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Tack! 
 

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till våra kunniga respondenter som har tillfört 

med empiriskt material till uppsatsen. Utan era erfarenheter och tankar hade inte 

uppsatsen varit möjlig att genomföra. 

 

Vi vill även rikta ett tack till vår handledare och examinator som har kunnat ge oss 

konstruktiv kritik samt gett oss vägledning under processens gång. 

 

Ett stort tack till er alla! 

 

 

                                       

                           
Philip Persson                                             Jonathan Ågren 

 

 

 

Kalmar, 28 maj 2019 
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Sammanfattning 
Titel: PSD2 – Det nya betaltjänstdirektivet förändrar situationen för aktörerna på 
finansmarknaden. 
 
Författare: Philip Persson & Jonathan Ågren 
Institution: Linnéuniversitet, Ekonomihögskolan i Kalmar 
Program: Turismprogrammet - Företagsekonomi III - Ekonomistyrning 
Handledare: Natalia Semenova 
Examinator: Petter Boye 
Medbedömare: Thomas Karlsson 
 

Inledning: Betalmarknaden har förändrats de senaste åren. Det tillkommer ny teknisk 

funktionalitet som skapar nya betallösningar. För att underlätta betalningar och 

kundinformationens spridning på finansmarknaden har EU:s andra betaltjänstdirektiv PSD2 

formats. PSD2 medför att bankerna förlorar sitt monopol på kundinformation som leder till 

en ökad konkurrens på finansmarknaden. 

 

Problemformulering: Hur ser banker och TPP:s på att integrera med varandra, och vem tar 

ansvar för riskerna till följd av PSD2? 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att gå djupare in på vad det finns för risker och vem som har 

ansvar för riskerna hos aktörerna, samt om bankerna och TPP:s genom det nya direktivet 

kommer samverka eller förbli konkurrenter.  

 

Metod: I vår kvalitativa studie har vi använt oss av en abduktiv ansats för att öka förståelsen i 

vårt ämnesval. För att kunna få ett djupare perspektiv och uppfylla syftet i studien valde vi att 

intervjua flera olika aktörer inom finansbranschen. 
 

Slutsats: Studiens resultat visar på att PSD2 kommer förändra konkurrenssituationen på 

finansmarknaden. Därav behöver bankerna ta ställning till om de ska samarbeta med de nya 

konkurrenterna. Utifrån studiens resultat ser vi att risken för bedrägerier ökar för bankerna i 

och med en samverkan med tredjepartsleverantörer. Bankerna riskerar även att tappa 

kundkontakt då fler aktörer får tillgång att leverera nya finansiella tjänster. På grund av dessa 

risker belastas bankernas avdelningar för riskkontroll mer än vad de gjort tidigare. 

 

Nyckelord: PSD2, säkerhetsrisk, operativ risk, operativa strategier, tredjepartsleverantör. 



 4 

 
Begreppsförklaring 
 
Application Programming Interface – API 
API är ett gränssnitt till ett program som gör att det går att kommunicera med varandra genom 
ett annat program. Det gör det möjligt att synkronisera data med hjälp av olika program som 
interagerar. API gör informationsdata mer tillgänglig och ger ökad chans för att utveckla nya 
program.  
 
Betaltjänst 
En betaltjänst innefattar exempelvis tjänster som gör det möjligt att sätta in och ta ut kontanter 
från ett betalkonto. Det gäller alla handlingar som har med förvaltning av betalkonto att göra. 
 
Betalningsinitieringstjänst - Payment Initiation Service – PIS 
En betalningsinitieringstjänst är en betaltjänst som erbjuds av en annan aktör än den som 
konsumenten har betalkonto hos. Vid godkännande av konsument att betala får aktören tillgång 
till betalkontot i banken för att starta upp betalningen som banken sedan genomför. 
 
Finansinspektionen – FI 
Finansinspektionen är en statlig myndighet som arbetar med att övervaka finansmarknaden. 
Deras uppgifter är främst att skapa ett fungerande finansiellt system och skapa ökat skydd för 
konsumenter på marknaden. Finansinspektionen ser även till att företag följer regler på ett 
korrekt sätt.   
 
Kontoinformationstjänst - Account Information Service – AIS 
En kontoinformationstjänst är en betaltjänst som ger sammanställd information från 
betaltjänstanvändarens innehav av betalkonton från olika banker.  
 
Payment Service Directive – PSD 
PSD är ett EU-direktiv som har i avsikt att stärka konsumentskyddet samt förbättra betalningar 
inom Europa. PSD är grunden till det andra betaltjänstdirektivet PSD2. 
 
Payment Service Directive 2 - PSD2 
PSD2 är ett EU-direktiv som ska förbättra betalningar på finansmarknaden inom Europa. Det 
är ett regelverk som inkluderar säkerhet, ökad transparens samt vad användare och leverantörer 
har för rättigheter och skyldigheter. Direktivet har i syfte att effektivisera och generera säkrare 
betalningar.  
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Svenska Bankföreningen 
Svenska Bankföreningen arbetar med de svenska bankerna och hjälper till i skapandet av 
bankernas produkter och tjänster för att bankerna ska kunna erbjuda konkurrensstarka 
finansiella tjänster på marknaden. Den svenska bankföreningens uppgifter består även av att 
analysera och lämna förslag till lagar som påverkar främst bankerna samt utvecklingen av 
regelverk som berör bankerna. 
 
Tredjepartsleverantör - Third Party Provider – TPP 
Tredjepartsleverantörer är inom PSD2 en leverantör av betaltjänster som innefattar 
betalinitieringstjänster och kontoinformationstjänster. 
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1 Inledning 
Betaltjänstlagen PSD2 skapar nya möjligheter för tredjepartsleverantörer att få större 

inflytande på finansmarknaden vilket leder till nya typer av risker för bankerna. I följande 

kapitel kommer vi definiera betaltjänster och utvecklingen av betaltjänstlagen. Vidare i 

problemdiskussionen tas det upp vilka problem PSD2 medför för bankerna och de andra 

aktörerna på finansmarknaden. 

1.1 Bakgrund 
En betaltjänst är något som privatpersoner och företag kommer i kontakt med varje dag, det 

sker ofta utan tanke och tas för givet. Betaltjänster innefattar alla handlingar när kund eller 

företag förvaltar ett betalkonto (Finansinspektionen, 2018). Betalmarknaden har förändrats 

radikalt de senaste tio åren. Det tillkommer teknisk funktionalitet som skapar nya 

betallösningar på marknaden. Kunderna förväntar sig effektiva betalmetoder där de prioriterar 

enkelheten före säkerheten (Engström, 2018). Syftet till att det första betaltjänstdirektivet PSD 

(Payment Service Directive) infördes var för att stärka konsumentskyddet samt förbättra 

betalningar inom Europa (Donnelly, 2016). På grund av utvecklingen av nya betaltjänster och 

ökad konkurrens på betalmarknaden nådde inte PSD hela vägen fram gällande elektroniska 

betalningar och konsumentskydd (Cortet, Rijks & Nijland, 2016). Detta resulterade i 

utvecklingen av EU:s andra betaltjänstlag PSD2 som stiftades den 1 maj 2018 i Sverige 

(Svenska Bankföreningen, 2018).  

 

PSD2 omfattar framförallt två nya betaltjänster: betalningsinitieringstjänster och 

kontoinformationstjänster. Betalningsinitieringstjänster syftar på att en betalning tillhandahålls 

hos en TPP (Third Party Provider) istället för den bank som kunden har betalkonto hos. 

Bestämmer sig kunden för att betala via en sådan tjänst godkänner kunden att TPP:s får tillgång 

till betalkontot i banken, vilket gör att betalningen senare kan startas upp hos den genomförande 

banken (Jackson, 2018).  

 

Kontoinformationstjänster handlar om att TPP:s från exempelvis internet eller en applikation 

samlar in och sammanställer kundens betalkonto. Som kund kan man via en sådan aktör få 

sammanställd information om sina betalkonton från en eller flera banker (Swedbank, 2018). 

Beslutar en kund sig för att betala via TPP:s ingår personen i fråga ett avtal med aktören. Efter 

kundens medgivande lämnar banken ut kontoinformation till TPP:s. Därmed är det viktigt för 
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kunden att tänka på vad avtalet innebär och vilka rättigheter man tillhandahåller TPP:s (FI-

podden, 2018). Anledningen till att TPP:s kan komma att bli konkurrenskraftiga är för att de 

prioriterar privatpersoners behov av digitala lösningar. Genom att kundinformationen i 

dagsläget blivit alltmer lättillgänglig har utvecklingsmöjligheterna för TPP:s på 

finansmarknaden ökat, vilket således resulterat i förändringar på finansmarknaden (Consector, 

2018). Bankerna kommer samtidigt bli skyldiga att ge åtkomst till kundernas konton genom att 

öppna upp sina API:er vilket gör att även PSD2 förändrar värdekedjan på finansmarknaden 

(Evry, 2018). De räknar med att tappa cirka nio procent av betaltjänsterna till TPP:s, vilket 

kommer leda till minskad kundkontakt som påverkar betalmarknaden (Jackson, 2018). Ju fler 

aktörer som introduceras på marknaden kommer leda till stora utmaningar för hur bankerna 

ska hantera situationerna kring nya risker som kan uppstå (Kalafatidis Lindberg, 2018). 

