest för att ge en grund från tidigare teorier till vart forskningen är idag. Enligt
Hellspong (2001) kan dessa äldre källor kan därför ha missvisande information och
tillämpningsbara teorier samt begrepp. Skribenterna har även försökt att alltid söka efter
ursprungskällor till de vetenskapliga källor som använts och refererats till, för att inte referera
i flera led, vilket kan förvränga de fenomen som är undersökt, genom olika tolkningar.
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4. Empiri
I följande kapitel presenteras den empiri som samlats in från de genomförda intervjuerna och
ligger till grund för analys som presenteras i nästa kapitel. De data som presenteras nedan är
uppdelade i teman som utgår från uppsatsens syfte och forskningsfrågor.
För att göra det enklare att följa redovisningen av empirin, listas därför uppsatsens
forskningsfrågor nedan:
•
•

•
•

Vilka implikationer med betaltjänstdirektivet PSD2 kan aktörerna på marknaden
identifiera som kommer förändra betaltjänstmarknaden?
Hur kommer betaltjänstdirektivet PSD2 påverka konkurrenssituationen på
betaltjänstmarknaden och kommer det leda till fler samarbeten mellan banker och
andra aktörer?
Vilka möjligheter ser fintech-företag med att samarbeta med banker i samband med
PSD2?
Vilka strategiska åtgärder planerar bankerna att genomföra för att fortsätta vara
konkurrenskraftiga på den utvecklande betaltjänstmarknaden, för att undvika att tappa
sin ledande roll som de har idag?

4.1 Generella PSD2-implikationer
Respondent A (Bank 1) menar att bankerna historiskt sett i princip har ägt hela sin
värdekedja, med andra ord har de varit helt vertikalintegrerade. Fortsatt menar A att bankerna
har ägt allt från deras servrar till deras programvara till deras kontor och produkter, med några
få undantag. Den största implikationen som A påpekar att PSD2 kommer ha, handlar om
denna värdekedja som kommer att klippas, speciellt när det kommer till kärnverksamheter
som konton och betalningar, vilket i sin tur kommer öppna upp för konkurrens på
tjänsteutbudet. Vidare menar A att nya aktörer kommer differentiera sig mer än idag och att
PSD2 kommer göra marknaden mer nischad mot vissa specifika kundsegment.
Även respondent C (Bank 3) menar att marknaden förändras hela tiden och PSD2 kommer
skynda på dess utveckling. Som resultat av detta kan hon se att kraven från kunderna kommer
bli högre, inte minst på direktbetalningar då detta fortfarande är relativt underutvecklat med
kundbehovet som jämförelse.
Respondent B (Bank 2) diskuterar i liknande termer, implikationerna som hon ser det kommer
vara olika för olika aktörer, men den största implikationen för alla aktörer på den Svenska
betaltjänstmarknaden är att PSD2 innebär mer ordning. Hon menar att det fortfarande finns
oklarheter i huruvida direktivet kommer definieras men att tydligheterna som kommer i
samband med implementeringen kommer vara bra. PSD2 kommer även bidra till stabilare
grunder och lika spelregler för alla, vilket i sin tur bidrar till vidareutveckling av
betaltjänstmarknaden.
Respondent C (Bank 2) menar att ett hinder som banker måste ta hänsyn till nu, innan
implementeringen av PSD2 genomförs, är att “deadlinen” ligger nära och det måste sättas
vissa standarder innan detta sker. C menar att standardisering skulle gynna alla aktörer,
banker som tredjepartsleverantörer och nya aktörer. Problemet ligger i att direktivet kommer
före marknadsutvecklingen, och C menar att det hade varit bättre om marknaden i sig fick
driva utvecklingen, där alla aktörer ska vara involverade. Detta är även Respondent D (Bank
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4) inne på och han anser att det största problemet för tillfället eller hoten med PSD2 är att
harmonisera direktivet och få det funktionellt genom hela branschen i sig, det får således inte
dra iväg i för många standarder utan det måste synkroniseras och skapa lösningar som fyller
kundens behov, vilket är en utmaning menar D.
D menar även att det i direktivet står att man har rättigheten att konkurrera men skyldigheten
att inte konkurrera under radarn, med andra ord så ska man vara väl känd både för
kontohållande banker men även för kunderna, men måste vara identifierad och följa vissa
grundregler så man har en finansiell stabilitet.
Respondent E (Fintech-företag 1) menar att det kommer komma fler samarbeten i och med
PSD2. När det kommer till Fintech-företag 1:s utveckling har gått till menar E nu att de möts
på ett annat sätt gentemot tidigare. Bankerna hade en annan inställning redan för två år sedan,
och nu är de mer intresserade av att samarbeta och utvecklas tillsammans med fintech-företag.
Just Fintech-företag 1 har enligt E samtal med flera storbanker i Sverige men även
internationellt, varav deras största officiella samarbeta nu är med Bank 2. Respondent F
(Fintech-företag 2) menar även han att relationen mellan bank och fintech-företag kommer
förändras mer och mer, där bankerna kommer vara mer aktiva gentemot dessa nya innovativa
aktörer och ”dra” mer i dem än vad de tidigare gjort. Samtidigt är detta också en utveckling
som sker i branschen som stort, men de tillfrågade fintech-företagen menar att vetskapen att
PSD2 ska införas har betytt en stor del och att det är en kraft som forcerar denna typ av
förändring inom branschen som inte storbankerna kan bortse ifrån.