  

Banker har traditionellt sett alltid setts som en leverantör för finansiella tjänster. Enligt Evry 

(2018) finns det två förklaringar till att banken har varit den stående tjänsteleverantören. Kravet 

för banktillstånd har varit väldigt högt vilket gjort det svårt för TPP:s att ta sig in på marknaden. 

Det har även tagit tid för TPP:s att etablera sig och erhålla ett förtroende hos kunden. Genom 

PSD2 har förändringar uppstått på marknaden vilket inneburit att bankerna behövt anpassa och 

ändra sina strategier för att få en bättre kommunikation med TPP:s (Donnelly, 2016). Många 

banker har fram tills nu tvekat att använda ny teknik eftersom de nuvarande affärsmodellerna 

gett dem fullständig kontroll över finansmarknaden (Evry, 2018).  

1.2 Problemdiskussion 
På finansmarknaden vill fler innovativa företag ta sig in på marknaden eftersom konsumenten 

kräver snabbare, enklare och bekvämare tjänster (DI digital, 2016). Ju fler aktörer som 

introduceras på marknaden utvecklas även nya finansiella tjänster vilket leder till att 

konsumentens behov av bankernas tjänster minskar. Bankerna har på senaste tiden blivit allt 

mer trögrörliga i innovativa utvecklingar av tjänster gentemot de nya aktörerna som framträtt 

på finansmarknaden. De nya aktörerna har haft möjlighet att enbart rikta fokus på att utveckla 

tjänster och produkter som är bättre och billigare än det bankerna har att erbjuda (Holgersson, 

u.å). Detta har på så vis skapat en konkurrenssituation för bankerna som medfört att de behövt 

agera för att fortsätta erbjuda kunderna attraktiva tjänster (Nilsson, 2018). 
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Som vi inledningsvis tagit upp kommer finansmarknaden förändras när betaltjänstdirektivet 

träder i kraft i september 2019. PSD2 syftar till att ge en bättre marknad för elektroniska 

betalningar mellan EU-länderna (Europeiska kommissionen, 2018). Vi ser dock ett problem i 

detta eftersom marknaden kommer öppna upp för nya aktörer. Problemet som uppkommer är 

den ökade konkurrenssituationen mellan bankerna och TPP:s. Konkurrensen kommer att ge 

kunderna fler valmöjligheter bland tjänster och produkter. När utbudet på finansiella tjänster 

och produkter blir större behöver bankerna arbeta mer aktivt för att behålla de personliga 

kundrelationerna (Svenska Bankföreningen, 2019). När PSD2 träder i kraft september 2019 

kommer det medföra att fler samarbeten uppstår mellan banker och TPP:s. Integrationen mellan 

aktörerna på finansmarknaden kommer således göra att området för riskhantering och tillsyn i 

verksamheten trappas upp (Europeiska kommissionen, 2018). Genom den föränderliga 

utvecklingen i teknik och miljö resulterar i att företagen på marknaden behöver förändra sina 

strategier så att de kan erbjuda både fler och bättre tjänster för sina kunder. Misslyckas de 

erbjuda vad som efterfrågas hos kunderna riskerar företagen att slutligen försvinna på 

marknaden (Consector, 2018).  

 

Cortet et al. (2016) poängterar att om PSD2 bemöts och implementeras på ett korrekt och 

effektivt sätt så kommer bankerna behålla sin konkurrenskraft.  Nilsson (2018) menar att den 

finansiella marknadens framtid kommer vara oviss, eftersom det råder en oklarhet kring hur 

bankerna ska agera på finansmarknaden i och med den nya konkurrensen med TPP:s som 

uppstår efter PSD2:s inträde i september 2019.  

 

Diskussionen kring vilka aktörer på marknaden som kommer dra nytta av PSD2 är än så länge 

oklar då PSD2 träder i kraft förrän september 2019. Cortet et al. (2016) menar att PSD2 tvingar 

aktörerna att interagera för att inte tappa kundvärde på finansmarknaden. Det skapar en ny 

konkurrenssituation för bankerna och TPP:s där samarbete blir ett alternativ för aktörerna. 

Konkurrenssituationen som PSD2 medför gör att aktörerna behöver interagera med varandra, 

vilket leder till att nya risker uppkommer som behöver hanteras internt i verksamheterna. 

1.3 Forskningsfråga 
Hur ser banker och TPP:s på att integrera med varandra, och vem tar ansvar för riskerna till 

följd av PSD2? 
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1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att gå djupare in på vad det finns för risker och vem som har ansvar 

för riskerna hos aktörerna, samt om bankerna och TPP:s genom det nya direktivet kommer 

samverka eller förbli konkurrenter.  
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2 Metod 
I det här kapitlet ger vi en förståelse av ämnet utifrån studiens frågeställning. Vi motiverar 

även varför abduktiv ansats och kvalitativ forskningsstrategi anses vara lämpligast för vår 

studie. Därefter förklarar vi hur insamlingen av empiri gick till samt val av respondenter och 

genomförandet av intervjuerna. Vi avslutar med en granskning av uppsatsen genom 

källkritik, trovärdighet och etiska överväganden. 

2.1 Undersökningsmetod för vår uppsats 

2.1.1 En insikt i valet av ämne 
Vi är två författare som går tredje året på Linnéuniversitet i Kalmar med inriktning   

ekonomistyrning. Vi har läst kurser inom ekonomistyrning och redovisning och fann det 

intressant att utveckla vår kunskap inom området. Vår förkunskap inom ämnet när vår 

undersökningsstudie startade var att vi visste att det fanns ett stort behov av finansiella tjänster 

och produkter hos konsumenter och att det utvecklas fler nya tjänster och produkter idag än 

vad det gjorde några år tillbaka. Av de reducerade kunskaper vi har inom ämnet har studien 

utformats utifrån vår insamlade empiriska data samt teoretiska omfattning. Därför grundar sig 

vårt val av ämne på att det är ett aktuellt ämne som saknar tidigare forskning angående hur 

banker behöver förhålla sig till det nya betaltjänstdirektivet PSD2:s förändringar och de risker 

som eventuellt skapas på finansmarknaden.  

2.1.2 Abduktiv ansats 
Förhållandet mellan teori och praktik är enligt Bryman och Bell (2017) en problematisk del att 

analysera eftersom studiens teori och empiri ska relatera till varandra. När forskaren ska välja 

studiens forskningsansats finns det två grundläggande ansatser för resonemang och slutsats. 

Det viktiga är att forskningsansatsen passar den enskilda studien. Den induktiva ansatsen 

grundar sig på övergripande slutsater från insamlat material. Det är nämligen det insamlade 

materialet från empirin som styr hur teorin i studien utformas, dessutom kan insamlat induktivt 

underlag aldrig vara bindande för framtida studier (Fejes & Thornberg, 2015). Motsatsen till 

det induktiva arbetssättet är den deduktiva metoden. En deduktiv ansats karakteriseras utifrån 

redan existerande teorier där datainsamlingar fastställs genom att observera verkligheten. 

Informationen från verkligheten tolkas och slutligen behöver forskaren relatera sitt resultat till 

den befintliga teorin (Patel & Davidsson, 2011).   
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När en växling mellan deduktiv och induktiv ansats sker kan det beskrivas som en abduktiv 

forskningsansats (Bryman & Bell, 2017). I studien var deduktiv forskningsansats vår 

utgångspunkt eftersom vi samlade in teori vid hämtningen av vårt empiriska material. Det 

empiriska materialet analyserades och kompletterades med den redan befintliga teorin. Utan 

teoretiska förutsättningar hade vi inte kunnat genomföra tillräckligt relevanta intervjuer för 

studien. Eftersom vi i början av studien hade en uppfattning av hur bankerna och de andra 

aktörerna skulle påverkas av PSD2 kopplar vi ihop det med en induktiv ansats då tolkning 

gjorts utan teoretisk tillämpning. Vår förkunskap ansågs inte tillräcklig och därför behövde vi 

även ta hjälp av den deduktiva ansatsen och samla in teoretiskt material för att utforma våra 

intervjufrågor till den empiriska undersökningen. Vi ansåg därför att abduktiv ansats var mest 

lämpad för vår forskningsfråga eftersom möjligheten till justeringar av teorierna var en åtgärd 

som kunde göras under arbetets gång. Detta passade vår studie då vi behövde göra vissa 

förändringar i teorin under studiens gång.    

 
2.1.3 Kvalitativ forskningsstrategi 

Det finns två primära metoder inom forskningsstrategier som används i en studies forskning. 

Det ena är en kvalitativ metod och det andra är en kvantitativ metod (Holme & Krohn Solvang, 

2012). Olsson och Sörensen (2011) menar att vid valet av kvalitativ och kvantitativ metod 

måste man se till vilken ansats som är den mest passande i forskningsstudien. En kvantitativ 

forskningsstrategi syftar till att den kvantifierande insamlingen av forskningens data ofta är i 

form av numerisk data. Det gör att den information som erhålls ger ett mer statiskt innehåll 

(Holme & Krohn Solvang, 2012).  

  

En kvalitativ metod syftar till att den insamlade och analyserade datan från 

undersökningspersonerna är belägen i ord och inte på fastställt siffermässig data (Bryman & 

Bell, 2017). Den kvalitativa metoden ger en helhetsbild och ett sammanhang för de sociala 

processerna som forskaren undersöker. Vidare analyseras resultatet för att ge en djupare 

förståelse om problemställningen (Holme & Krohn Solvang, 2012). 

 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) är en djupare förståelse för problemet en grund för den 

kvalitativa strategin, vilket gör det viktigt för forskaren att skapa en förståelse i forskningen. 

Det gör att forskarens tolkning av informationen successivt ändras under studiens gång, vilket 
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medför att det finns risk för att få opålitlig information. Holme och Krohn Solvang (2012) 

menar på att det är en svag punkt för en kvalitativ studie. 

  

Anledningen till att vi valde den kvalitativa metoden var att vi ansåg att ett statistiskt resultat 

inte skulle passa vår forskningsfråga. Vi ansåg att den kvalitativa metoden var mest lämpad för 

att vi skulle få en förståelse och förklaring av vår frågeställning. Vår frågeställning har krävt 

en mer djupgående förståelse då vi forskat om hur företag hanterar förändringar och risker i 

samband med att ett nytt EU-direktiv träder i kraft. Eftersom en kvalitativ forskning avser att 

undersöka ett sammanhang ger det möjlighet för tolkningar och kopplingar till 

forskningsfrågan (Bryman & Bell, 2017). I vår studie hjälpte det på så vis oss att besvara vår 

forskningsfråga då vi genom valda teorier samt empiriskt material kunde göra tolkningar för 

att skapa oss en helhetsbild. 

2.1.4 Fallstudie  
Enligt Yin (2015) behöver forskarna vara medvetna om tre faktorer vid valet av 

forskningsdesign. Det första argumentet berör vilken typ av forskningsfråga som används och 

hur den har formulerats. Vid val av forskningsfråga finns de grundläggande alternativen vem, 

vad, var, hur, och varför. Alla frågorna passar inte ihop med alla typer av forskningsdesigner. 

Det är vanligt att hur används i början av forskningsfrågor i en fallstudie. Orsaken är att en 

fallstudie behandlar förklarande händelser över en tid på ett djupare sätt. Använder man sig av 

en fallstudie är det enklare att ta reda på frågor om hur verksamheter påverkas genom att 

intervjua en bred uppsättning av respondenter (Yin, 2015). Ovanstående argument visar på att 

valet av fallstudie är mest lämpad för vår studie. Vår studie berör en händelse över tid då PSD2 

är en reglering som löper under en längre tid vilket banker måste anpassa sig efter. Det är en 

stor förändring på finansmarknaden och det krävs att bankerna förhåller sig till regleringen 

(Europeiska kommission, 2018).   

  

Det andra argumentet fokuserar på vilken kontroll man som forskare har över situationen samt 

vilken tillgång man har gällande möjligheten att studera relevanta och konkreta händelser. 

Fallstudier lämpar sig bäst när man har kontroll över händelsen och kan hantera olika typer av 

empiriskt material (Merriam, 1994). Vi använde oss av empiriskt material som innefattade 

intervjuer av olika aktörer på finansmarknaden då detta var nödvändigt för studiens kvalitet 

och trovärdighet. Det tredje argumentet innefattar om studien är aktuellt eller historiskt inriktad 

(Yin, 2015). Det innebar att vi i studien inte kunde förlita oss alltför mycket på respondenter 
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med historiska redogörelser, utan uppmärksammade oss mer för aktuella händelser och 

skildringar. Vi ansåg samtidigt att det var lämpligt med en fallstudie då ämnet i sig är en aktuell 

händelse på grund av att PSD2 lagstiftades 1 maj 2018.  Det är även en reglering och process 

som kommer arbetas med under en längre tid innan den träder i kraft på finansmarknaden. Vi 

intervjuade därför personer som var involverade i arbetet med PSD2.   

 
2.2 Insamling av empirisk data 

2.2.1 Grunderna till valet av respondenter 

Vi ansåg att urvalet av intervjurespondenter var passande för vår forskning eftersom insamlad 

data är utgångspunkten för en forskningsstudie (Yin, 2013). Innan vi började skriva arbetet 

diskuterade vi möjliga respondenter att ta med i vår studie. Trost (2010) menar att kvaliteten 

vid urvalet är det primära i en studie. Vi såg att urvalet av respondenter skulle göras inom den 

ram som vår studie omfattade, det vill säga respondenter som hade en god kunskap och arbetar 

med PSD2 inom finanssektorn. Urvalet av respondenter innefattade således banker, 

Finansinspektionen, Svenska Bankföreningen och en TPP. 

 

Vi valde att använda oss av flera organisationer då vi i vår studie undersökt hur integrationen 

mellan banker och TPP:s kan komma att se ut. Vi valde även att intervjua Finansinspektionen 

och Svenska Bankföreningen för att kunna skapa oss en helhetsbild över den finansiella 

marknaden. Svenska Bankföreningen bidrog med mer kunskap om PSD2 och hur de arbetar 

med aktörerna på marknaden. Finansinspektionen gav oss kunskap och information kring hur 

banker och andra aktörer ser på PSD2 och vad det innebär för de olika organisationerna på 

marknaden då de för en dialog med de aktörer som berörs av PSD2. 

 

Vid valet av respondenter var det viktigt att välja rätt antal till uppsatsen. Vi valde fem 

respondenter till vår studie på grund av att Trost (2010) menar att antalet respondenter bör 

begränsas mellan fyra till åtta respondenter för att vara hanterbart. Skulle man som forskare 

använda för många intervjuer riskerar den insamlade datan att bli ohanterbar. Det medför att 

att viktiga detaljer i materialet lätt kan missas vilket slutligen kan påverka uppsatsens kvalitet. 

  

I en kvalitativ forskning utgår man från ett icke-sannolikhetsurval där forskaren själv väljer 

respondenter (Larsen, 2009). När vi valde respondenter utgick vi från ett godtyckligt urval och 
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ett bekvämlighetsurval. Ett godtyckligt urval innebär ett visst speciellt kriterium som 

exempelvis kan vara utbildning. Ett bekvämlighetsurval handlar om att man utgår från vad som 

är enklast för forskaren, det vill säga geografiskt sätt eller via egna kontakter (Larsen, 2009). 

Anledningen till att vi valde att använda ett godtyckligt urval var att vårt forskningsområde 

krävde att respondenterna hade en god utbildning och befattning med hög och bred kunskap. 

Vi gjorde därmed ett antagande att urvalet av respondenter besatt de kunskaper som vår studie 

behövde. Vi tillämpade även bekvämlighetsurvalet då vi genom våra egna kontakter fick tag i 

en av intervjurespondenterna.  

  

2.2.2 Utformning av intervjuguide 

Enligt Patel och Davidsson (2011) är det viktigt att fokusera på en uppställning av 

frågeområden i skapandet av en intervjuguide vid kvalitativa intervjuer. Som forskare skapar 

man på så sätt ett naturligt flyt i intervjun vilket även underlättar transkriberingsprocessen. En 

viktig del i en intervjuguide är att man mer eller mindre kan den utantill, dock är det en fördel 

med ett frågeformulär som hjälpmedel i intervjun. För att vi i vår studie skulle lyckas skapa en 

intervjuguide använde vi oss av en operatialiseraring av våra centrala teoretiska begrepp: 

operativa strategier för PSD2 samt säkerhets- och operativ risk. Kortfattat innebar det att våra 

teorier översattes till intervjufrågor. Vid operationaliseringen var det sedan centralt vilken typ 

av information som samlats in, i vårt fall var det den verbala formen som var betydelsefull 

eftersom frågorna besvarades i form av egna ord (Patel & Davidsson, 2011). Detta gav oss 

senare material till vår forskningsfråga.  

 

För att skapa en högre kvalitet i vår studie valde vi att intervjua olika typer av aktörer inom 

finanssektorn. Vi behövde därmed tillhandahålla olika intervjuguider för att få så värdefulla 

svar som möjligt från respondenterna vilket senare gjorde det enklare för oss att besvara 

studiens forskningsfråga. Intervjuguiderna som vi använde oss av finns i bilagorna nedan som 

bilaga 1, bilaga 2 och bilaga 3. 