4.2 Konkurrenssituationen på betaltjänstmarknaden
Alla tillfrågade respondenter påpekar att konkurrenssituationen på betaltjänstmarknaden såg
annorlunda ut för fem år sedan. Respondent A (Bank 1) menar att nya aktörer som uppkom,
det vill säga fintech-företag som skapade egna betaltjänster eller tredjepartstjänster, sågs till
stor del som renodlade konkurrenter. Respondent C (Bank 3) menar att fintech-företagen
troligen har sett en stor skillnad i bankernas agerande de senaste åren. Hon menar att bankerna
motarbetade dessa nya aktörer kraftigt för att vara den enda leverantören av betaltjänster till
kunderna. Även Respondent D (Bank 4) säger att attityden till nya aktörer handlade mer om
konkurrens för ungefär fem år sedan, vilket även Respondent B (Bank 2) påtalar.
Respondent C (Bank 3) anser dock att dessa fintech-företag inte kan ses som direkta
konkurrenter till bankerna eftersom de inte är kontohållande bolag, att hålla konton är en del
av bankernas kärnverksamhet och tills dess att fintech-företagen har banklicens och
konkurrerar på lika villkor kan de ej ses som direkta hot eller konkurrenter.
När nu PSD2 ämnas implementeras 2018 så kommer inträdesbarriärerna sänkas samt att det
kommer möjliggöra nya tillfällen för konkurrens på liknande villkor, det är då bankernas
kärnverksamhet, med betaltjänster och konton, som faktiskt hotas av andra potentiella aktörer.
Respondent D (Bank 4) menar dock att kraven för att ansluta sig till bankernas infrastruktur är
lika öppen eller stängd som tidigare men att PSD2 innefattar att man ska uppfylla vissa krav
för att som organisation kunna erbjuda betaltjänster, det handlar om kontoaccess och att
företagen då inte behöver ha inträde till hela infrastrukturen för att utföra eller erbjuda dessa
tjänster, vilket förenklar för nya aktörer att konkurrera.
Respondent B (Bank 2) diskuterar i liknande termer men hon anser att den svenska
betaltjänstmarknaden inte kommer förändras särskilt mycket på grund av PSD2 när det
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kommer till just de tjänster som erbjuds idag, hon tror att det kommer komma tydligare
riktlinjer till marknaden, det vill säga att de fintech-företag som hittills har opererat relativt
oreglerat kommer få en viss lagstiftning vilket i sin tur kan vara bra men även lite vemodigt
för fintech-företagen då det är utmanande med rapportering och registrering hos
finansinspektionen. Respondent B (Bank 2) menar att det är sådant som banker är vana vid
sedan många år tillbaka och som för fintech-företagen blir något nytt, vilket även kanske
hindrar dem från att fokusera på det som de är bra på.
Respondent A (Bank 1) anser dock att detta klart och tydligt, det vill säga direktivet och
tillhandahållandet av kontoinformation till tredjepartsleverantörer, kommer öka konkurrensen
för att nya aktörer kommer kunna nyttja denna information som de tidigare inte har haft
tillgång till. Samtidigt anser A att det inte är betaltjänsterna i sig som är det största hotet i
samband med PSD2, utan det är de innovativa tjänsterna som produceras och skapar en stor
kundbas relativt omgående och som får enormt stor spridning. Således kan dessa tjänster som
framställs av fintech-baserade företag, få miljoner användare över nästan en dag och tenderar
nästintill att erhålla monopol på dem. Respondent A menar vidare att det kan börja så för att
företagen sedan går vidare och breddar produktutbudet, det börjar med betalningar, sedan
kopplar de på bolån och sedan kopplar de på sparande. Detta anser Respondent A vara ett av
de största hoten med snabba och innovativa lösningar och företag som snabbt kan få spridning
och enorma kundbaser relativt fort, och någonting som påverkar bankernas inställning till
konkurrenssituationen.
Respondent B (Bank 2) anser även hon, i linje med vad Respondent A (Bank 1) diskuterade,
att de stora hoten ligger i hur de nya innovativa tjänsterna kan på kort tid nyttjas av miljoner
användare, exempelvis Google, Facebook och Amazon. Om dessa företag, med kundbasen
som de har, bestämmer sig för att vidareutveckla sin produktkedja till bankliknande tjänster,
då menar de att marknaden kan förändras väldigt mycket under kort tid. Respondent C (Bank
3) är inne på samma spår men anser att det kanske ligger utanför vad direktivet handlar om,
dock menar hon att det är en intressant tanke för att dessa tjänster just har en så stor kundbas.
Med Facebook i åtanke menar hon att de framförallt kan ta en del av den yngre generationen
som inte har en tradition av att hantera banktjänster som äldre generationer har. Hon menar
vidare att detta kanske inte skulle ske över en natt men att om de skulle skaffa en banklicens
så skulle marknaden få en snabb förändring.
Således anser majoriteten av de tillfrågade respondenterna, när det kommer till hur just PSD2
kommer att påverka konkurrenssituationen på betaltjänstmarknaden, att det är till viss del är
marknaden i sig som har tvingat fram denna förändring och inte endast PSD2, även om det
enligt alla respondenter har påskyndat konkurrensen.
“Ny teknik och digitalisering samt olika trender är alla pusselbitar av det som skapar den
jättestora förändringen som betaltjänstmarknaden står för”. Respondent C (Bank 3)
“För mig är det inte PSD2 som leder fram till detta, det är ny teknik och digitalisering”
Respondent B (Bank 2)
“Min uppfattning är att PSD2 har satt det här på kartan och att det är en drivkraft, det är
inte säkert att det hade blivit så men det påskyndar konkurrensen och även intresset för att
samarbeta” Respondent D (Bank 4)
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Relationen till nya aktörer menar dock alla tillfrågade banker har förändrats från deras
perspektiv. Det som till en början handlade mer om konkurrens och iakttagelser, handlar idag
om samarbeten, investeringar och andra typer av relationer.
Respondent A (Bank 1) beskriver det som att Bank 1 idag har diskussioner med många olika
nya aktörer, det vill säga fintech-företag, inte bara gällande aktörer som arbetar med
betaltjänster. När det kommer till de diskussioner de just nu för, menar Respondent A att han
inte kan nämna några vid namn men gällande de som de redan inlett samarbeten eller närmare
relationer så kan han det. Respondent A menar att det största formella samarbetet som Bank 1
har just nu är med fintech-företag 2, en applikation som gör det möjligt att skicka pengar
utomlands via bankkort.
Fortsatt menar Respondent A (Bank 1) att de nya fintech-företagen som uppkommer på
marknaden kan ses på olika sätt. Där vissa är mer som konkurrenter och vissa som partners
till tekniska lösningar, vilket A menar blir liknande relation som till traditionella leverantörer.
Ett av de företag som Bank 1 såg som konkurrenter, var just fintech-företag 2, som skapade
lösningar som kunden ville ha, det fanns en efterfrågan. Det handlade således inte om någon
leverantörsrelation i det fallet. Respondent A menar att det ofta är den typen av relationer som
driver Bank 1:s tankar rörande fintech-utvecklingen, det vill säga att samarbeten ska komma
ur kundernas efterfrågan och de ska inte bara genomföras för att det händer så mycket i
branschen i övrigt. Samtidigt menar också Respondent A att Bank 1 alltid tar ställning till om
de själva ska bygga upp en tjänst som det finns efterfrågan på, eller om de ska investera eller
köpa upp ett fintech-företag som erbjuder den typen av tjänst.
Respondent A (Bank 1) framhäver när det gäller fintech-företag som utvecklar tjänster som
ligger väldigt nära bankernas kärnverksamhet så reagerade bankerna troligtvis annorlunda för
bara ett eller två år sedan. Han menar att det då sågs som att olika fintech-företag, i och med
den snabba utvecklingen i branschen, skulle “döda” bankerna. Bankerna sågs som
gammalmodiga och skulle inte hinna utveckla tjänster som kunde möta efterfrågan och
kundbehov. Respondent A menar att det nu handlar om att skapa mervärde till kunderna
tillsammans snarare än att olika aktörer försöker utrota varandra. När det just kommer till
kärnverksamheten och de nya aktörer som utmanar bankerna, menar A att bankerna måste
fundera på om de vill köpa upp dessa företag, samarbeta med som leverantörer eller bygga
egna tjänster som liknar de nya innovationer som kunderna vill ha. Respondent A ger Bank
1:s syn på det genom att säga:
“Ju närmare kärnverksamheten det ligger, desto mer vill man själv ha kontroll på det, medan
om det handlar om tjänster som kunderna vill ha men som inte är kärnverksamhet för oss, då
tror jag att samarbeten blir tydligare” (Respondent A, Bank 1)
Respondent A beskriver att de relationer de har nu kan ses mer som vertikala relationer, men
att utvecklingen inom branschen tyder på att allt fler externa tjänster kommer att användas av
bankerna, vilket kan innebära fler horisontella relationer i framtiden. Just nu ser A fintechföretag som en blandning mellan samexisterande, samarbetspartners och konkurrenter, det
handlar mycket om vilken tjänst som de erbjuder, menar han. Som sagt har det ändrats, för
cirka fem år sedan var de mer renodlade konkurrenter. A menar även att de sociala
relationerna med fintech-företag har utvecklats, där mer umgänge just nu utvecklas mellan de
olika parterna. Just för att se om det finns möjligheter till samarbeten i framtiden.
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När det kommer till hur relationen med fintech-företag kommer se ut efter implementeringen
av PSD2, menar Respondent A att bankerna kommer vara tvungna att tillhandahålla tjänster
via API:er, men att det samtidigt kommer göra att de som använder sig av dessa tjänster, som
exempelvis fintech-företag som ska fungera som tredjepartsleverantörer eller
samarbetspartners, måste vara licensierade. Detta menar Respondent A är bra för fortsatta
relationer, då bankerna kommer kunna veta vad dessa nya aktörer gör med den data som
tillhandahålls via dessa API:er. Vilket i sin tur kommer leda till fortsatta samarbeten och
närmare relationer efter att PSD2 träder i kraft.
“Förutsättningar för samarbeten tror jag kommer att öka i och med PSD2, för att det kommer
säkra standardiserade sätt att göra det på. Med bolag som har någon form av granskning på
sig och som är seriösa.” Respondent A (Bank 1)
“Nu handlar det om att skapa mervärde till kunderna tillsammans snarare än att olika
aktörer försöker utrota varandra.” Respondent A (Bank 1)
Respondent A menar även att korttransaktioner idag, som kräver en tredjepartsaktör och är
förhållandevis dyrt, kommer att minska i och med PSD2 och det kommer bli mer
kontobetalningar, vilket öppnar upp för nya aktörer, inte bara fintech-företag, utan också alla
möjliga företag som kan utveckla kontotjänster och banktjänster, vilket kommer påverka
konkurrensen med dessa aktörer.
Respondent C menar att Bank 3 har otroligt många samarbeten med olika fintech-företag
idag, men inga direkta samarbeten som kan knytas till PSD2, utan dessa samarbeten är ofta
sprunget ur mobila betalningar och online-shopping. Fler relationer är något som hon ser
kommer komma på sikt, som eventuellt också kommer skapa möjligheter för Bank 3 och de
andra berörda aktörerna, antingen genom att förvärva dessa företag eller samarbeten av olika
slag för att finna gemensamma lösningar och mål.
Respondent C menar att dessa samarbeten med fintech-företag och Bank 3 som de ser ut idag,
är en blandning av samexisterande, samarbetspartners och konkurrenter. Detta anser hon kan
bero på hur bankerna kan vara relativt långsamma med att integrera nya tjänster i
verksamheten, således har Bank 3 löst denna kundefterfrågan genom andra aktörer. Hon
menar att Bank 3 försöker undvika att se dem som konkurrens, och istället se det som
mervärdestjänster där bankerna har misslyckats, och att det bästa sättet är att samarbeta eller
samexistera med dem för att hitta ”win-win” situationer, snarare än att de ska göra allt. För att
exemplifiera detta så menar Respondent C att bankernas kärnverksamhet är att hålla i
kapitalet, finansiering, lån, sparande och även betaltjänster, men att ovanpå detta så
tillkommer även olika appar exempelvis. Respondent C menar att detta kanske inte är
bankernas kärnverksamhet, och då behöver man inte konkurrera utan då kan man se det som
en slags hybrid för att de ska bli kundnytta, och så länge kunderna stannar i banken och är
nöjda så behöver dessa tjänster inte nödvändigtvis vara våra egna.
“Även om bankerna skapar nya tjänster så har inte bankerna lyckats vara lika snabba som
man kunde ha varit, och det finns en kundefterfrågan på andra typer av tjänster nu, bankerna
utvecklar mycket saker men det går ofta väldigt långsamt.” Respondent C (Bank 3)
Respondent D berättar att Bank 4 officiellt har tre kända samarbeten med fintech-företag idag,
detta är ett resultat av bankens ”mindset” där de ser att fintech är en otroligt viktig del av
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framtiden. Respondent D menar att Bank 4 är bra på det de gör men att fintech inte handlar
om vi och dem utan att hitta bra samarbeten för kundnytta. D menar att överlag så ses fintechföretagen som blandningar av samexisterande, konkurrenter och samarbetspartners, även i
framtiden efter implementeringen av PSD2. Han menar att det viktigaste handlar om att skapa
nya värden tillsammans och att bjuda in fintech-företagen och se vad som kan skapas
gemensamt ur ett marknadsperspektiv. Respondent D menar att detta inte fungerade särskilt
väl för några år sedan men att det sakteligen har förändrats i takt med marknadens utveckling,
PSD2 kommer även skynda på och ge incitament till hårdare konkurrens samt fler
samarbeten.
“Utvecklingen hade väl tillslut lett oss hit i alla fall men om inte PSD2 hade satt fingret på
det här så hade de gått väldigt mycket långsammare” Respondent D, (Bank 4)
Respondent B (Bank 2) menar att Bank 2 har många olika relationer och samarbeten med
fintech och att de kommer fortsätta ha det, senaste investeringen gjordes i ett fintech-företag
från Göteborg som skall integreras i bankens verksamhet och mervärdestjänster. B beskriver
relationen med fintech som mångfacetterad eftersom att banken har så otroligt många
arbetsområden jämfört med fintech, hon menar att fintech-företagen behöver cash
management och tjänster som Bank 2 erbjuder, och i den aspekten är de naturliga kunder och
att det är självklart att de vill vara deras företagsbank om de har en sund affärsidé, sedan
kanske de levererar tjänster som kan vara direkt konkurrerande med Bank 2. Då menar
Respondent B att de egentligen inte vill ha en relation för att banken inte anser att de tillför
något som de själva inte kan tillföra, således är det en kombination av horisontella och
vertikala samarbeten men att de är relativt likvärdiga i betalningsinitieringsdelen. Vidare så
menar B att fintech kan leverera och tillföra tjänster som banken inte anser är deras
hemmamarknad, då kan det vara väldigt bra att göra Joint Ventures eller andra typer av
potentiella samarbeten tillsammans med kompetens som har bättre kunskap på det området.
Respondent D (Bank 4) anser att PSD2 påskyndar intresset för att samarbeta för att det
kommer väldigt många bra initiativ från olika aktörer och kundbehovet är ständigt
föränderligt, men alla de här initiativen kommer kanske inte leda till någon speciell nytta för
någon part, utan sedan i ett nästa steg kommer det troligtvis bli en konsolidering och då
kommer de starkaste initiativen att vinna. De starkaste konstellationerna både horisontellt och
vertikalt, och det som folk gillar mest och även är i behov av, både kompetens och företag.
Respondent D menar att det är de som kommer segra men att det krävs en konsolidering för
att det finns inte plats för hur många aktörer eller tjänster som helst på marknaden, kakan är
inte så stor och det finns inte heller behov för hur många lösningar som helst. Således menar
Respondent D att det inledningsvis kommer vara väldigt många aktörer och eventuellt lite
rörigt, för att det sedan kommer ske en konsolidering.
Respondent B (Bank 2) diskuterar i liknande termer, hon menar att det bara finns plats för ett
bestämt antal aktörer på marknaden och att det redan nu finns rätt många etablerade företag,
den är lite bystad. Respondent B menar även att detta är första generationen och att framtidens
konkurrenter kan se annorlunda ut.
När det kommer till hur fintech-företagen ser på hur konkurrenssituationen utvecklats, betonar
båda de tillfrågade respondenterna från fintech-företag 1 och 2 att PSD2 är en betydande
direktiv för marknaden i stort, som verkligen sätter fart på utvecklingen av branschen. Som
tidigare nämnts så hade det kanske kommit till denna punkt ändå menar Respondent E
37

(Fintech-företag 1), men PSD2 har identifierat problematiken som finns på marknaden och
underlättar för innovation och sätter kunden i fokus, precis som fintech-företagen gillar att
jobba. Respondent F (Fintech-företag 2) är inne på ett liknande spår och menar att PSD2 är en
viktig del i vart marknaden nu är på väg.
Vidare menar Respondent E att fintech-företag arbetar mer efter kundens behov än vad
bankerna gör, eller har gjort. Vilket bankerna nu har kunnat identifiera, mycket på grund av
hur marknadens utveckling sett ut och de direktiv som uppkommer, vilket gör det lättare för
nya aktörer att etablera sig med nya innovativa kundcentrerade tjänster. Respondent E menar
därför att klimatet för samarbeten jättebra just nu, mycket på grund av PSD2 och att det
kommer växa enormt mycket kommande tid. Vidare menar han att ”bråka” är fel, och att det
går att skapa mycket mer värde tillsammans, banker och fintech-företag sinsemellan, än på tu
man hand. Respondent F tror att konkurrensen kommer bestå mer av bankernas fintechföretag mot varandra, både de som de har skapat själva och som de har samarbeten med.
Denna konkurrens menar Respondent F kommer ligga i mervärdestjänsterna och i och med
PSD2 kanske konkurrensen blir mer internationell än tidigare vilket sätter mer tryck på
bankerna att utvecklas digitalt och skapa fler tjänster som kunderna vill ha. Just
mervärdestjänster är någonting som Respondent E menar att det viktigaste för Fintech-företag
1 är, och att det är därför Bank 2 har inlett ett samarbete dem, för att han alla sina tjänster
samlade på ett och samma ställe och dra nytta av deras innovationsrikedom och kundnära
tjänster.
Det är lite som en ”win-win” situation menar Respondent E, för de som ett litet fintechföretag kan dra nytta av att samarbeta med banken. Han menar att det i finns två läger inom
fintech-företags åsikter kring bankerna. Vissa menar att dessa typer av nya aktörer kommer ta
över världen på grund av hög intergrationsgrad och innovationstakt och att bankerna kommer
dö ut. Vissa andra menar det går att dra nytta av bankernas kapitalstyrka och förtroende som
också ger förtroende till just Fintech-företag 1 att kunna ingå en allians med en så stor aktör
som Bank 2 och kunna nyttja fördelarna med att ha dem som en strategisk partner. Främst
genom att kunna nå ut till nya kunder då deras ställning på marknaden är betydande. Vilket
också ger bankerna förståelse för att kunna jobba mer agilt och se till efterfrågan hos digitala
produkter som denna föränderliga marknad ändå påverkar till viss del. Respondent F menar
att Fitnech-företag 2 också ser sitt samarbeta med Bank 1 på ett liknande sätt och att de har
planer på att fortsätta utveckla nya funktioner för banken så att de har möjlighet att hänge med
i digitaliseringen och tillgodose de förändra kundbehoven som Bank 1 inte själva hade kunnat
klara av på grund av deras verksamhetsstruktur. Gällande andra fintech-företag som ser sig
själva mer som utmanare till bankerna och som tror mer på att inte kommer finnas kvar,
menar Respondent E att det finns en större risk för dem men att de till stor del vill utmana
kring konton och på så sätt bli mer som en bank och komma närmare kärnverksamheten för
att i framtiden ha ett försprång gentemot ännu nyare aktörer.