2.2.3 Beskrivning av intervjugenomförandet 
I den kvalitativa undersökningen har vi valt att använda oss av intervjuer. Enligt Bryman och 

Bell (2017) finns det olika kategorier av intervjuer: strukturerade, ostrukturerade och 

semistrukturerade. I en strukturerad intervju vill man som forskare få ut relevant information 

från sina intervjurespondenter (Merriam, 1994). Som forskare utgår man från ett antal 
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fastställda frågeställningar som man förberett för att jämföra varierande intervjuer och 

sammanställa det på ett relevant sätt. Ostrukturerade intervjuer används när forskaren inte har 

tillräckligt med kunskap och därför inte kan ställa fullt väsentliga frågor. Istället öppnar 

forskaren upp möjligheten för djupare diskussion med hjälp av följdfrågor (Merriam, 1994). 

En semistrukturerad intervju är kombinationen av en strukturerad- och ostrukturerad intervju 

(Bryman & Bell, 2017). Vi använde oss av både en strukturerad- och ostrukturerad 

intervjuform. Vi ansåg därför att en semistrukturerad intervjumetod gav oss den helhetsbild 

som behövdes till studien. Den grundar sig på att vi utformat en egen mall av frågeställningar 

till respondenterna. Vi tog även del av den ostrukturerade metoden eftersom vi inte hade 

tillräckligt med kunskap inom området.  

  

Innan vi genomförde våra intervjuer skapade vi en intervjuguide som via mail skickade ut till 

våra respondenter. Anledningen till att vi skickade ut intervjuguiden var för att kunna förbereda 

respondenten på de områden våra intervjufrågor var baserade på. Bryman och Bell (2017) 

menar att om man förbereder respondenten genom att skicka en intervjuguide i förväg kan 

respondenten själv se över vilka områden som kommer att behandlas. Det gör att man som 

forskare får ett mer utförligt och ingående svar av sina ställda intervjufrågor till respondenten. 

Intervjuerna med våra respondenter gjordes via telefon, eftersom vi ansåg det vara enklast för 

oss ur en tids- och kostnadsaspekt med tanke på att respondenterna inte fanns lättillgängliga ur 

ett geografiskt perspektiv. Bryman och Bell (2017) menar på att man ur ett tids- och 

kostnadsperspektiv kan använda sig av telefonintervjuer för att underlätta för forskaren.  

  

 
 
Tabell 2.1 Deltagande respondenter i studien 
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2.2.4 Analys av intervjudata 

I en analys av kvalitativ data omfattas en stor mängd text som måste bearbetas. Därför behövs 

texten grupperas och kategoriseras efter studiens frågeställning (Larsen, 2009). För att 

analysera empirin kan man använda sig av en arbetsmetod som är: sortera, reducera och 

argumentera.  Den första fasen i analysen är att man sorterar det empiriska materialet för att 

skapa en struktur i analysen. Det är forskaren som själv bestämmer hur strukturen av analysen 

ska vara för att kunna anpassa ordningen efter de teoretiska begreppen i uppsatsen. Den andra 

fasen är att man reducerar den insamlade empiriska datan. Anledningen till reduceringen av 

den empiriska datan är att det finns en stor mängd text att bearbeta. Den sista fasen är 

argumentera och handlar om att argumentera för sin tes (Rennstam & Wästerfors, 2015). 

Reduktionen är viktigt för analysprocessen, dock är det även viktigt att inte utelämna 

information som är relevant för uppsatsen (Jacobsen, 2002).   

 

Vi valde att sortera vår empiri efter hur aktörerna behövt anpassa sig till PSD2 samt vilka risker 

som uppstår vid anpassningen på marknaden. Detta för att få en tydlig ordning i empirin över 

de områden uppsatsen handlar om. Empirin behövde sedan reduceras vilket vi justerade genom 

att ta bort saker som respondenterna svarade samma sak på. Detta minskade att få in överflödig 

empiri. Slutligen har vi argumenterat för studiens utveckling jämfört med tidigare forskningar 

i ämnet.  

 

En problematisk del i kvalitativa studier är att det är stora mängder data som samlas in och 

analyseras (Bryman & Bell, 2017). Ad hoc-metoder är en vanlig form av intervjuanalys som 

passar när forskaren behöver skaffa sig ett allmänt intryck av datan men även specifika delar 

av den. Den är en metod där forskaren växlar mellan olika tekniker. Genom ad hoc-metoder 

kan man vid första anblicken inte uppleva något relevant för studien men senare finna oväntade 

mönster och meningar (Kvale & Brinkman, 2014). Vi valde att använda metoden för att vi ville 

skapa mönster, göra jämförelser och se nyckelord i det empiriska materialet. Ad-hoc metoden 

var relevant för oss när vi utförde sammanställningen av respondenternas svar. Vi kunde 

urskilja nyckelord och se ett mönster i respondenternas svar vilket underlättade analysen.  

2.3 Insamling av sekundärdata 
Sekundärdata handlar om att samla in information som kommer från tidigare forskare. 

Forskaren hämtar alltså inte informationen direkt från källan. Forskarens frågeställning blir i 

det här fallet ett sekundärt ändamål och är istället insamlad information av andra, det kallas 
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andrahandskälla. Att använda sig av primär- och sekundärdata, skapar ett komplement för att 

styrka det resultat som forskaren kommer fram till i uppsatsen. Det finns dock även för- och 

nackdelar med sekundärdata som man bör ha i åtanke. Fördelen är att forskaren sparar tid och 

minskar tyngden av framtagning av data. Nackdelen är att det blir svårt att kontrollera 

tillförlitligheten av ursprungskällan (Jacobsen, 2002). Vi valde att kombinera både primär- och 

sekundärdata för att skapa en trovärdighet i vår uppsats.  

 

I vår uppsats har vi samlat in vår sekundärdata till studien från litteratur, vetenskapliga artiklar 

samt elektroniska källor. Sekundärdatan har bidragit till mer kunskap och en bättre förståelse 

för ämnet som vi ansåg varit betydelsefullt till uppsatsen. Vi har tagit del av sekundärdata 

genom litteratur som vi inskaffat genom Linneuniversitetets bibliotek.  Vi har samtidigt varit 

noga med att kontrollera så att de valda vetenskapliga artiklarna varit kvalitetsgranskade av 

ämnesexperter innan de publicerats, så kallat peer-reviewed. Detta har på så vis gett oss en 

trygghet i att de vetenskapliga artiklarna haft en pålitlig standard för uppsatsens trovärdighet.  

 

De vetenskapliga artiklarna som vi använde oss av i uppsatsen hämtade vi från databaserna 

Google Scholar och OneSearch där nyckelorden i sökningen var: PSD2, accounting, third 

party provider, cybersecurity, operational risk och operative strategies PSD2.  

2.4 Källkritik mot teorin 

I teorin använde vi främst oss av elektroniska källor och vetenskapliga artiklar. Vårt val av 

elektroniska källor går däremot att kritisera eftersom de inte är vetenskapligt publicerade. I och 

med att vi även använde oss av vetenskapliga artiklarna ansåg vi det medförde både 

trovärdighet och kvalitet i studien tillsammans med de aktuella elektroniska källorna. Vid valet 

av elektroniska källor utgick vi även efter vem som stod bakom källan, det vill säga om det var 

någon med kunskaper och erfarenheter i ämnet. Dock fick vi vid valet av elektroniska källor ta 

i beaktning om tidigare forskning då denna har ansetts bristfällig på grund av att PSD2 befinner 

sig i en introduceringsfas. Därav kan man säga att teori kring PSD2 lutar mer mot tänkande 

fakta än empirisk information. Därför har de vetenskapliga artiklar som använts i studien varit 

hämtade från olika databaser där vi kontrollerat att artiklarna både varit relevanta och att de 

hämtats från området inom finansbranschen. Vi ansåg att alla våra valda vetenskapliga artiklar 

varit nödvändiga då det har gett oss en helhetsbild av ämnet och på så vis även resulterat i en 

trovärdig uppsats. 
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2.5 Trovärdighet 
Trovärdighet är ett begrepp som är centralt för att visa kvaliteten i en forskning. I forskningen 

kan man använda sig av begreppen: reliabilitet och validitet. Det är en diskussion kring hur 

och om begreppen ska användas i en kvalitativ undersökning (Bryman & Bell, 2017). 

Reliabilitet och validitet är bindande under forskningens gång och påverkar därför varandra. 

Reliabilitet är ett begrepp som bör fastställas i förväg, men eftersom en kvalitativ fallstudies 

metod utvecklas under uppsatsens gång blir reliabilitet betydelselös och gör att validiteten 

tappar sin styrka i studien (Merriam, 1994). På grund av diskussionen har det tagits fram nya 

grundläggande begrepp för en kvalitativ undersökning, och ett av dom är trovärdighet. Vidare 

har trovärdigheten fyra delkriterier som är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering (Bryman & Bell, 2017).  

  

Tillförlitligheten handlar om att resultatet av forskarens uppfattning ska stämma överens med 

den sociala verkligheten (Bryman & Bell, 2017). Vi valde därför att spela in och transkribera 

våra intervjuer för att inte tolka den insamlade datan fel. Vi har som vi tidigare nämnt i texten 

även kontrollerat att våra vetenskapliga artiklar som vi använt oss av i studien varit granskade 

av ämnesexperter innan de blivit publicerade, vilket också medfört en tillförlitlighet.  

 

Överförbarheten handlar enligt Bryman och Bell (2017) om hur pass tydligt resultatet överförs 

till en annan kontext eller miljö. För oss var det viktigt att vara noga med att överförbarheten 

innefattade bankbranschen så att det blev relevant för studien. Ett annat viktigt kriterium för 

granskningen av kvaliteten i en undersökning är pålitligheten. Det är betydelsefullt att man är 

granskande och gör en redogörelse kring hur pass pålitlig kvaliteten av resultatet är i en 

forskningsprocess (Bryman & Bell, 2017). Det sista kriteriet i trovärdigheten är konfirmering. 

Bryman och Bell (2017) redogör för detta genom hur pass mycket forskarna lägger in egna 

personliga värderingar i undersökningen. Vi gjorde en gemensam tolkning av respondenternas 

svar så att vi på bästa sätt kunde få fram värdefull empiri vilket vi senare använde oss av i 

studiens analys.  

2.6 Etiska överväganden 
Etiska frågor i en kvalitativ fallstudie tillämpas huvudsakligen vid två tillfällen. För det första 

tillämpas det under insamling av data, samt under studiens slutresultat. När en fallstudie ska 

planeras och utformas kan det vara svårt att uppmärksamma osäkerheter kring respondenterna 
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(Merriam, 1994). Det finns sammanlagt fyra etiska osäkerheter som forskare rekommenderas 

att fokusera på inom etiska riktlinjer. Den första rekommendationen är informerat samtycke 

vilket betyder att deltagaren bör informeras om studiens och intervjuns syfte (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Vi har genom att skicka ut både syftet för studien samt en intervjuguide 

gett respondenten möjlighet att förbereda sig för att undvika forcerade situationer under 

intervjun. 

 

Den andra etiska rekommendationen konfidentialitet syftar på att skapa en överenskommelse 

om respondentens skyddade integritet samt ge en förklaring om vem informationen kommer 

vara tillgänglig för (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi ville i vår studie undvika alla eventuella 

konflikter som kan uppstå efter en publicering. Respondenten fick därför möjligheten att vara 

anonym och vi skickade även med information om vart uppsatsen skulle publiceras.  

 

Den tredje rekommendationen att tänka på är konsekvenser vilket innebär att forskaren måste 

överväga alla eventuella konsekvenser för både personer som deltar i studien samt för den 

grupp de representerar. Som forskare är det viktigt att ha grundläggande kunskap inom området 

man studerar för att undvika omedvetna överträdelser hos respondenten (Kvale & Brinkmann, 

2014). För att vi på bästa möjliga sätt skulle kunna undvika detta skickade vi som tidigare 

nämnt ut en utskrift av intervjuguiden där vi lät respondenten kontrollera och godkänna den så 

att det på så vis inte skulle bli några missuppfattningar.  

  

Den fjärde etiska rekommendationen är hur forskarens roll är avgörande för kvalitet och beslut 

under studiens gång. Det handlar om känslighet, empati och engagemang i moraliska frågor. 

Vid intervjun förstärks forskarens roll eftersom det är kunskap, erfarenhet och hederlighet som 

är en avgörande faktor i huruvida resultatet av intervjun blir. Viktigt för studien är att hitta en 

balans i samspelet mellan respondent och intervjuare. Det är inte alltid positivt att ha en alltför 

vänskaplig relation med sin respondent eftersom det kan bli svårt att hålla en professionell 

distans (Kvale & Brinkmann, 2014). Även detta var något vi försökte anpassa oss efter i vår 

studie. 
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3 Teoretisk referensram 

I det här kapitlet kommer vi att beskriva PSD2 och vad det syftet med direktivet är. Kapitlet 

presenterar även Cortet et al. (2016) operativa strategier som kan användas vid anpassningen 

av PSD2. Vi beskriver även säkerhetsriskerna och de operativa riskerna som bankerna ställs 

inför vid PSD2:s inträde på finansmarknaden. Vi avslutar kapitlet med att förklara hur PSD2 

och teorierna hänger samman.   

 

3.1 PSD2 
PSD (Payment Services Directive) var ett EU-direktiv som antogs år 2007. Den främsta 

anledningen till att PSD antogs var för att dels skapa en tryggare men också säkrare marknad 

inom EU för nya och innovativa betalningstjänster. Direktivets slutgiltiga mål var att 

betalningarna mellan EU-medlemsländerna skulle vara lika säkra internationellt som nationellt. 

Införandet av direktivet skapade möjligheter på finansmarknaden genom att nya aktörer ökade 

valet av betaltjänster för konsumenterna, vilket resulterade till en större konkurrens på 

finansmarknaden. Direktivets huvudmål innebar alltså kortfattat att säkra snabbare och enklare 

betalningar inom EU mellan medlemsländernas gränser (Europeiska kommissionen, 2018).  

 

Europeiska kommissionen hade senare åsikter om att PSD behövde en uppdatering med nya 

former inom betalningstjänster. De ansåg att det fanns två stora brister med PSD. Det ena var 

att betalningstjänsterna enbart var anpassade för vissa segment inom betalning. Exempel på 

segment där det främst uppmärksammades brister var i betalningstjänster inom mobiltelefoni. 

Det andra var att medlemsländerna i EU under direktivets uppbyggnad tolkade PSD på olika 

sätt vilket gav upphov till obalans hos aktörerna på marknaden samt en osäkerhet ur ett juridiskt 

perspektiv. Stort fokus låg på hur konsumentskyddet skulle moderniseras och förbättras. Av 

detta kom ett nytt EU-direktiv som en förlängning av PSD, vilket var det andra 

betaltjänstdirektivet PSD2 (Europeiska kommissionen, 2018).  

 

Avsikten med PSD2 var att komplettera de fallgropar som saknades i det första EU-direktivet 

PSD. Europeiska kommissionens mål med PSD2 var att öka konsumentskyddet. Bland annat 

så att betalningar över gränser skulle bli tryggare och säkrare, att nya aktörer på 

finansmarknaden skulle förbättras så att marknadens spelplan kunde effektiviseras, samt att 

betalningsmarknaden i det stora hela skulle effektiviseras och samordnas på ett bättre sätt. 
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PSD2 ökade möjligheten för nya aktörer och nya tjänster att träda in på finansmarknaden då 

direktivet främst valde att fokusera på deras tillgång till betalningskonton. Direktivet skärpte 

även kraven för säkerheten vid betalningar som innebar att bankerna, betaltjänstleverantörer 

och TPP:s blev tvungna att vara under tillsyn, samt följa nya regler för att kunna erhålla en 

säkerhetsgaranti vid inbetalningar (Europeiska kommissionen, 2018).  

 

Syftet med PSD2 var även att elektroniska betalningar skulle bli mer effektiva och förenklade 

för konsumenterna och försäljare på EU-marknaden. Pengar idag i form av kontanter försvinner 

i den alltmer digitaliserade ekonomin. Europeiska kommissionen (2018) ansåg att direktivet 

skulle främja möjligheten till betalningar för de länder och aktörer som var geografiskt 

placerade inom EU.  

 

Efter att PSD alltmer kom i bruk på marknaden innebar det att TPP:s kunde utveckla nya 

finansiella tjänster, bland annat betalningstjänster för sina egna kunder. En av 

betalningslösningarna var att kunden genom tjänsten kunde se alla sina olika bankkonton från 

olika banker i en enda applikation (Europeiska kommissionen, 2018). TPP:s kunde på så vis 

med sin hårdvara bygga ett nät mellan konsument och affärsinnehavare. Problemet för TPP:s 

var att det fanns hinder som gjorde att de inte kunde utöva sina tjänster maximalt inom EU-

länderna. Det medförde att TPP:s inte kunde utnyttja sin fulla kapacitet (Europeiska 

kommissionen, 2018).  

 

I resultat för att få bort dessa hinder för TPP:erna introducerades PSD2. Europeiska 

kommissionen (2018) ansåg att nya möjligheter skapades på grund av PSD2. På 

finansmarknaden ville man få in nya aktörer i branschen och utveckla tjänster som på så sätt 

kunde skapa en konkurrenskraftig marknad. I och med konkurrensen kunde konsumenterna 

välja bland fler och billigare betalningslösningar.  PSD2 har därför medfört att även de nya 

TPP:erna kunnat följa samma krav som de befintliga betalningstjänstleverantörerna. TPP:s har 

på grund av detta behövt registrera sig, fått sina licenser godkända samt blivit övervakade av 

myndigheter (Europeiska kommissionen, 2018). Europeiska kommissionen (2018) anser idag 

att hela processen med PSD2 troligtvis kommer att öka säkerhetskraven för aktörerna på 

finansmarknaden. Det kommer speciellt öka säkerhetskraven för de nya TPP:erna som ska in 

på marknaden. 
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3.2 Operativa strategier för PSD2 

Cortet et al. (2016) menar på att PSD2 medfört nya förändringar i den interna processen hos 

bankerna samt andra påverkade aktörer. Det har resulterat i både möjligheter och utmaningar 

som gjort att bankerna och TPP:s behövt integrera det nya betaltjänstdirektivet PSD2 på ett sätt 

som passat aktören. Cortet et al. (2016) menar vidare att aktörerna på finansmarknaden behövt 

vara öppna och lyhörda vid implementeringen av PSD2. Cortet et al. (2016) menar att PSD2 

främst har berört bankerna ur ett konkurrensmässigt perspektiv. Utifrån det anser dom att 

bankerna bör använda sig av fyra operativa strategier för att anpassa sig till den finansiella 

marknaden. De fyra strategier som har tagits fram är; regelefterlevnad, konkurrera, expandera 

och transformera (Cortet et. al, 2016). 