4.3 Strategiska åtgärder för bankerna
Alla de tillfrågade respondenterna medger att bankerna har fått förbereda sig mycket för
PSD2. Dessa förberedelser handlar för bankerna om att dels göra det som krävs av direktivet
PSD2, och dels utveckla strategiska åtgärder. Respondent A (Bank 1) beskriver det som att
Bank 1 tittar på det på två olika sätt, först och främst gäller det att följa det som direktivet
säger att man måste göra, att göra verksamheten kompatibel och överensstämmande med
direktivet. Respondent C (Bank 3) säger att hela deras verksamhet måste förbereda sig,
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alla olika delar av verksamheten måste göra sig redo för att PSD2 öppnar upp för andra
aktörer som kan ta del av bankernas kontoinformation, utan att direkt vara deras kunder, utan
genom att de har licens för att kunna ta del av informationen. Därför måste bankerna öppna
upp sin verksamhet för dessa aktörer. Någonting som alla banker har gjort, är att redan efter
det första betalningsdirektivet, följt utvecklingen som lett fram till PSD2. Respondent D
(Bank 4) menar att de har arbetat länge med vad som ska göras för att göra verksamheten
kompatibel med direktivet, samtidigt som det inte är helt på koncern-nivå förens PSD2
implementeras helt. Samtidigt menar Respondent D att det kan bli svårt att få verksamheten
helt inställd på exakt vad som ska göras, i och med att PSD2 för med sig vissa osäkerheter när
det kommer till tredjepartsleverantörer och den “access” som de ska få. Detta är någonting
som alla respondenter har uttryckt som en osäkerhet. D menar att det står väldigt lite om det i
direktivet, och menar att bankerna har krav på sig men de vet inte exakt vad de ska
implementera för att de ska följa lagen är osäkert. Respondent C (Bank 3) menar att det mest
handlar om tekniska delar som kommer göra det svårare till en början att göra så hela
verksamheter kommer kunna fungera som en enhet, när det kommer till åtkomst av data från
andra aktörer. Även Respondent B (Bank 2) menar det är mycket som fortfarande är osäkert,
men att de har arbetat med att förbereda sig för direktivet i många år.
Alla respondenter påpekar även att det är viktigt att behålla de kunder som de har idag, och att
PSD2 öppnar upp för potentiella aktörer som kan ge sig in på marknaden och erbjuda tjänster
som ligger nära bankernas kärnverksamhet. Därför menar respondenterna att kundcentrering
och att erbjuda tjänster som kunderna efterfrågar, framförallt när det kommer till digitala
tjänster, är oerhört viktigt för framtiden. På den marknaden hårdnar klimatet, och kunderna
kommer få fler alternativ, menar Respondent A (Bank 1). Samtidigt menar Respondent C
(Bank 3) att så länge som bankerna är de som har det konto som betalningen eller betalningar
genomförs genom, så handlar det inte lika mycket om konkurrens om kärnverksamhet, utan
mer konkurrens om övriga tjänster som kan tillhandahållas via tredjepartsleverantörer och
fintech-företag.
“Det är extremt kundcentrerat, vi vill erbjuda sådant som kunder vill ha såklart.” Respondent
B (Bank 2)
“Egentligen så är det att digitaliseringen är väldigt viktigt, innovation och kunden i
centrum.” Respondent D (Bank 4)
Oavsett om konkurrensen hårdnar eller inte, till följd av PSD2, eller om det handlar mer om
en marknadsdriven konkurrens till följd av digitalisering och nya innovationer har således
bankerna arbetat med att utveckla planer eller potentiella åtgärder som behöver genomföras
för att fortsätta konkurrera betaltjänstmarknaden. Detta för att uppnå fördelar som ska hjälpa
dem för att behålla samt skaffa nya kunder.
Respondent C (Bank 3) säger att de kommer att etablera en ny kanal som riktar sig mot
tredjepartsleverantörer, ungefär någonting som liknar en ”nätbank” eller mobilbank för
vanliga privatkunder. De har lagt upp en långsiktig plan till följd av PSD2 som behandlar vad
de vill att de ska uppnå med denna nya kanal på ungefär 5-10 år. Planen är att de ska lägga på
andra tjänster, det vill säga att det ska fungera som en API, där information görs tillgänglig.
Det som Respondent C menar att Bank 3 vill uppnå med detta är mervärde för
tredjepartsaktörer och som ska kunna bygga tjänster för deras kunder. Det vill säga att det blir
en form av samarbete med dessa tredjepartsleverantörer som fokuserar på digitalisering och
innovation, för att kundernas efterfrågan ska kunna mötas. Det finns också diskussioner enligt
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C om att själv utveckla en verksamhet som går mot att vara en typ av tredjepartsleverantör,
och detta kan enligt henne ses som en mer långsiktig strategi.
När det kommer till åtgärder utifrån ett affärsmässigt plan med fokus på framtida relationer,
menar Respondent C (Bank 3) att det kan vara bra för bankerna generellt att inte göra allt på
en gång, utan låta andra aktörer, exempelvis fintech-företag, utveckla tjänster som sedan kan
tas in i Bank 3:s verksamhet. Hon menar också att det fortfarande är det viktigaste att behålla
de kunder som de nu har genom få kunderna att behålla sina konton hos banken, det är det
som är det viktigaste för att inte tappa stora delar av kärnverksamheten. Detta ska framförallt
göras genom att följa marknadsutvecklingen och möta efterfrågan. Respondent C (Bank 3)
pratar även hon om bankens oförmåga att göra saker snabbare än förhoppning men Bank 3
har i detta fall försökt ta tillvara på möjligheten och även agerat tidigt genom att släppa sin
information till utvalda tredjepartsleverantörer och försökt arbeta fram ett fungerande system.
Respondent C förklarar att de har träffat många aktörer som potentiellt kan vara intresserade
att utveckla detta både på lång och kort tid, planen är att öppna upp och få det funktionellt
innan PSD2 är i kraft. C förklarar även att detta är ett sätt att visa för dessa aktörer att de är
villiga att samarbeta för att om sett till historien så har de mött en del motstånd från bankerna.
Respondent A (Bank 1) menar att Bank 1 driver en affärsstrategisk utredning, det betyder att
de undersöker hur nya regelverk påverkar bankens sätt att bedriva affärer, relationen med
kunderna och konkurrenslandskapet. I fallet med PSD2 har de gjort likadant, vad finns det för
hot och möjligheter, vilka synergier kan uppnås med potentiella samarbeten, vad måste de
göra annorlunda nu när det öppnar upp för fler aktörer. J Respondent A menar att det mer
eller mindre kommer vara branschstandard att vara PISP och AISP, och att Bank 1 inte
kommer vara ett undantag för han tror att man kommer vara irrelevant om man inte har de
tjänsterna.
Respondent A (Bank 1) menar att fortsättningsvis så måste Bank 1 fundera på vad de är
duktiga på för att det är lätt att vilja vara allt, men det går inte. Respondent A förklara att det
är av yttersta vikt att fortsätta följa med i digitaliseringen och skapa värde samt erbjuda de
bästa till kunderna, men det är även viktigt att fundera på om de ska bygga det själva eller
hitta samarbeten för att tillgodose marknadsbehovet så banken kan fokusera på sin
kärnverksamhet. A menar vidare att de inte kan gå in på exakta detaljer på vad de kommer
göra i framtiden men för att uppnå konkurrensfördelar så kommer fintech-företagen spela en
roll, i alla fall om man pratar mervärdestjänster och inte de mer traditionella tjänsterna. A
diskuterar vikten av att följa utvecklingen och att se potentialen i PSD2, han menar att de
kanske inte kommer vara först med att bygga egna tredjepartsleverantörer eller erbjuda
tjänster som kunder vill ha men de ser möjligheten och en efterfrågan så kommer de adressera
det, antingen genom att själva bygga det eller genom samverkan med fintech-företag. A
menar att tanken med att vara först har slagit honom, när andra aktörer får access till deras
data och kan bygga innovativa ska de inte också göra detta, inte minst för att skapa mervärde
för våra kunder. JA anser att de har haft lång tid att förbereda detta men att utvecklingen i
banken inte alltid går så fort som han önskar, men möjligheterna öppnar definitivt upp för att
bli en tredjepartsleverantör och tidigt kunna nyttja fördelarna med att vara tidigt ute.
Respondent D (Bank 4) vill inte ge ut allt för mycket information om exakta strategiska
planer. Men säger ändå att utvecklandet av egna PISP:s och AISP:s finns på Bank 4:s
strategiska karta, men att det inte finns några konkreta planer just nu. D anser att man inte kan
göra allt på en gång utan att man måste välja ut vad man gör nu och sen, att ha en plan för det.
D menar att vissa saker vill man vara snabb med och andra lite segare eller att det helt enkelt
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inte finns resurser för stunden, men han kan definitivt se potential i att själva agera
tredjepartsleverantör. Det Bank 4 fokuserar mycket på är innovation och digitalisering,
antingen för att kunna konkurrera eller samarbeta med nya aktörer. Respondent D säger att
Bank 4 har startat upp ett innovationslabb som ska kunna utveckla liknande tjänster som det
fintech-företag utvecklar. Samtidigt handlar mycket om kundanpassning och att utveckla
digitala tjänster för privatkunder, som genom dessa innovationslabb ska kunna få spridning
och kunna konkurrera med andra tjänster på marknaden. Vid utvecklingen av dessa
innovationslabb handlar inte allting om betaltjänster menar D, utan också om andra digitala
tjänster, vilket gör att allt detta inte är direkt kopplat till PSD2, men det har skyndat på
utvecklingen. Innovationslabben gör det även möjligt att bjuda in fintech-företag som de ska
ha kontakt med, det vill säga att det blir någon form av samarbetsverksamhet för att kunna
utveckla nya tjänster. Respondent D menar att tillhandahålla API:er också är ett sätt att ha
kunderna i fokus, i och med att tillhandahålla information som andra aktörer på marknaden
kan använda, men att få behålla de konton som kunderna har och genom detta behålla viktiga
delar i verksamheten.
Respondent B (Bank 2) menar att konkurrenskraften ligger i digitaliseringen, det handlar om
att ge kunderna enkla, snygga och snabba lösningar likt det fintech-företagen har gjort.
Respondent B anser att det är viktigt för banken att titta lite på vad de började med,
exempelvis “daily banking” som kan utvecklas mycket mer för konsumenten. Vidare så anser
B att dessa tjänster måste anpassa sig mer efter konsumentens behov och intjäningsförmåga,
för att allting befinner sig i en prispress, då gäller det också att se till att man har
konkurrenskraftiga erbjudanden som man kan ta betalt för. Respondent B anser även att
”robotics” kommer spela en viktig roll, men att personliga banktjänstemän kan vara viktiga i
att skapa starka relationer med kunderna, någon som vet vem man är och som kan hjälpa till
samt tillgodose speciella behov.
Vad gäller att bankens planerade åtgärder för att vara tidigt ute med utvecklandet av
tredjepartsleverantörer så är Respondent B (Bank 2) inne på liknande spår som de andra
respondenterna men vill inte nämna exakt vad banken har gjort eller planerat, men menar
dock att det mest troliga är att bankerna själva kommer att utveckla tredjepartsleverantörer.
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5. Analys
I detta kapitel analyseras den insamlade empirin i förhållande till de teorier och den tidigare
forskning som tidigare presenterats.