 

3.2.1 Regelefterlevnad  

Cortet et al. (2016) presenterar regelefterlevnad som en av strategierna för bankerna att bemöta 

PSD2. Regelefterlevnaden är den strategi som de fyra operativa strategierna bygger på och 

även gör att det är ett krav att standarden följs. Därav menar Cortet et al. (2016) att 

regelefterlevnad är den minsta förändringen som bankerna måste göra när PSD2 implementeras 

då verksamhetens strategiska bild måste följa PSD2:s krav. Regelefterlevnaden för PSD2 är 

tvungen att följas eftersom direktivet gör att en TPP får access till att kunna genomföra 

betalningar och för att hämta kunddata genom de API:er som bankerna öppnar på grund av 

PSD2:s krav på regelefterlevnad. Denna strategi gör att bankerna måste öppna upp för TPP:s 

och att de måste följa standarden på regelefterlevnad. Cortet et al. (2016) menar vidare att det 

kan skapa fler möjligheter för bankerna att samarbeta med TPP:s vilket på så vis minskar 

eventuella kostnader som direktivet medför.  
 

3.2.2 Konkurrera 
Strategin om att konkurrera handlar om att man som bank kan ge en ökad kundrelevans samt 

att erbjuda kunderna innovativa tjänster. Tjänsterna som det handlar om är; 

betalningsinitierings- och kontoinformationstjänster (Cortet et al., 2016). Regelefterlevnad gör 

att API:erna öppnas upp för TPP:s vilket innebär att konkurrensen mellan bankerna och TPP:s 
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som etablerar sig på finansmarknaden “slåss” om en levererad relevans till kunderna. Det gör 

att bankerna riskerar att tappa konkurrenskraft då de är mer statiska i sin utveckling av 

finansiella tjänster. Bankerna behöver besluta om hur de ska ta sig an denna utmaning genom 

operativa strategier. För att bemöta konkurrensen mot TPP:s behöver bankernas operativa 

processer och struktur i verksamheten effektiviseras. Genom att konkurrera skapas tillgångar 

vilket gör att TPP:s fulla potential kan förverkligas så att de utvecklar förbättringar på sina 

tjänster hos de som är kunder hos banken. Det resulterar även i förminskade bankkostnader, 

samt en säkrare hantering för hur kund- och kontoinformationen hanteras inom verksamheten. 

Konkurrensen medför även en förbättring för de finansiella plattformarna och en förbättrad 

teknisk innovation. Detta för att TPP:s överhuvudtaget ska kunna konkurrera med de befintliga 

bankerna (Milne, 2016). Cortet et al. (2016) menar att bankernas samt TPP:s 

verksamhetsmodeller testas sett ur ett konkurrensmässigt perspektiv. Vidare förklarar Milne 

(2016) att PSD2 möjliggör en samverkan mellan banker och TPP:s. Genom att integrera med 

varandra öppnas en ny inkomstkälla upp för både bankerna och TPP:s där bankerna bidrar med 

legitimitet mot kunderna samtidigt som TPP:s bidrar med innovation.   

 

3.2.3 Expandera 
PSD2 gör att bankerna själva kan välja hur de vill implementera direktivet i deras verksamhet. 

Cortet et al. (2016) menar att direktivet går att använda antingen som ett tillsynsprojekt eller 

ett vinstprojekt. Tillsynsprojektet för bankerna innebär att de endast implementerar direktivet 

i verksamheten som regelefterlevnad. Ett vinstprojekt för bankerna innebär att de istället 

öppnar upp för vinstmöjligheter i verksamheten genom exempelvis nya finansiella tjänster. 

Den tredje strategin som finns menar Cortet et al. (2016) är strategin expandera. Genom denna 

strategi öppnar bankerna upp sina API:er för att ge TPP:s mer åtkomst än vad det är krav på. 

TPP:s åtkomst ger möjlighet att öka den tekniska funktionaliteten av tjänster för bankerna. 

Brodsky och Oakes (2017) menar att förmågan av att utveckla nya modeller och finansiella 

tjänster genom att använda API i syfte att expandera verksamheten och integrera TPP:s ger en 

ökad inkomstström för bankerna. Brodsky och Oakes (2017) menar vidare att genom expansion 

måste bankerna tänka på kundens beteende. Bankernas fokus bör ligga på att kontrollera 

kundens information och skapa en kundrelevans när produkter och tjänster skapas för de 

kunderna som ska ta del av de nya finansiella tjänsterna.  
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3.2.4 Transformera 

Den fjärde strategin som Cortet et al. (2016) presenterar är transformera. Transformation 

handlar om att bankerna antingen konkurrerar eller samarbetar med TPP:s. Ett samarbete 

mellan banker och TPP:s menar Cortet et al. (2016) resulterar i att de befintliga bankernas 

position på marknaden blir starkare. I denna strategi i jämförelse med expandera skapar 

bankerna en större möjlighet för TPP:s att samverka och integrera sina finansiella tjänster. Det 

innebär att bankerna ger TPP:s en ny sorts yta att utöva sina tjänster på. Bankernas 

affärsmodeller måste på så vis utvecklas för att bemöta de nya aktörerna som PSD2 medför. 

En transformation för bankerna menar Zachariadis och Ozcan (2017) är att verksamhetens 

tjänster som de själva tillhandahåller kan utvecklas med hjälp av nya TPP:s på den finansiella 

marknaden. TPP:s förbättringar och lösningar kan resultera i att man tillsammans med 

bankkunder får en ökad användarupplevelse. Cortet et al. (2016) menar vidare att genom 

samarbete skapar bankerna ett förtroende för kunderna eftersom de på marknaden kan ses som 

förtroendeingivande medan TPP:s står för innovationen av de finansiella tjänsterna. Salmony 

(2014) menar att det kan vara negativt med ett samarbete mellan banker och TPP:s på den 

finansiella marknaden då detta medför en risk. Fel val av TPP kan utmynna i att kundernas 

information används till något annat än vad den är ämnad för.  

 

3.3 Säkerhets- och operativa risker  

3.3.1 Säkerhetsrisk 

På finansmarknaden har datanätverk och informationsteknologi ökat genom och en av 

anledningarna till detta är digitaliseringen inom IT (Jang-Jaccard & Nepal, 2014). Samhällets 

utveckling inom IT har påverkat bankernas sätt att arbeta med riskhantering (Von Solms & 

Van Niekerk, 2013). Det har medfört att nya arbetsuppgifter och system har skapats hos 

verksamheterna. Nya system inom verksamheterna har gjort att de blivit mer utsatta för cyber-

attacker, det vill säga försök till data- och informationsintrång. Cyber-attacker kan numera 

göras anonymt bakom en enhet vilket underlättar processen för de som genomför attackerna 

(Jang-Jaccard & Nepal, 2014). Eftersom bankernas digitala tjänster på senare tid ökat står de 

inför en risk som innefattar bedrägerier och intrång, vilket benämns cybersäkerhetsrisk. 

Kunderna använder en stor mängd finansiella tjänster vilket gör att trycket på hantering av 

cybersäkerhet ökar för bankerna (Framtidens bank, u.å). 

  



 27 

Säkerhetsrisken handlar om att verksamheter måste skydda sitt datasystem för att undvika 

obehörigt intrång. Det innebär att ambitioner måste ligga på att säkerställa avancerad teknologi 

så att man skyddar verksamhetens- och kundernas tillgångar mot cybermiljön. De allmänna 

säkerhetsområdena som hanteras är främst tillgänglighet, integritetsskydd och sekretess. 

Bankernas hantering av cybersäkerhet består även av policyer, riktlinjer och 

riskhanteringsmetoder (Von Solms & Van Niekerk, 2013). Tekniken som fortsätter att 

utvecklas leder till att det skapas fler möjligheter till att kunna sköta sin egna ekonomi.  Det 

resulterar även i fler risker som slutligen kommer kräva ytterligare lösningar. Arbetet med 

säkerheten för bankerna är på så vis en viktig del i verksamheten. Bankerna behöver fokusera 

på kundens användande av finansiella tjänster och skyddet av kund- och kontoinformation 

(Alma Talent Events, 2018).  