5.1 Nätverk
Moore (1996) menar att organisationer som ingår i ett nätverk är en del av ett större system,
vad han kallar för ett ekosystem, som hela tiden förändras. Vilket innebär att de olika
aktörerna i dessa system måste utvecklas och förändras med tiden. De intervjuade bankerna
har alla påpekat att branschen som de verkar i, och mer specifikt betaltjänstmarknaden,
genomgår en stor förändring just nu, speciellt när det kommer till relationen mellan de olika
aktörerna. Vilket även de tillfrågade fintech-företagen har påpekat. För att undersöka om
PSD2 har kommer ha inverkan på detta, kommer skribenterna analysera det som
respondenterna sagt i förhållande till de teorier som lyfts fram om nätverksrelationer, för att
ge en bredare bild över relationerna och konkurrenssituationen och sedermera om PSD2
kommer påverka detta.
Attityden till nya aktörer på betaltjänstmarknaden, som till stor del de senaste åren har varit
fintech-företag med betalningslösningar som exempelvis iZettle, Klarna och Trustly, har för
alla tillfrågade banker förändrats under de senaste fem åren. Likt det som Bengtsson och
Kock (1999) beskrev det i första delen av nätverksrelationer som kallas coexistence, så var
dessa nya aktörer en ren konkurrent samtidigt som de var tvungna att förhålla sig till de
befintliga spelregler som de större aktörerna mer eller mindre styrde, vilket Respondent E
(Fintech-företag 1) också diskuterade kan vara en positiv sak, då de ger en positiv boost till
det mindre företaget genom att få förtroende från en större aktör att utveckla nya tjänster. Det
kan ses som en blandning av coexistence och competition (Bengsson och Kock, 1999), då
bankerna ville behålla dessa tjänster för sig själva då det är en del av kärnverksamheten,
samtidigt som de nya aktörerna inte hade kraft nog att styra spelreglerna och fick anpassa sig
mer, likt det Respondent E också poängterade att de som nystartat företag hade kännt av, även
om det fann som han sade, två olika läger med olika inställning till bankerna hos fintechföretag vid den tidpunkten. Att det ska ha varit en relation likt coexistence kan även påvisas
genom hur Respondent C (Bank 3) uttrycker sig gällande relationen med fintech-företag, där
hon anser att fintech-företagen inte kunde ses som direkta konkurrenter då de inte var
kontohållande bolag med banklicens. Således konkurrerade de ej på lika villkor utan fintechöretagen sågs mer som samexisterande snarare än direkta hot eller konkurrenter, vilket även
Respondent F (Fintech-företag 2) menade.
Respondenterna menar på att marknaden har utvecklats mycket på grund av ny teknik och
digitalisering, vilket även har påverkat attityden mot fintech-företagen. Fintech-företagen har
varit framgångsrika genom att ha tillgodosett kundbehov som bankerna inte har kunnat göra,
likt det Respondent E (Fintech-företag 1) och Respondent F (Fintech-företag 2) diskuterade
vilket i sin tur har lett till att bankerna har börjat följa dessa organisationer och reagerat på
deras aktioner på marknaden, likt det Bengtsson och Koch (1999) diskuterade i avsnittet
competition. Competition enligt Bengtsson och Kock (1999) handlar dock om att de
konkurrerande organisationerna har lika delad makt, det är till stor del det som PSD2 ämnar
göra. Enligt Respondent D (Bank 4) så kommer inträdesbarriärerna sänkas och tillgången till
kontoinformation förenklas vilket även kommer att möjliggöra konkurrens på lika villkor på
betaltjänstmarknaden. Det är infrastrukturen som bankerna har investerat mycket i som efter
implementeringen av PSD2 kommer vara öppen för fler aktörer än banker, således även för
fintech-företagen med rätt kvalificering. Respondent D (Bank 4) menar då att detta i sin tur
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kommer jämna ut spelplanen och förenkla för nya aktörer att konkurrera, således förändras
även relationen mellan dessa aktörer till en mer konkurrensliknande situation.
Respondent B (Bank 2) menar dock att relationen inte kommer förändras särskilt mycket, inte
på grund av PSD2 i alla fall, hon påpekar att det kommer fler aktörer och att det förändras på
så vis men att bankerna till skillnad från fintech-företagen är vana sedan många år tillbaka att
förhålla sig till regleringar, vilket kan ge bankerna fördel eftersom de potentiellt är mer
förberedda och fintech-företagen kan påverkas negativt eftersom de hindras från att fokusera
på det som de är bra på, det vill säga innovation och digitalisering. Detta går dock Respondent
E litegrand emot, och menar att utveckling av mervärdestjänster är just det som i alla fall
Fintech-företag 1 är bra på och någonting som bankerna efterfrågar till stor del, genom
integrering i deras verksamhet, vilket påverkar relationen på det sätt att samarbeten blir
vanligare då bankerna behöver utveckla fler typer av tjänster för att kunna göra kunderna mer
nöjda vilket fintech-företag gjort under en längre period och likt tidigare beskrivet ofta då som
mer direkta konkurrenter till bankerna, vilket nu ser ut att förändras. Dock menar Respondent
B att det handlar mycket om utvecklingen på betaltjänstmarknaden som styr relationerna
mellan de olika aktörerna och att PSD2 möjligtvis bidrar till en mer öppen marknad.
Respondent A (Bank 1) menar att relationen har gått från att likna mer samexisteranderelation till en mer konkurrens-liknande situation eftersom fintech-företagen har
tillhandahållit produkter som efterfrågats.
Konkurrensen har således ökat mellan de olika aktörerna ur två perspektiv, dels har
marknaden utvecklats på grund av ny teknik och digitalisering och dels har PSD2 agerat som
en drivkraft för ökad konkurrens. Relationen mellan dessa aktörer kommer enligt bankerna
ändras ännu mer i framtiden. Alla de tillfrågade bankerna har idag inlett samarbeten med
fintech-företag, och respondenterna indikerar alla att samarbeten av olika slag kommer att
vara aktuellt även i framtiden. Bengtsson och Kock (1999) menar att det finns skillnader
mellan olika typer av relationer, när det kommer till vad de beskriver som cooperation och coopetition. Alla respondenter påpekar att de har många samarbeten med olika fintech-företag
och att dessa oftast är sprunget ur kundbehov, de menar även att dessa samarbeten kan ses
som en blandning av samexisterande, samarbetspartners och konkurrenter beroende på
tjänster som de erbjuder. Respondent F (Fintech-företag 2) beskriver också ett liknande
synsätt från fintech-företagens synvinkel, där deras samarbeten ofta har inletts på senare tid
när bankerna insett att de inte endast är konkurrenter utan i syfte att erbjuda mervärdestjänster
som fokuserar på kunderna i första hand, vilket Respondent F menar framtiden kommer
präglas av. Respondent C (Bank 3) anser att detta kan bero på att bankerna är relativt
långsamma med att integrera nya tjänster i verksamheten och banken har således löst
kundefterfrågan genom externa aktörer. Respondent D (Bank 4) menar på att det inte handlar
om vi och dem längre utan att relationen som den ser ut idag är på grund av deras ”mindset”,
vilket är kundnytta. Respondent B (Bank 2) menar även hon på att relationen är
mångfacetterad, mycket på grund av bankernas flertal arbetsområden. Respondent A (Bank 1)
beskriver även han relationen som en blandning, då kundfokus har varit det viktigaste för
banken, han beskriver att de relationer de har nu kan ses som mer vertikala men att
utvecklingen inom branschen tyder på att allt fler horisontella relationer kommer att ske i
framtiden. Det framförallt Respondent A beskriver om hur utvecklingen i branschen leder mot
mer horisontella relationer, tyder på en utveckling som innebär något som liknar co-opetion,
där företagsrelationerna i ett nätverk av företag eller organisationer är en blandning av
competition och cooperation (Bengtsson och Kock, 1999). Även om det finns nära band
mellan banker och fintech-företag idag, vilket respondenterna har påvisat genom att beskriva
de relationer de har med fintech-företag, det vill säga deras konkreta samarbeten och hur de
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har låtit företag som Klarna och Trustly med flera integreras med deras egen verksamhet,
befinner sig de olika parterna i en konkurrenssituation. Och vice versa när det kommer till
Fintech-företag 1:s samarbete med Bank 2 och Finteh-företag 2:s samarbete med Bank 1.
De ovanstående förändringarna i konkurrensklimatet tog således sin början i innovationer och
ökad digitalisering där fintech-företag utvecklade mervärdestjänster som konsumenter tagit
till sig, och bankerna har varit tvungna att bemöta detta. Genom att först se uppstickarna som
konkurrenter och reagera med att försöka försvåra situationen för fintech-företagen, men
sedan insett att samarbeten kan leda till att tillgodose nya kundbehov, till stor del då genom
att anlita fintech-företag som leverantörer av integrerade tjänster liksom Bengtsson och Kock
(1999) menar när de diskuterar cooperation. Detta var enligt respondenterna således till stor
del för att tillgodose ett kundbehov som har förändrats i samband med digitalisering.
Relationen mellan banker och fintech-företag är idag således mer av en cooperation-natur, där
aktörerna som samarbetar försöker skapa gemensamma mervärden, vilket även är vanligt
inom teknikindustrin, där också relationerna karaktäriseras av vertikala samarbeten. När
PSD2 implementeras kommer detta möjligen att förändras, utifrån de observationer som
gjorts. Bankerna ser fintech-företagen idag till stor del som leverantörer av tjänster som inte
hotar kärnverksamheten, i detta fall det traditionella bankkontot som bara banker kan erhålla,
så kan PSD2 skapa en helt ny konkurrenssituation och en ny typ av spänning mellan dessa
aktörer då delar av kärnverksamheten hos banker görs tillgänglig för tredjepartsaktörer. De
intervjuade fintech-företagen ser också situationen som intressant då de har möjlighet att
utveckla helt egna banktjänster, vilket de dock inte planerat göra i dagsläget då de inlett
samarbeten med banker. Dock menar de också att andra fintech-företag än de själva har större
incitament till att utveckla egna tjänster som kan hota bankerna och deras kärnverksamhet.
Det kan då liknas med vid en co-opetition (Bengtsson & Kock, 1999), där de inblandade
aktörerna i nätverket kan samarbeta men även agera som konkurrenter på grund av att
bankerna kan erbjuda betaltjänster som framtagits av tredjepartsleverantörer, men samtidigt
måste de ge kontoinformation som dessa aktörer kan använda till att konkurrera med de
traditionella bankerna.

5.2 Strategiska allianser
Enligt Gulati (1995) så är allianser mellan två eller fler företag är uppbyggt på utbyte, delande
och samutvecklande av resurser och förmågor för att uppnå gemensamma och relevanta
fördelar. Respondenterna från respektive bank menar att det har skett fler samarbeten under
de senaste åren på betaltjänstmarknaden. Det handlar främst om konkurrenssituationens
utveckling, att nya lösningar har utvecklats som har gjort det enklare för kunder att utföra
banktjänster. Dock har bankerna själva också utvecklat egna digitala tjänster som slagit
igenom, Swish är ett exempel på det, för att bemöta den konkurrens som uppstått. Alla de
tillfrågade respondenterna menar dock på att nya innovationer och digitalisering kommer
spela en stor roll i framtiden, och det ligger också till grund för där marknaden befinner sig
idag. Respondent C (Bank 3) och Respondent A (Bank 1) talar i termer som
mervärdestjänster, och andra former som inte ligger så nära bankernas kärnverksamhet, som
någonting där samarbeten och allianser är användbara för att bemöta kundernas nuvarande
behov. Dessa mervärdestjänster är något som både Respondent E (Fintech-företag 1) och
Respondent F (Fintech-företag 2) har påpekat som en viktig del i varför samarbeten är så
viktiga. Mervärdestjänsterna i sig är något som kunderna efterfrågar och drar till sig
ytterligare kunder, det är även något som bankerna inte riktigt kan utveckla själva. Delvis så
har de potentialen att driva en sådan utveckling och innovationsrikedom men de är alldeles för
tröga i integrationsfasen, därför är fintech-företagen så viktiga. Deras agila verksamhet har all
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potential att snabbt se till kundens efterfrågan och tillgodose denna, således är denna typ av
verksamhet så intressant för bankerna i dagens digitala samhällen.
Historiskt sett har bankerna ingått samarbeten av olika slag med fintech-företag, då till stor
del enligt respondenterna genom att inse vikten av att ha tjänster som fintech-företag har
erbjudit i sin verksamhet, det vill säga att bankerna till stor del har insett att de tjänster som de
nya aktörerna erbjuder är populära och någonting som kunderna vill ha. Behovet har således
tillgodosetts av andra aktörer, och enligt de tillfrågade respondenterna har det då handlat om
tjänster utöver kärnverksamhet, vad de kallar för mervärdestjänster. Bankerna har insett att de
inte kan göra allt, respondenterna själva har beklagat sig över att bankerna är långsamma i att
integrera nya och innovativa tjänster samt utvecklandet av dessa själva. Fintech-företagen har
hittills mer eller mindre behövt banker på så vis att deras kärnverksamhet kopplas till dessa
tjänster som de erbjuder, och tillsammans har dessa aktörer ett utbyte, vilket liknas vid det
som tidigare beskrivits och vid det som Bengtsson och Kock (1999) beskriver kring den
nätverksrelation som kallas cooperation. Respondenterna menar deras ställning och
kärnverksamhet inte har varit så hotad i och med detta, de har tillgodosett ett behov via andra
aktörer men den traditionella bankverksamheten har fintech-företagen inte haft möjlighet att
rubba. PSD2 öppnar upp för en ny typ av konkurrens som likt tidigare beskrivet, och det gör
det möjligt för dessa aktörer att närma sig kärnverksamheten på ett helt nytt sätt, vilket
respondenterna även har framhävt, och är någonting som de såklart är medvetna om och
tänker adressera. Alla fintech-företag är dock inte ute efter att konkurrera med bankerna enligt
Respondent E (Fintech-företag 1), utan ser snarare ett större mervärde eller tillfredsställelse i
att utveckla nya och väldigt användbara tjänster för sina kunder och ta digitaliseringen vidare
och ännu längre, och med dessa typer av företagskonstellation och samarbeten har de
möjlighet att fokusera på innovationen snarare än att försöka agera bank. Fortsättningsvis då
för att bankerna ska vara relevanta och aktuella för både kunder och marknad samt att följa
med i digitaliseringen, så menar respondenterna att banker tillsammans med fintech-företag
kan skapa mervärde för marknad och kund samt eventuellt leda utvecklingen tillsammans
istället för att ingå samarbeten och integrera befintliga mervärdestjänster i verksamheten. Det
kan således liknas vid framtida strategiska allianser där enligt Wittman, Hunt och Arnett
(2009) företagen gör gemensamma ansträngningar och delar resurser för att uppnå
gemensamma mål som de inte hade klarat av på egen hand.
Som tidigare nämnts i teorikapitlet, har strategiska allianser olika definitioner, dock finns
gemensamma nämnare. Samarbetet sker genom att antingen dela på resurser eller kunskap så
att de gemensamma möjligheterna för att prestera bättre förbättras Gnyawali & Madhaven
(2006); Fink & Kessler (2009); Ireland, Hitt & Vaidyanath (2002); Lambe, Spekman & Hunt
(2002). När tredjepartsaktörer kan hota bankerna och komma närmare kärnverksamheten än
tidigare så kan bankernas incitament till att samarbeta med fintech-företagen höjas för att
kunna behålla sina kunder och bemöta ytterligare konkurrens. Bank 3 har redan startat så
kallade “sandboxes” för att adressera tredjepartsaccessen, och gemensamt med fintechföretagen utveckla fungerande system innan PSD2 implementeras. Detta i sin tur kan leda till
att banken i sig kan fokusera mer på sin kärnverksamhet genom att ingå strategiska allianser
med fintech-företagen som sköter det innovativa och digitaliseringen för bankens räkning, likt
det samarbeta som tidigare diskuterats gällande Fintech-företag 1 och Bank 2. PSD2 kan
således innebära att bankerna arbetar mer proaktivt än tidigare, de verkar även att ha beaktat
marknadsutvecklingen och vart det är på väg, likt det Respondent D (Bank 4) menade när han
diskuterade i termer som att det inte är “vi och dem” längre, snarare att i samband med PSD2
så är det viktigaste att skapa nya värden tillsammans och att bjuda in fintech-företagen för att
se vad som kan skapas gemensamt ur ett marknadsperspektiv. Samtidigt menar också
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respondenterna att ju närmare de tjänster som utvecklas av tredjepartsleverantörer och
fintech-företag ligger kärnverksamheten, desto mer incitament har bankerna att få det under
sitt eget paraply, antingen genom samarbeten, förvärv eller att utveckla detta själva, i och med
att de vill behålla sina kunder, vilket man kan se prov på när det kommer till Fintech-företag 1
och Fintech-företag 2. Utvecklingen av tjänster innovativa tjänster måste således beaktas och
kanske utvecklas av bankerna själva, någonting som analyseras vidare i avsnitten om
innovationsspridning och bankernas möjliga strategiska åtgärder.