 
Genom att bankernas API:er blir tillgängliga för TPP:s öppnas det upp en helt ny attackyta att 

utöva bedrägerier mot kundernas konto- och kundinformation. Bankerna har därmed inte 

längre på samma sätt som tidigare chansen att skydda kunders information inom verksamheten 

(Eroglu, Bhatia, Bhardwaj & McFarlane, 2016). I framtiden kan det behövas en hög API-

arkitektur för att skydda informationen från bedrägerier. Cybersäkerheten i bankernas API:er 

har därför blivit en viktig del i PSD2:s implementeringsfas. När PSD2 träder i kraft i september 

2019 kommer det att finnas nya sätt för kunderna att komma åt nya betaltjänster. Det kommer 

att resultera i stora utmaningar för bankerna genom att de behöver säkerställa en infrastruktur 

till TPP:s. Bankerna kommer fortfarande kunna blockera en TPP från sitt API-system om de 

misstänker eller upptäcker att någon utövar bedrägeri. Dock menar Eroglu et al. (2016) att det 

kommer bli svårt för bankerna att veta om TPP:s är ute efter att utöva bedrägerier eller inte.  

3.3.2 Operativ risk 

Den operativa risken påverkar alla verksamheter och är i princip omöjlig att eliminera (Malz, 

2011). Moosa (2007) menar att begreppet kan skapa förvirring och beskriver det som ovisst, 

vilket gör att det blir svårt att särskilja operativ risk mot osäkerheter som verksamheter stöter 

på i sitt vardagliga arbete. Även Leach, McDonough, Mullins och Quinns (1993) tydliggör att 

operativ risk är en osäkerhet i relation till förluster i följd av misslyckade system och mänskliga 

fel. Operativ risk är ett misslyckande av interna processer, system eller externa händelser 

(Buchelt och Untreregger, 2004). Exempel på operativa risker för banker kan vara hantering 

av nya IT-system, risk för dataintrång, systemtillgänglighet och utveckling av nya tjänster och 

produkter för kunder (Finansinspektionen, 2006). Bessis (2015) framhåller att en tvingande 
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reglering som PSD2 kräver att banker har strukturerade system med riskhantering för att 

anpassa sig till förändringar på den finansiella marknaden. 

 

Zucker (1987) beskriver att den operativa risken kan göra att organisationer hamnar i osäkra 

situationer då de kan känna sig utsatta i förändringsprocessen. Exempelvis kan de bli osäkra på 

hur förändringen av nya regler ska hanteras. En utveckling av teknik har inneburit att bankerna 

blivit mer utsatta för operativa risker jämfört med tidigare (Moosa, 2007). Brodsky och Oakes 

(2017) menar att regleringen av PSD2 gör att bankerna utsätts för operativ risk då bankerna 

behöver öppna upp sina API:er för nya aktörer på finansmarknaden, vilket skapar 

förutsättningar för förändring på marknaden. Genom att bankernas API:er blir tillgängliga kan 

eventuella samarbeten skapas mellan banker och TPP:s. För att bankerna inte ska tappa sina 

kunder samt nå ut till nya potentiella kunder måste de interna processerna skärpas för att kunna 

förmedla en attraktiv betaltjänst. Genom detta uppstår en marknadsrisk för bankerna vilket gör 

att de behöver förmedla en legitim betaltjänst. Skulle de inte se till riskerna med att nya TPP:s 

tar sig in på marknaden kan det resultera i intäktsförluster (Wolters & Jacobs, 2019). 

 

 

Buchelt och Unteregger (2004) argumenterar för att operativa risker alltid har varit ett hot för 

banker, dock har den tekniska utvecklingen skapat osäkerheter till förluster. Likaså påpekar 

även Halperin (2001) att operativa risker traditionellt har setts som en gråzon jämfört med 

kredit- och marknadsrisker. Anledningen till att de operativa riskerna har ökat beror till 

exempel på tillväxten av elektroniska betalningar samt en ökad komplexitet av finansiella 

tjänster (Moosa, 2007). 

 

3.4 First Mover Advantage 
First Mover Advantage även kallat FMA är en strategi som beskriver hur företag kan skapa 

konkurrensfördelar gentemot andra företag på nya marknader. Fördelarna erhålls i ett tidigt 

skede och kan ge större avkastningsmöjligheter, nya geografiska lägen, marknadspositioner 

och kundrelationer (Lieberman & Montgomery, 1998). Enligt Lieberman och Montgomery 

(1998) råder det dock tveksamheter om FMA eftersom ett tidigt inträde på marknaden kan leda 

till att företag skaffar sig felaktiga och mindre effektiva resurser på marknaden. 
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Suarez och Lanzolla (2007) konstaterar att digitaliseringen, teknologin och marknadens 

utveckling antingen kommer bidra eller motverka möjligheten att använda sig av FMA.  

 

Enligt Deans, Kroeger och Zeisel (2002) kommer en marknad som genomgår en förändring gå 

igenom fyra faser av konsolidering. Detta gör att företag behöver vara medvetna om var man 

befinner sig i konsolideringkurvan eftersom det påverkar företagets strategiska planering. Fas 

ett består främst av nya marknader vilket leder till ökad konkurrens och inträde för nya aktörer. 

Deans, Kroerger och Zeisel (2002) förtydligar att företagen inom den marknaden behöver 

fokusera på att försvara sitt FMA, det vill säga skapa konkurrensfördelar gentemot nya aktörer. 

I fas två skapas samarbeten mellan de större aktörerna för att kunna förvärva konkurrenter. 

Målet är att minska antalet aktörer samt kontrollera marknaden på ett bättre sätt (Deans, 

Kroerger & Zeisel, 2002). Fas tre beskrivs som en offensiv del i konsolideringskurvan. 

Eventuella hot och överlevande företag identifieras för att kärnverksamheten ska kunna 

expandera. I den fjärde och sista fasen finns det enbart ett fåtal stora aktörer kvar på marknaden 

vilket upplevs som problematiskt. Det hindrar tillväxten av nya affärsmodeller som måste 

fortsätta för att marknaden ska utvecklas i rätt riktning (Deans, Kroerger & Zeisel, 2002).  

3.5 Hur teorierna hänger samman 
PSD2 påverkar den finansiella marknaden för flera aktörer. Förändringen gör att bankerna 

behöver anpassa sig till den nya marknaden som direktivet medför. Nya TPP:s skapar en 

konkurrens i och med att de får tillgång till bankernas kund- och kontoinformation. Eftersom 

TPP:s utvecklar nya innovativa tjänster på den finansiella marknaden behöver bankerna hitta 

nya sätt att hänga med i utvecklingen för att inte tappa kundrelevans och konkurrenskraft 

(Europeiska kommissionen, 2018). 

 

Cortet et al. (2016) har tagit fram fyra operativa strategier som bankerna kan använda sig av 

för att anpassa sig till PSD2. Dessa är: regelefterlevnad, konkurrera, expandera och 

transformera. En annan strategi liknande de fyra operativa strategierna är first mover advantage 

(FMA) där man skapar konkurrensfördelar i tidigt skede (Lieberman & Montgomery, 1998).  I 

och med att PSD2 är ett EU-direktiv som ska implementeras över tid står banker och de andra 

aktörer inför en process av strategisk planering. Det innebär att strategierna ovan är till god 

hjälp för banker och aktörer på den finansiella marknaden för att kunna skapa 

konkurrensfördelar (Lieberman & Montgomery, 1998). 
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Som tidigare nämnt medför PSD2 att bankerna tvingas öppna upp sina API:er som gör att TPP:s 

får tillgång till kund- och kontoinformation. Eftersom bankerna är tvingade att följa PSD2:s 

krav gör det att bankernas risk att bli utkonkurrerade av TPP:s på finansmarknaden växer. 

Samtidigt som de skapar en konkurrens ger PSD2 även en samarbetsmöjlighet mellan bankerna 

och TPP:s (Cortet et al., 2016). Samarbetet i sin tur påverkar bankernas hantering av säkerhets- 

och operativa risker. Bankerna kan se PSD2 som ett tillsynsprojekt där de väljer att enbart 

implementera direktivet i verksamheten utan att bry sig om möjligheterna till eventuella 

samarbeten med TPP:s (Cortet et al., 2016). Det skulle innebära att bankerna kan tappa 

konkurrensfördelar mot TPP:s på marknaden vilket kan göra att bankernas betydelse för 

kunderna riskerar att inte existera i framtiden. Implementerar bankerna istället PSD2 i sin 

verksamhet som ett vinstprojekt öppnar de upp verksamheten för samarbete med TPP:s vilket 

leder till nya intäktsmöjligheter.  