5.3 Innovationsspridning
En annan aspekt kring hur PSD2 kan komma att påverka konkurrens och relationer mellan
aktörer, handlar om de innovativa produkterna och tjänsterna som har och kommer utvecklas
samt spridas på betaltjänstmarknaden. Tidigare i analysen har det diskuterats kring liknande
aspekter, att innovationer har blivit en del av bankernas mervärdestjänster genom att främst ta
in utomstående aktörers produkter, som ett svar på den efterfrågan som finns av konsumenter,
vilka blir mer vana vid digitaliserade tjänster som kan skötas via olika plattformar och som
gör det enklare att använda sig av finansiella tjänster, som exempelvis betalningar.
Bankerna har även själva utvecklat en innovation som fått stor spridning, genom ett samarbete
mellan de största aktörerna och statliga institutioner, som heter Swish. Swish har enligt
respondenterna främst lyckats på grund av timing och användarvänlighet när det är
sammankopplat med Bank-ID och de bankkonton som är kopplade till dessa tjänster, och är
den mobila betaltjänst som idag har flest användare i Sverige. Enligt Rogers (2003) är
användarvänligheten viktig för innovationens spridningsförmåga, och när det även ingår i ett
system som är väl integrerat finns det ännu fler förutsättningar att innovationen sprids. Även
sociala system är viktiga enligt Rogers (2003) där individers handlingar är viktiga för
spridningen, och Swish har blivit väldigt populärt bland många användare och därför kunnat
spridas vidare till nya användare i det sociala systemet. Swish har på så vis cementerat
bankernas ställning ytterligare när det kommer till överföringar mellan konton, någon som
bankerna ser på som kärnverksamhet, då de håller de konton som används, någonting som
respondenterna också påtalar är viktigt från bankernas perspektiv.
Således handlar det till stor del för bankerna om att behålla sina konton med vilka
betalningarna sker. Respondenterna menar att det var längesedan det kom en ny bank som kan
konkurrera med de svenska storbankerna men att de ser potential i PSD2 och möjligheten att
nya konkurrenter kan träda in på marknaden och hota på allvar. Innovationsspridning spelar
en stor roll i detta avseende menar respondenterna, precis som Segendorf och Wretman
(2015) diskuterar, det handlar om att till stor del skapa en stor kundbas med hjälp av dessa
innovationer, vilket i sin tur kan leda till att dessa aktörer bestämmer sig för att gå vidare och
bygga ytterligare tjänster kring verksamheten som lockade denna mängd kunder.
Respondenterna nämner alla de stora internationella företagen med stora kundbaser,
exempelvis Facebook, Google, Amazon och Apple som ett potentiellt hot om de skulle välja
att skaffa banklicens och skapa konton där konsumenter kan exempelvis kan genomföra
betalningar. Detta är dock ingenting som de undersökta fintech-företagen håller på att
utveckla, utan de är mer som samarbetspartners till bankerna. Innovationsspridning kan
således ge upphov till branschstandarder och eventuella monopolliknande ställningar på
tjänster om dessa får en bred spridning och stor kundbas, detta är mer aktuellt och påfallande
hos företag och tjänster som den yngre generationen nyttjar och är aktiva i större delen av
vardagen. Även andra aktörer kan utveckla innovationer som får stor spridning och utmana
dagens banker, eftersom PSD2 att kommer att medföra att dessa innovationer från fintech46

företag kan utmana närmare bankernas kärnverksamhet, det vill säga betalningar och
kontoförande.
PSD2 är stor del ett direktiv som handlar om innovation, på så vis att det uppmanar nya
aktörer, fintech-företag som fungerar som tredjepartsleverantörer, att konkurrera och utveckla
nya lösningar, samtidigt som stora internationella företag kan ge sig in på marknaden och
genom sin befintliga kundbas som de erhållit genom attraktiva tjänster och innovationer som
fått enorm spridning, likt det Respondent E (Fintech-företag 1) diskuterade i form av de
företag som ser till att störa bankernas kärnverksamhet och arbetar för att bankerna ska
försvinna. Branschen i sig kan då enligt Kotarba (2016) komma att struktureras om mycket,
vilket tidigare diskuterats i form av relationer mellan de olika aktörerna. Bankerna måste
således bemöta detta genom att själva utvecklas och vidta vissa åtgärder genom att planera
både långt och kort in i framtiden för verksamheten. Detta är inget som kommer ske över en
natt, PSD2 ger ytterligare incitament för samarbeten och för innovation.

5.4 Strategiska åtgärder
Bankerna har idag en ledande ställning på betaltjänstmarknaden, främst i och med det
integrerade system av konton och betaltjänster som de erbjuder. Det handlar om exempelvis
om Bankgirot och Swish, samt kortbetalningar som bankerna utvecklat under 1990-talet där
kortet kopplades till respektive bank tillsammans med utomstående aktörer, exempelvis Visa.
Bankerna i sig försöker differentiera sig från andra banker med olika erbjudanden men genom
kärnverksamheten som de har kan det vara svårt att erhålla konkurrensfördelar gentemot
andra banker och aktörer. Gentemot fintech-företagen så kan det diskuteras om huruvida
banker har haft konkurrensfördelar eller ej men det man måste ha i åtanke är att bankerna har
enormt mycket kapital investerat i infrastrukturen som de flesta tjänster är beroende av. Dessa
investeringar i infrastrukturen har fintech-företagen inte varit delaktiga i, i det perspektivet så
konkurrerar inte fintech-företagen med bankerna och har således inte konkurrensfördelar
heller. Infrastrukturen kommer dock göras tillgänglig för fintech-företagen utan att de behöver
investera i utvecklandet av den. Bankerna har sedan tidigare enorma kundbaser och är redan
befintliga och stadgade aktörer på marknaden, de har väldig expertis och erfarenhet jämfört
med fintech-företagen som kan uppleva de nya regleringarna som svåra att följa, vilket
bankerna är vana vid sedan flertalet decennier tillbaka. I den bemärkelsen, om fintechföretagen väljer att konkurrera på samma marknad genom att erhålla banklicens så kan
bankerna ha konkurrensfördelar på så vis att erfarenheten är svår att imitera, vilket är en
aspekt enligt Barney (1991) angående erhållandet av konkurrensfördelar. Föregående analys
av nätverk och strategiska allianser samt bankernas nuvarande ställning tyder på att bankerna
måste vidta vissa åtgärder för att antingen behålla eller utveckla sin position på marknaden, i
och med en förändrad konkurrenssituation som beror på digitaliseringen och utveckling av
nya innovationer samt den kommande implementeringen av PSD2 på betaltjänstmarknaden.
De åtgärder som bankerna kan genomföra handlar om att skapa konkurrensfördelar, utöver de
fördelar som diskuterats ovan, gentemot andra aktörer på marknaden, vilket alla företag också
ämnar göra, för att kunna generera fler kunder och således mer inkomster (Oliver, 1997).
Reed och DeFilippi (1990) diskuterar angående tyst kunskap och om huruvida detta kan ge
upphov till konkurrensfördelar, denna tysta kunskap som banker har erhållit genom erfarenhet
från marknaden är definitivt svår att imitera, men om fintech-företagen väljer att konkurrera i
framtiden så har de en annan utgångsposition än banker som kan te sig snabbare, i form av en
mer agil företagskonstellation, innovationsrikedom som lätt kan få spridning och attraktiv
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företagskultur som kan locka kompetenta medarbetare, vilket även Sundar et. al (1993) menar
på kan vara upphov till konkurrensfördel genom en effektivare verksamhet.
Den position som fintech-företagen har, kan således förändras i och med digitalisering,
innovationer och PSD2, för att fintech-företagen kommer potentiellt sett inte vara i samma
behov av banken för att kunna erbjuda tjänster. De tillfrågade bankerna ämnar adressera detta
genom att dels arbeta proaktivt med fintech-företagen, där de tillsammans skapar nya tjänster
för potentiell kundnytta, och dels genom att själva eventuellt kliver över till och arbeta som
tredjepartsleverantörer. Respondenterna menar på att de strategier som behandlar den senare
delen av detta, handlar om att utveckla egna AISP- och PISP-tjänster eller API-plattformar
som kommer mer eller mindre vara branschstandard. I relation till vad Barney (1991) beskrev
som hållbara konkurrensfördelar, kan en branschstandard således inte betraktas som hållbara
konkurrensfördelar utan snarare relevant för att konkurrera överhuvudtaget med liknande
aktörer och behålla sina kunder genom att ha kvar deras konton hos sig som bank. PSD2
kommer tvinga aktörerna på betaltjänstmarknaden att nischa sig och differentiera sig på andra
sätt än vad de gjort tidigare för att eventuellt erhålla någon form av konkurrensfördel.
Innovationerna står i centrum i denna utveckling menar bankerna, och det är där fokus
kommer att ligga i framtiden, vilket verkligen påvisar vikten av att följa med utvecklingen
och digitaliseringen. Konkurrensfördelarna kommer potentiellt sett kunna erhållas genom
mervärdestjänster, möjligtvis sina egna tredjepartstjänster, som bankerna integrerar med
verksamheten, för att locka kunder att antingen stanna inom banken eller att nya kunder anser
det attraktivt nog att registrera sig. Detta kan ses som förebyggande syfte för att inte anses
som irrelevant eller oattraktiv, och så vis tappa kunder till andra banker som har attraktivare
tjänster. Då handlar det om den mest traditionella kärnverksamheten som hotas för banker,
konton. Dessa mervärdestjänster kan potentiellt sätt även skapas av andra
tredjepartsleverantörer, som i sin tur lockar tillräckligt många kunder som genererar kapital
nog att ansöka och bli bank själva, då har de konkurrensfördelar gentemot andra banker men
med hjälp av den attraktiva mervärdestjänsten. Bankerna vet om att konkurrensfördelar inte
kommer komma av sig själv, och marknaden har inte rum för ändlöst med tjänster och
produkter för det finns inte ändlöst med kunder. Swish, som är och troligtvis kommer vara en
konkurrensfördel för bankerna, speciellt i den aspekt när det kommer till bankernas
kärnverksamhet som handlar om att få behålla och erhålla nya kunder som skapar konton hos
banken, och eftersom denna tjänst inte kan nyttjas utan bankkonto är kunderna mer eller
mindre låsta till att ha bankkonto.
För att kunna erbjuda nya mervärdestjänster, exempelvis betalningar av olika slag, krävs det
egen utveckling av tjänsterna eller samarbeten med fintech-företag som utvecklar dessa
tjänster. Respondenterna menar dock på att de starkaste initiativen kommer överleva och att
det inte finns tillräckligt med utrymme för ändlöst med idéer från antingen bank eller andra
aktörer, det räcker dock med en innovation som har möjligheten att förändra hela branschen.
Eftersom denna bransch får en förändrad reglering, PSD2, kan kopplingar göras till tidigare
teorier rörande konsolidering, där den första fasen enligt Deans, Kroeger och Zeisel (2002)
handlar om “Opening”. Genom att bankerna, liksom respondenterna har påpekat, bygger egna
plattformar för mervärdestjänster, och på så sätt behåller sin kärnverksamhet och försvårar för
nya aktörer att konkurrera om denna kärnverksamhet, följer de vad Deans, Kroeger och Zeisel
(2002) menar är viktigt i det första steget av konsolidering.
Respondenterna menar även att förvärv, och allianser samt andra former av samarbeten är ett
sätt att utveckla strategier som till stor del ska skydda kärnverksamheten mot tjänster som kan
erbjudas av andra, vilket Deans, Kroeger och Zeisel (2002) menar handlar om fas två som
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kallas för “Scale”. Dessa samarbeten kan mynna ut i att bankerna har kapacitet att utveckla
tjänster i samarbete med andra aktörer, och konkurrenssituationen kan eventuellt inte bli lika
intensiv och hota bankerna. Det kan upplevas som en slags förebyggande åtgärd att
exempelvis förvärva företag som erbjuder uppskattade teknologier eller tjänster, vilket även
Deans, Kroeger och Zeisel (2002) diskuterar kring att hindra potentiella hot genom förvärv av
konkurrenter. Detta kan liknas vid vad som tidigare analyserats kring strategiska allianser
(Wittman, Hunt & Arnett (2009), bankerna ingår i allianser med fintech-företag dels för att
uppnå mervärden, och dels för att också hindra dem från att konkurrera med
kärnverksamheten. När det kommer till hur bankerna ska förhålla sig till nya aktörer som
exempelvis fintech-företag som försöker etablera sig, försöker bankerna använda sig av
strategier som medför att de ska integreras i deras verksamhet tidigt, vilket Deans, Kroeger
och Zeisel (2002) handlar om stadie tre som kallas “focus” när det kommer till konsolidering.
Exempel på det är Bank 3:s utvecklande av så kallade “sandboxes” och Bank 4:s
“innovationslabb” som kan ses som investeringar, vilket kan ge fintech-företagen möjlighet
att skapa mervärdestjänster genom innovation som senare kan integreras i de egna utvecklade
plattformarna och göras tillgängliga för kunder hos respektive bank. Om detta inte är en
möjlighet, menar respondenterna att förvärv av företagen i fråga eller potentiellt ett joint
venture, är ett strategiskt alternativ, speciellt om det handlar om fintech-företag som utvecklar
tjänster som ligger nära kärnverksamheten, vilket enligt Calipha, Tarba och Brock (2010) är
sammankopplat med det slutgiltiga målet, att skapa mervärde eller uppnå någon form av
konkurrensfördel.
Den avreglering som PSD2 innebär, skapar vad Deans, Kroeger & Zeisel (2002) menar en
“opening”, som tidigare diskuterats. En viktig del i strategin för stora aktörer, banker detta fall
som agerar på betaltjänstmarknaden, är att försvara en typ av first-mover advantage. Som
tidigare nämnt så har bankerna inte stått för så mycket innovativa lösningar på marknaden,
förutom Swish och viktigare infrastrukturlösningar, dessa lösningar är dock inget som kunder
ser med blotta ögat. Däremot så har bankerna befunnit sig på denna marknad en relativt lång
period utan behöva känna sig hotade, det är där PSD2 kommer in och förändrar
konkurrenssituationen samt möjliggör för nya och potentiella affärsmöjligheter, likt tidigare
diskuterats. Respondenterna är alla medvetna om riskerna men även hoten med detta direktiv,
även om alla inte vill uppge specifika åtgärder så inser det att det finns potential i den
föränderliga marknaden. Bankerna kommer med största sannolikhet att försöka försvara sin
marknadsposition via expansion av verksamheten genom att samarbeta med externa aktörer,
detta kan ta form som exempelvis strategiska allianser eller rena förvärv av företag som på
något vis anses kan komma att gynna banken. De kan även utveckla och skapa egna tjänster
som är i linje med digitaliseringens utveckling. Att tidigt agera och expandera sin produktlinje
i form av mervärdestjänster för att försvara kärnverksamheten som för bankerna är kundernas
konto, kan bland annat innebära ett försprång från konkurrenterna, men efter att ha tagit del
av respondenternas diskussioner så verkar det även som en strategi för att inte bli irrelevant.
Detta är precis i linje med vad Lieberman och Montgomery (1998) ansåg att first-mover
advantage är, att till stor del expandera för att försvara sin marknadsposition och
kärnverksamhet men även att tidigt kunna agera och erhålla resurser som möjliggör större
avkastning än investerat samt att kunna få ett försprång till sina konkurrenter. Bankerna har
på sitt eget sätt försökt att se och adressera dessa potentiella fördelar som denna marknad
under förändring kan komma att ge, men återigen kan det vara bankernas oförmåga att handla
snabbt och agilt som försvårar för dem att fullt ut kunna ta tillvara på alla möjligheter, vilket
respondenterna även påpekat. Att bankerna själva ska utveckla tredjepartsleverantörer är
definitivt ett sätt att ta tillvara på first-mover advantage, alla respondenterna menar att det
finns på den strategiska kartan men huruvida de kommer vara först eller inte är svårt att svara
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på. Redan nu så har bankerna dock börjat arbeta proaktivt, Bank 3 är det tydligaste exemplet
på bank som nyttjar first-mover advantage, som med sin “sandbox” och samarbeten med
fintech-företag i syfte att tillsammans skapa ett fungerande system mellan
tredjepartsleverantörer och bank innan PSD2 implementeras. Detta kan även vara en strategi
att kunna försvara sin kärnverksamhet och marknadsposition, för att i ett senare skede
eventuellt integrera både fintech-företagen och lösningarna i sin egen verksamhet och således
skapa både konkurrensfördel samt first-mover advantage. Som marknaden ser ut i dagens läge
är detta nog inget som håller i sig under en längre period eftersom att marknaden förändras
konstant, mycket mer nu än tidigare, de banker som inte tänker i liknande banor och
digitaliseras i takt med de andra kan i slutändan finnas oattraktiva från en kunds perspektiv
och således även förlora kunder, vilket även Gold och Mitra (2002) menar på gällande
svårigheten att erhålla first-mover advantage i snabbt skiftande branscher vilket
digitaliseringen och teknologin bidrar till. Samtidigt tyder den insamlade empirin på att alla
banker planerar att agera på ett liknande vis, vilket kan innebära att det kan bli svårare att
utnyttja first-mover advantage och uppnå konkurrensfördelar, även om first-mover advantage
inte är en garanti för lyckad verksamhet enligt Sandberg (2001).

5.5 Koppling till tidigare forskning
Mackenzie (2015) menar att behov har uppstått på marknaden som bankerna inte har
tillgodosett, främst när det kommer till digitala lösningar och innovationer. Kundernas
betydelse för banker har alltid varit viktigt, det är genom kunderna bankerna tjänar pengar.
Respondenterna är dock tydliga med att det i och med framväxandet av fintech-företag som
har satsat på lösningar som gör det enklare för kunden, likt Mackenzie (2015) framhäver, har
bankernas förhållningssätt till innovationer och digitalisering ändrats till att bli allt viktigare
för att tillgodose kundernas behov, vilket också Respondent F (Fintech-företag 2) beskriver
det som att bankerna har blivit mer intresserade och villiga att samarbeta med fintech-företag
av olika slag, speciellt under de senaste två åren. Mackenzie (2015) lyfter även fram att
innovationer som ligger nära bankernas kärnverksamhet samt andra innovationer som
genererar kunder, kan komma att generera samarbeten, där bankerna i allra högsta grad är
intresserade av att ingå olika former av samarbeten. Från empirin och föregående analys kan
det utvinnas viktiga aspekter som styrker denna diskussion från Mackenzie (2015). Det talas
från respondenternas sida om förvärv, Joint Ventures och andra typer av samarbeten. Främst
menar de på att samarbeten kommer genomföras när det kommer till mervärdestjänster, likt
tidigare diskuterats kring angående strategiska åtgärder och utveckla tjänster som kan
integreras med kärnverksamheten att hålla konton, genom egen utveckling av API:er, vilket
även Respondent E (Fintech-företag 1) menar att fintech-företag kan tjäna på långsiktigt.
Bankerna menar att det nu inte finns innovationer som just nu hotar deras kärnverksamhet
men att konkurrensen är viktig att beakta, speciellt i och med PSD2 och dess påföljder. Dapp
(2015) diskuterar kring de möjligheter och hot som banker står inför i och med digitalisering
och framväxandet av fintech-företag, och hans ståndpunkt är att banker ska försöka anamma
liknande strategier som fintech-företag använder sig av. Mer precist genom att bygga upp
nätverk och skapa strategiska allianser för att kunna utnyttja teknologiska lösningar och
innovationer som fintech-företag producerar, någonting som vi kan se exempel på när det
kommer till Bank 1 och Fintech-företag 2, samt Bank 2 och Fintech-företag 1. Det
tillvägagångssätt som Dapp (2015) föreslår för att hantera dessa utmaningar, är liknande det
som respondenterna från bankerna diskuterar när det kommer till relationer och konkurrens på
betaltjänstmarknaden samt hur det har utvecklats. Bankerna har, likväl planerar, att ingå fler
samarbeten, investera i samt köpa upp för att i slutändan skapa mervärde för att sedan
utvecklas i linje med kundbehov och förväntningar, precis som Dapp (2015) föreslår.
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Ett viktigt perspektiv på hur konkurrens och relationerna mellan de olika aktörerna på
marknaden, handlar om regleringar som Gomber, Koch och Siering (2017) samt Traleaven
(2015) behandlar. Diskussionen som förs handlar om huruvida regleringar är essentiella för
innovation och hur det i framtiden kommer styra branschens utveckling. Respondenterna
menar att PSD2 är ett direktiv som till stor del syftar till att skapa innovationsrikedom som i
sin tur kan öka konkurrensen. Det som har varit påfallande empirin igenom har varit
respondenternas attityd mot denna reglering, unisont har de ansett att PSD2 sätter fingret på
eller att det har agerat som drivkraft men att det egentligen handlar om innovation och
förändrade kundbehov. Marknaden kan mycket väl ha landat där vi är i dag men om tio år.
Regleringen kan således hjälpa till att driva innovation framåt genom nya konkurrenter men
att det ska vara essentiellt för att driva branschens utveckling som Traleaven (2015) menar är
oklart. Det som denna reglering dock verkligen bidrar till är gemensamma förhållningssätt
och lika villkor, vilket i detta fall ämnar öka drivkraft till innovation. Samtidigt anser
respondenterna att vissa delar av PSD2 fortfarande är oklara, främst när det kommer till
tredjepartsaktörer och hur den biten ska fungera. Det bankerna efterfrågar är mer
standardiserade system vilket direktivet inte fastslår, utan det måste arbetas fram gemensamt
från aktörerna på marknaden. Det som Traleaven (2015) menar är viktigt för att skapa
standardiserade digitala system, saknas således när det kommer till just PSD2, vilket dock kan
skapa mer incitament till att de olika aktörerna samarbetar för att komma lösa denna situation.
Mackenzie (2016) samt Kotarba (2016) diskuterar alla i termer som att små regleringar kan ha
stor påverkan på marknaden och dess aktörer, de menar även att det är regleringar som mer
eller mindre formar fintech-företagens utveckling. På ett sätt kan detta belysas genom hur
bankernas inställning till fintech-företagen har förändrats i Sverige under de föregående åren,
och hur de nu arbetar mycket med att förbereda sig inför PSD2, vilket alla respondenter också
menar på. Regleringar kan både gynna och missgynna fintech-företagen, det har observerats
inte minst på den Svenska betaltjänstmarknaden i förhållande till attityder och relationer
mellan banker och fintech. När Hung och Luo (2016) menar på att det är regleringar som
formar fintech-företagen, handlar det om en annan situation där regleringar missgynnar
fintech-företagens utveckling, då denna studie är genomförd i Taiwan, där andra regleringar
än de på den svenska och europeiska marknaden styr. Hung och Luo (2016) finner att fintechföretag till stor del måste ingå olika samarbeten med banker, för att kunna erbjuda sina
tjänster. Dessa tjänster får dock enligt de regleringar som finns inte konkurrera med bankernas
kärnverksamhet, och där finns det en avsevärd skillnad till vad direktivet PSD2 syftar till, som
handlar om mer konkurrens om bankernas kärnverksamhet, vilket även Kotarba (2016),
Mackenzie (2016) samt Cortet, Rijks och Shikko (2016) menar. Således påverkar regleringar
marknadens utveckling till viss del, dock råder en helt annan marknadssituation än Taiwan
där Hung och Luo (2016) genomförde sin studie.
Vad det gäller åtgärder i förhållande till konkurrenssituation och PSD2 menar Cortet, Rijks
och Shikko (2016) att det finns strategier som kan tillämpas. De behandlar således om
åtgärder som ställs direkt utifrån vad PSD2 kommer innebära för bankerna, till skillnad från
vad Dapp (2014; 2015) behandlar som handlar mer om hur bankerna ska bemöta
framväxandet av fintech-företag och digitala finansiella innovationer. Dessa strategier ligger
dock nära varandra och Cortet, Rijks och Shikko (2016) menar att det finns fyra olika
alternativ för bankerna när PSD2 kommer införas. Det första steget handlar om att beakta
direktivet och sedan utföra minimala ansträngningar för att följa regleringens “måsten”,
respondenterna har diskuterat detta i termer som “compliant” och att det egentligen inte finns
något annat alternativ då det är grundläggande åtgärder för att följa lagen. Det svåra med att
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vara ”compliant” verkar ligga i direktivets utformande, det finns helt enkelt inte tillräckligt
med information kring hur banker ska vara ”compliant”, vilket även respondenterna påpekar.
Dock ämnar ingen av de tillfrågade bankerna att endast bemöta PSD2 på detta sätt.
Nästkommande åtgärder enligt Cortet, Rijks och Shikko (2016) berör mer åtgärder för att
kunna konkurrera med andra aktörer, det handlar om att själva kunna utveckla strategier och
innovativa lösningar som följer marknadsutvecklingen och som även kan konkurrera med
fintech-företagen, eller att ingå samarbeten och integrera lösningar från fintech-företag in i
bankens verksamhet. Detta går i linje med även vad Dapp (2015) och Mackenzie (2016)
menar, det är även något som har lagts fram i analysen angående potentiella åtgärder för
bankerna samt ger upphov till de olika former av nätverksrelationer som tidigare diskuterats
och som också genomförts av bankerna för att få tillgång till mervärdes-tänster.
Transformation, vilket är den sista strategin enligt Cortet, Rijks och Shikko, berör bankernas
möjligheter till expansion och är även en blandning av alla tidigare steg eller åtgärder.
Expansion i syfte att bland annat skydda kärnverksamheten och arbeta proaktivt är något som
tidigare har diskuterats och är något som bankerna ämnar göra, framförallt genom att utveckla
egna tredjepartstjänster.
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6. Diskussion
I detta kapitel diskuteras studiens resultat. Skribenterna diskuterar även den använda
metoden samt forskningsområdet och ger förslag till vidare forskning.
Syftet med denna uppsats var dels att diskutera och beskriva vilka implikationer som PSD2
kan ha på betaltjänstmarknaden, men även vad detta kommer att innebära för
konkurrenssituationen ur respektive banks perspektiv. Resultatet visar att PSD2 kommer
medföra vissa implikationer som bankerna samt de undersökta fintech-företagen har
identifierat, dessa implikationer handlar främst om hur konkurrenssituationen på
betaltjänstmarknaden påverkas, eftersom PSD2 sänker inträdesbarriärerna och möjliggör för
fler aktörer att konkurrera mycket närmare vad banken anser har varit och fortfarande är en
del av kärnverksamheten. Den andra delen handlar om hur banker vill och har planerat att
adressera detta, vilket främst diskuteras i termer som samarbeten av olika slag med andra
aktörer, vilket även företagen som idag samarbetar med Bank 1 och Bank 2 menar på.
Bankerna hade relativt lika uppfattning om vad de stod inför gällande PSD2, men det största
problemet kommer i form av oklarheter gällande regleringens definiering och fram tills dess
att regleringen är klar och utformad så vet varken banker eller fintech-företagen exakt vad det
är som gäller för respektive aktör. Det pratades om “compliant”, vilket tolkas som att
aktörerna måste följa lagen och göra det som krävs, dock så kan de aktörer med mer kapital
satsa lite mer på andra delar som inte fullt ut är klart ännu, i alla fall inte i lagtexten. Det vill
säga potentiellt gynnsamma framtida marknader och tjänster. Detta kan de stora och
etablerade fintech-företagen, exempelvis Klarna och iZettle, samt banker ha som fördel
gentemot mindre aktörer, för de ha inte kapital nog att satsa på fler alternativ, de relativt större
aktörerna kan potentiellt sett sprida risken aningen genom att diversifiera och adressera fler
potentiella hot och möjligheter.
PSD2 kommer enligt bankerna att bidra till en lite mer standardiserad marknad, med andra
ord att konkurrensen inte längre är okänd eller att aktörerna måste konkurrera på lika villkor.
Detta verkar hittills ha varit relativt jobbigt för bankerna, då banker ha fått stå för allt ansvar.
Bankerna har varit tvungna att säkerställa att alla transaktioner går rätt till, de har fått stå till
svars om något har gått fel och eventuellt även kanske behövt ersätta kundernas eventuellt
försvunna kapital trots att det inte är bankerna som har varit aktiv i processen förutom att ha
varit kontoförande. Detta är något som enligt bankerna kommer att förändras, konkurrens på
lika villkor betyder att aktörer har rätt att konkurrera men de har även skyldighet att
konkurrera rättvist, därför menar de att marknaden kommer bli mer standardiserad eftersom
att fintech-företagen har lagligt kunnat verka utan lika repressalier.
PSD2 har till största del som syfte att driva på innovation och digitalisering, med den
insamlade empirin kan detta nog säkerställas, även om det inte är PSD2 som faktiskt har
bidragit till hur betaltjänstmarkanden ser ut idag, inte till fullo i alla fall. Det förändrade
kundkravet och fintech-företagens innovationsrikedom gällande tekniska lösningar som har
kunden i fokus, har hjälpt till att forma marknaden som den ser ut idag. I takt med att
digitaliseringen ökar så ökar kundkravet, detta tvingar bankerna att göra något för att de inte
ska finna sig själva irrelevanta. Detta har de självklart märkt av, inte minst vikten av
digitalisering och vikten av att tillgodose kundernas behov. De kan inte längre sitta vid
sidlinjen och inte vara med i framtidens utveckling. Nu kommer PSD2 och sätter igång en
ännu större förändring, för nu måste bankerna ge upp delar av sin verksamhet som endast
bankerna hade tillgång till tidigare, och detta till andra aktörer som kan konkurrera på lika
villkor. PSD2 är definitivt en drivkraft i fortsatt utveckling, den bidrar till större konkurrens,
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och med tanke på hur marknaden ser ut så kan små aktörer göra stor skillnad, speciellt med
tanke på innovationsspridning och hur snabbt dessa innovativa tjänster kan förändra både
företag och kundbehov. Om en tjänst får tillräckligt med spridning så kan den eventuellt ge
upphov till monopol, som i sin tur kan bidra till att ett företag växer enormt mycket. Ovanpå
denna tjänst och företag, kan de i ett senare skede bygga vidare med andra tjänster som liknar
bankens kärnverksamhet, således med hjälp av den kundbas de har så har de potential att
eventuellt hota bankerna ordentligt. Vi har diskuterat detta i termer som Facebook och
Google, som verkligen har potential att hota, det är dock oklart vilket syfte dessa aktörer har.
PSD2 kommer som enligt resultatet att öppna upp för mer konkurrens, men det ger även
incitament till att utveckla innovativa tjänster, både nära kärnverksamheten och utanför.
Bankerna kan inte göra allting, de har inte resurser till det. Där de vet att konkurrenter kan
prestera bättre än dem, ser de till att integrera detta genom olika tillvägagångssätt. Detta
tillvägagångssätt har varit genom samarbeten eller rena förvärv, vilket Fintech-företag 1 och 2
är ett bra exempel på. Finns det kundbehov och de anser att mödan är värd så har de försökt
att erhålla tjänsten eller företaget. Det som förändras i samband med PSD2 är att dessa
tjänster kan eventuellt då hota bankernas marknadsposition, vilket ger mer incitament till
samarbete, men det ger även mer incitament till att fortsätta utvecklas och fokusera på
digitaliseringen, mer nu än tidigare. Att fokusera på digitaliseringen handlar även om att
arbeta proaktivt, att skydda sin verksamhet från potentiella hot, för dessa tjänster kan leda till
verkliga hot för bankerna. Dessa tjänster eller så kallade mervärdestjänster kan både hota
banker genom andra aktörer men å andra sidan kan det stärka bankernas position. Med Swish
som exempel, som är den mest använda betaltjänsten i Sverige, så snabbt och så lätt kan det
vara för en annan potentiell aktör att erövra marknaden. Nu har bankerna varit relativt
kvicktänkta och agerat snabbt, för Swish låser även kunderna på så vis att det inte är många
som kan tänka sig att vara utan Swish, vilket även låser kunderna till bankens konto och
således skyddar bankerna även sin stora kärnverksamhet när det kommer till betaltjänster,
konton. Det är inte överföringarna genom Swish eller andra överföringstjänster som bankerna
tjänar pengar på i första hand, utan det är att ha kunder med konton hos sig, där de tjänar
pengar genom att exempelvis erbjuda andra tjänster och ränteintäkter. I fortsättningen
kommer nog liknande lösningar att framträda, det är en strategi som handlar om utveckling
men även att kunna föra digitaliseringens utveckling i hopp om att även skydda sina konton.
Konkurrenssituationen kommer således att präglas av både samarbeten och konkurrens, mest
kring dessa mervärdestjänster i och med potentialen i dessa tjänster, att få snabb spridning och
skapa en monopolliknande ställning kring dem samt låsa kunderna till konton. Konkurrensen
kommer vara hård, men troligtvis kommer de starkaste initiativen att överleva och de dåliga
falla bort. De som är bra kommer plockas upp av bankerna, eller utvecklas ytterligare genom
starka fintech-företag.
Det är det som diskuterades i hur banker ska fortsätta att vara konkurrenskraftiga på den allt
mer digitaliserade branschen, hur de exempelvis ska kunna undvika att tappa den roll som de
har idag. Genomgående så har respondenterna påpekat vikten av kunden och kundens behov,
så har de inte sett ut tidigare utan de var mer fokuserade på andra verksamheter och således
kunde fintech-företagen få fäste. Nu ser branschen annorlunda ut, digitaliseringen bidrar till
markant förändring och PSD2 kommer som en drivkraft och sätter fingret på vart marknaden
är på väg, den har underlättat en hel del och tvingat marknaden att förändras.
Betaltjänstmarknaden hade säkerligen utvecklats i den riktningen men kanske inte förrän om
tio år. Således, för att bankerna ska undvika att tappa sin ledande roll och sitt inflytande över
marknaden så måste de följa utvecklingen med alla medel. De måste arbeta i förebyggande
syfte och försöka leda utvecklingen själva. Dessa tredjepartsaktörer och mervärdestjänster är
definitivt en viktig faktor att adressera och det inser bankerna, i framtiden har bankerna
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påtalat att det kommer bli allt fler samarbeten samt strategiska allianser mellan banker och
fintech-företag, för kan de som sagt inte göra det själva så kan andra.
Forskning och rapporter gällande detta område, PSD2 och betaltjänstmarknaden, berör
potentiella hot och möjligheter men även eventuella åtgärder som bankerna kan utföra i syfte
att följa med i utvecklingen. En del rapporter menar på att banker har tillfälle att agera innan
implementeringen av PSD2. Sammanställningen på forskningen av området visar på att det
endast har gjort en artikel med empiriskt underlag där banker själva är tillfrågade, denna
studie genomfördes i Taiwan, den relaterade dock mer till investeringar i fintech-företag.
Bidraget med denna studie är således att den har gett en bredare inblick och diskussion kring
konkurrenssituationen på betaltjänstmarknaden i Sverige och hur PSD2 kan komma att
påverka den, allt ifrån bankernas perspektiv där de själva blev tillfrågade. Denna studie har
gått från det relativt breda och även kanske lite spekulativa till det mer specifika, eftersom att
bankerna och fintech-företagen gav sin åsikt och syn på fenomenet, vilket inte tidigare gjorts i
denna omfattning. De tidigare rapporterna har föreslagit potentiella åtgärder för bankerna,
som tidigare nämnts, denna studie har bidragit med hur bankerna mer konkret i själva verket
planerar att agera, både gällande konkurrenssituationen och i förhållande till PSD2.
Resultaten kan således fungera som en branschindikator och uppdatering kring
konkurrenssituationen i förhållande till PSD2, vilket kan gynna vissa aktörers framtida
handlingar samtidigt som studien bidrar med icke tidigare publicerad information kring
bankernas agerade kring EU-direktivet PSD2 och vad det kommer innebära för
betaltjänstmarknaden. Vidare forskning kan förslagsvis fokusera på fintech-företagens syn på
detta fenomen och situation. Hur de kan agera för att inte bli en del av bankerna och undvika
en eventuell marknadskonsolidering, de kanske kan klara sig själva utan en integrering med
bankerna. Det går även att gå in djupare och studera mer i detalj hur bankerna kommer att
arbeta för att genomföra sina planerade strategier. Det kan även vara av intresse att ifrågasätta
bankernas fortsatt höga utdelning till aktieägarna, och varför de anser att detta potentiellt är
hållbart då det kommer krävas mycket kapital i framtiden att följa utvecklingen och investera
i digitaliseringen.
Den valda metoden har sina begränsningar. För det första kan skribenternas förkunskaper
kring ämnet påverka resultatet, i och med den kvalitativa undersökning som genomförts.
Skribenterna har dock under uppsatsens gång erhållit en djupare förståelse kring området,
dock finns det andra personer som arbetat med liknande frågor under en längre period och har
mycket erfarenhet. Dessa är de personer som skribenterna identifierat som intervjuobjekt,
vilket kan ge en rättfärdig bild över fenomenet. Respondenterna i fråga har i detta fall hjälpt
till att forma uppsatsen, på så vis att de har fått tala relativt fritt kring frågorna i och med de
semistrukturerade intervjuerna, och reflekterat över vad som är intressant från deras
perspektiv. Detta är något som skribenterna har tagit fasta på och utnyttjat i takt med att
undersökningen utvecklades och formades vilket i praktiken då kan höja värdet av resultaten
och studiens syfte. Samtidigt finns det även risk att uppenbara intressanta möjligheter har
förbisetts på grund av detta. I och med att relativt få respondenter har intervjuats, kan det ha
påverkan på generaliserbarheten av resultaten, dock finns en sorts konsensus i det empiriska
materialet då de frågade representanterna från bankerna svarade förhållandevis lika.
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7. Slutsats
I detta kapitel presenteras uppsatsens slutsatser i förhållande till uppsatsens syfte och
forskningsfrågor.
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka implikationer som PSD2 kan innebära för
betaltjänstmarknaden samt vad det kommer att innebära för konkurrenssituationen och
relationen mellan banker och fintech-företag. Vidare syftar studien till att ge en förståelse
kring bankernas strategi för att försvara sig.
•

Vilka implikationer med betaltjänstdirektivet PSD2 kan aktörerna på marknaden
identifiera som kommer förändra betaltjänstmarknaden?

För det första identifierar de undersöka aktörerna att PSD2 kommer bidra till en större grad av
standardisering på marknaden, med andra ord kommer olika aktörer kunna konkurrera med
liknande villkor. Vidare identifierar bankerna och de undersökta fintech-företagen att PSD2
kommer driva på innovation och digitalisering i samband med att kundkraven på marknaden
blir högre, vilket således tvingar bankerna att fortsätta utvecklas angående dessa aspekter.
Vidare kan andra aktörer närma sig bankernas kärnverksamhet genom att få tillgång till
kontoinformation i samband med PSD2, vilket påverkar konkurrenssituationen på
betaltjänstmarknaden.
•

Hur kommer betaltjänstdirektivet PSD2 påverka konkurrenssituationen på
betaltjänstmarknaden och kommer det leda till fler samarbeten mellan banker och
andra aktörer?

I och med att PSD2 öppnar upp för mer konkurrens och ger mer incitament till att utveckla
innovativa tjänster som ligger nära bankernas kärnverksamhet, påverkar det också bankernas
inställning till fintech-företag som kan hota deras marknadsposition. Samtidigt vill bankerna
ta del av innovationer som kan hjälpa dem i form av mervärdestjänster som tillgodoser
kundkrav, vilket i sin tur ger incitament till samarbeten i form av investeringar, förvärv och
strategiska allianser. De intervjuade fintech-företagen förespråkar också att samarbeten i form
av främst strategiska allianser kommer bli vanligare, på grund av en ”win-win” situation som
uppstår. De menar också att det dock finns andra typer av fintech-företag som är mer ute efter
att hota bankerna och deras kärnverksamhet. Detta leder till att konkurrenssituationen präglas
av både samarbeten och konkurrens kring mervärdestjänster, eftersom dessa
mervärdestjänster kan dels hota kärnverksamheten genom andra aktörer men även stärka
bankens position om den integreras i verksamheten.
•

Vilka möjligheter ser fintech-företag med att samarbeta med banker i samband med
PSD2?

De intervjuade fintech-företagen som har ingått samarbeten med två av de undersökta
bankerna, påtalar att de möjligheter de har identifierat samt nu också tagit till vara på i och
med dessa inledda samarbeten handlar främst om att få spridning på de produkter som de
tillhandahåller. Genom att samarbeta med en bank får de tillgång en kapitalstark och
strategisk partner som ger en stor ”förtroende-boost” för ett mindre fintech-företag. Allianser
är således viktiga för dessa företag för att ge legitimitet till företaget och en stor spridning av
deras produkt som bankerna i sin tur ser som mervärdestjänster som kan integreras enklare
genom en allians och på så sätt också fortsätta fokusera mer på sin egen kärnverksamhet.
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•

Vilka strategiska åtgärder planerar bankerna att genomföra för att fortsätta vara
konkurrenskraftiga på den utvecklande betaltjänstmarknaden, för att undvika att tappa
sin ledande roll som de har idag?

För att fortsätta vara konkurrenskraftiga, undvika att tappa sin ledande roll samt att skydda sin
kärnverksamhet arbetar bankerna proaktivt genom att samarbeta med fintech-företag som
utvecklar innovativa tjänster och produkter, vilket bankerna kan tillhandahålla som
mervärdestjänster för kunder. Efter implementeringen av PSD2, när fintech-företag kan
utveckla tjänster som ligger närmare bankernas kärnverksamhet eller tjänster som kan få stor
spridning, planerar bankerna dels att utveckla egna tredjepartsaktörer och tjänst-plattformar
och mervärdestjänster, och dels fortsätta utveckla olika former av samarbeten, allt för att
behålla och utveckla sin kärnverksamhet gällande konton.
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Bilaga 1. Intervjuguide banker
Vilken roll har du på företaget?
Hur länge har du haft denna tjänst?
Tidigare roller?
Har ni samarbeten med fintech-företag idag och i sånt fall vilka typer av samarbeten har ni
inlett fram tills idag? Vad har ni för relation?
Vad anser ni är anledningen till att dessa samarbeten har genomförts?
Finns det strategiska mål med det och är det att föredra framför andra samarbetsformer?
Vilken typ av samarbete anser du har varit vanligast och varför?
I relationen med dessa, är de horisontella eller vertikala?
Ser ni fintech-företag överlag som samexisterande, samarbetspartner, konkurrenter eller
hybrid? Och har detta förändrats över tiden, säg för 5 år sedan?
Har ni beaktat det nya EU direktivet PSD2 och vad har ni gjort för att förbereda er?
Vilka implikationer tror ni det kommer har kring er verksamhet?
Anser ni att PSD2 kan utgöra ett ordentligt hot mot den traditionella bankverksamheten, när
det kommer till betaltjänster och?
Vilka möjligheter ser ni med PSD2?
Vilka hinder eller problem ser ni med PSD2?
Vad kommer PSD2 att innebära för bankerna och hur kommer relationen med Fintech-företag
förändras i och med PSD2? (kommer de ses som konkurrenter eller samarbetspartners, vidare,
kommer konstellationerna möjligtvis förändras till någon specifik eller fördelaktigt
samarbete?)
Det vill säga, kommer eran syn på samarbeten och relationen med fintech förändras?
Tror ni att utvecklingen på finansmarknaden, när det kommer till betaltjänster, påverkas av
nya direktivet eller hade det sett likadant ut utan direktivet?
Planerar bankerna att använda sig av PSD2 till sin fördel och i sånt fall hur? (för att kanske
själva utveckla PISPs och AISPs?) och kommer detta innefatta ytterligare samarbete med
fintech? Eller kommer det komma från interna resurser? Starta egna API:s?
Hur kommer dessa samarbeten mellan banker och fintech se ut i framtiden?
Ni har tidigare samarbetat med de andra storbankerna för att ta fram vissa tjänster exempelvis
Swish, är detta något som ni ser kommer ske i framtiden också eller kommer samarbetet rikta
in sig på fintech?
Anser ni att ni har haft konkurrensfördelar på marknaden fram tills nu? Vilka?
Varför anser ni att detta är en konkurrensfördel?
Vilka konkurrensfördelar har ni just nu gentemot Fintech?
Hur ser er långsiktiga strategi ut för att fortsätta vara konkurrenskraftig?
Vilka möjligheter och hot ser ni med ökad konkurrens på marknaden?
Mycket talar för att banker kan förlora delar av sin kärnverksamhet med tanke på att
direktivet öppnar upp för andra aktörer vad gäller betaltjänstmarknaden, hur ska ni då fortsätta
vara konkurrenskraftiga?
Hur kommer konkurrensfördelarna förändras med implementeringen av PSD2?
Kommer konkurrensen hårdna mer i och med PSD2 mellan fintech och banker gentemot hur
det har sett ut fram tills idag?
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Vad anser ni vara fokus idag med utvecklingen av finansiella tjänster? Varför? (Är kundens
behov det viktigaste eller är det något annat?) Kunden och innovation, och digitala tjänster,
hur ska ni kunna möta utvecklingen som andra aktörer står för?
Finns det något som banker kan lära sig av tredjepartsleverantörer och/eller fintech vad det
gäller arbetssätt eller kultur, finns det något sånt som bankerna kan anamma?
Är relationen med fintech-företag och andra aktörer, tredjepartsleverantörer etc, viktiga när
det kommer till fortsatt konkurrenskraftighet? Anser ni att ni måste ta hänsyn till denna
digitala utveckling som sker i och med dessa aktörer?
Skulle man kunna säga att ni ser de nya aktörerna (fintechs) som både konkurrenter och
eventuella samarbetspartners i framtiden?
Har ni agerat tidigt för att komma in på den potentiella marknaden som kommer i och med
implementeringen av PSD2? Varför/varför inte?
Kan det vara möjligt att det finns fördelar i att agera tidigt? och på vilket sätt kan ni utnyttja
detta?
Kan det vara till fördel att agera innan tredjepartsleverantörer får tillgång till er data? Eller
väntar ni på direktivets specificering?
Kan det vara till fördel att vänta med att engagera sig i PSD2s potentiella möjligheter?
Tycker ni PSD2 generellt är ett direktiv som kan bli jobbigt för er som bank och
finanssektorn?

Bilaga 2. Intervjuguide fintech-företag
Vad heter du och vilken roll har du på företaget?
Hur länge har du arbetat där?
Ni har ingått ett samarbete med (Banken) nu, kan ni du berätta lite om det?
Varför har ni ingått en strategisk allians med storbanken i fråga?
Vad hoppas ni få ut av samarbetet?
Det är mervärdestjänster som (Banken) integrerar i sin verksamhet då?
Vad tror du fördelarna är att samarbeta med en bank som Bank 1 eller 2?
Vad tror du nackdelarna är?
Hur tror ni att ni berikar varandra i det här partnerskapet?
Kan man kalla det en win win-situation?
Så ni berikar (Banken) med mervärde gällande innovation och digitalisering?
Ni har koll på PSD2, hur tror ni framtiden kommer se ut? Gällande konkurrens och
samarbeten i första hand.
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