 

Genom att finansmarknaden öppnas upp behöver bankerna ta ställning till hur de ska bemöta 

konkurrensen på marknaden. Valet står mellan att konkurrera eller samarbeta med TPP:s om 

att leverera innovativa finansiella tjänster till kunderna (Cortet et al., 2016). Eftersom bankerna 

är en mer trögrörlig verksamhet än vad TPP:s är kan de riskera att tappa konkurrensfördelar på 

marknaden om bankerna väljer att utveckla finansiella tjänster på egen hand. Skulle bankerna 

istället välja att integrera med TPP:s öppnas det upp nya riskytor för bankerna (Eroglu et al., 

2016).  Utmaningen för bankerna blir att skydda kundernas information och säkerställa att 

bedrägerier inte utövas från andra aktörer som får tillgång till informationen. I dagens samhälle 

är det problematiskt då konsumenter använder sig att flera finansiella tjänster, vilket gör att 

bankerna behöver hantera cybersäkerheten (Framtidens bank, u.å). Bankernas val av strategier 

är viktig del i anpassningsprocessen av PSD2 eftersom bankerna måste arbeta med att skydda 

kundernas information så det inte uppstår några bedrägerier (Eroglu et al., 2016). Det blir därför 

viktigt för bankerna att transformera sin verksamhet för att antingen konkurrera eller samarbeta 

med TPP:s och samtidigt förstå vilka risker det finns kring valet av att integrera (Salmony, 

2014).   

 

PSD2 gör att bankernas val av strategier blir grundläggande för att kunna skapa 

konkurrensfördelar på marknaden. First Mover Advantage är till god hjälp när en verksamhet 

ska vinna konkurrensfördelar (Lieberman & Montgomery, 1998). Eftersom PSD2 utgör en stor 

förändring för aktörerna på marknaden blir det en stor utmaning att välja rätt strategier för att 
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implementera direktivet i sin verksamhet (Cortet et al., 2016). En risk med att använda FMA 

vid en förändring på marknaden är att verksamheter skaffar sig felaktiga resurser för att bemöta 

förändringen, vilket gör att de i sin tur riskerar att misslyckas med de interna processerna i 

verksamheten (Liberman & Montgomery, 1998). Det är därför viktigt för bankerna att välja 

rätt strategier i implementeringsfasen av PSD2. I implementeringsfasen behöver bankerna se 

till de risker som de olika strategierna medför. Ser bankerna inte till riskerna som strategierna 

utgör riskerar de att bli utsatta för bedrägerier, tappa kundrelevans samt konkurrensfördelar på 

marknaden. Det blir därför viktigt för bankerna att vara noga med ansvaret i verksamheten 

kring hanteringen av säkerhets- och operativa risker. Utifrån vårt undersökningssyfte är dessa 

teorier i behov av varandra. Detta för att se hur bankerna och TPP:s ser på att integrera med 

varandra, hur de arbetar för att bemöta riskerna som förändringen på finansmarknaden medför 

samt hur de på ett strategiskt sätt behåller konkurrensfördelarna för att skapa ett värde för 

kunderna.  



 32 

4 Empiri 
I följande kapitel kommer vi att presentera våra intervjudeltagare som utgör innehållet av det 

empiriska materialet. Vidare i kapitlet presenteras vår empiri som är formad efter vår 

intervjuguide. Det empiriska materialet kommer att belysa respondenternas bild av hur 

förändringen till följd av PSD2 påverkar verksamheten samt riskerna i samband med 

direktivet. 

4.1 Presentation av intervjudeltagare 
David Lothigius, Finansinspektionen 

Lothigius är verksam som jurist vid en rättsavdelning på Finansinspektionen och har en 

rådgivande roll i tillsynsverksamheten relaterat till betaltjänster och är ansvarig för 

myndigheternas genomförande av PSD2. Lothigius har arbetat som jurist i åtta år varav fyra år 

på Finansinspektionen. Hans befattning och kunskap gav oss inte bara hög kvalité i studien 

utan även en inblick i ämnet. 

  

Lars Rutberg, Svenska Bankföreningen 

Rutberg har arbetat inom olika avdelningar på Svenska Bankföreningen i 28 år. Svenska 

Bankföreningen är en intresseorganisation för svenska banker med 35 medlemsbanker och de 

arbetar med bankernas gemensamma frågor. Han arbetar på avdelningen för finansiell 

infrastruktur där han ansvarar för betalningstjänstfrågor. Rutberg har flera uppdrag 

internationellt i sin nuvarande tjänst, exempelvis har han deltagit i Europeiska Bankföreningens 

expertgrupp för PSD2 samt varit expert för den svenska utredningen av PSD2. Vi ansåg att 

Rutbergs stora erfarenhet av finansmarknaden gav oss en trovärdighet i empirin samt att hans 

internationella erfarenhet skulle ge oss en större bredd i studien. 

  

Respondent 1, Bank X 

Respondenten valde att vara anonym i studien och benämns som respondent 1. Personen har 

sju års erfarenhet av arbete inom banksektorn. Respondenten gav av oss en förståelse över hur 

arbetet med PSD2 fungerar i en större bank. 
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Respondent 2, Bank Y  

Respondenten valde att vara anonym i studien och benämns som respondent 2 för att skapa en 

tydligare förståelse för läsaren. Respondent 2 arbetsuppgifter är projektledare för utformningen 

av PSD2.  

  

Christopher Svensson, Minna Technologies (TPP) 

Svensson arbetar på Minna Technologies som är en internationell utveckling av företaget Mina 

Tjänster. Han är verksam som affärsutvecklare vilket innebär att han har en bred befattning. 

Befattningens fokus är på internationell expansion samt arbete med affärsanalyser. Han har 

varit involverad i PSD2 i form av analyser av marknader samt gällande framtiden för företaget. 

Att lyckas få en respondent som arbetar hos en TPP var en viktig del för vår studie. 

4.2 Hur ser aktörerna på behovet av anpassning till PSD2 
David Lothigius, Finansinspektionen 

Lothigius anser att den främsta förändringen hos bankerna ligger i att säkerhetskraven och 

skydden för varje enskild konsument höjs på grund av PSD2. Han förtydligar sitt resonemang 

med ett konkret exempel då hanteringen av personuppgifter behöver skärpas till då nya aktörer 

kan ta del av bankernas kund- och kontoinformation. Lothigius berättar att det förs en dialog 

med bankerna eftersom en stor mängd frågor uppkommer och många IT-projekt är i 

förändringsfasen i och med PSD2. Bankerna arbetar med sina lösningar och 

Finansinspektionen agerar rådgivare. Han berättar också att FI för en dialog med Svenska 

Bankföreningen för att komma fram till en effektiv lösning för bankerna att implementera 

PSD2.   Lothigius berättar även att FI:s tillsyn på bankerna har ökat och att det är viktigt för FI 

att de har koll på hur tjänsthanteringen sker och vilka tjänster som bankerna tillhandahåller. 

  

Lothigius anser att bankerna behöver förändra sin inställning i verksamheten till 

regelefterlevnaden för att möta upp alla kraven PSD2 medför. Han menar att avdelningarna 

som arbetar med säkerheten berörs mest av PSD2. Vidare menar Lothigius att PSD2 tvingar 

bankerna till att utveckla sina tekniska lösningar för att inte tappa sin konkurrenskraft på 

finansmarknaden. Lothigius berättar att syftet med PSD2 var att öka konkurrensen för att på så 

vis öka tillgängligheten av tjänster för konsumenten. Han menar att TPP:ernas inträde kan ha 

medfört att den något statiska utvecklingen av bankernas verksamhet nu istället kommer att 
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accelerera då bankerna behöver komma med nya lösningar av finansiella tjänster. Lothigius 

menar att antingen får man anamma det som TPP:s har att erbjuda genom att integrera det i 

verksamheten för att möta det konsumenten vill ha eller så riskerar bankerna att bli irrelevanta 

på finansmarknaden och tappa kunderna till sina konkurrenter.  

 

Lars Rutberg, Svenska Bankföreningen 

Rutberg menar att PSD2:s förändringar på finansmarknaden kräver stort fokus från deras sida 

för att underlätta för bankerna. Han berättar att Svenska Bankföreningen använt sig av åtta till 

nio undergrupper som direkt arbetat med PSD2 i drygt tre år för att vara i framkant gällande 

direktivet. Idag sitter det 25–30 personer i mötena där de diskuterar PSD2:s förankring. De 

lämnar sina synpunkter om hur PSD2 ska implementeras hos bankerna. Vidare säger Rutberg 

att Svenska Bankföreningen diskuterar fram hur bankerna ska interagera med TPP:s vilket gör 

att Svenska Bankföreningen har ett stort ansvar i själva implementeringsfasen av PSD2. 

Rutberg förtydligar även att Svenska Bankföreningen har regelbundna möten med FI och 

banker för att diskutera fram implementeringen av PSD2. Rutberg anser att det är viktigt för 

bankerna att vara med vid framtagandet av nya direktiv för att kunna förankra sina synpunkter 

och påverka utredningar. Vidare berättar Rutberg om att Svenska Bankföreningen, FI, 

bankerna och TPP:s har olika tekniska standarder och riktlinjer som ska följas. Det handlar 

främst om säkerhetsåtgärder för operativa- och säkerhetsrisker, tillsyn över betalinstitut som 

använder betaltjänster samt säker kommunikation mellan instituten. Dessa standarder och 

riktlinjer är ett krav av Europeiska kommissionen. Rutberg menar att arbetet med att tolka 

tekniska standarder och riktlinjer är en viktig del för att PSD2 ska fungera.  Han lyfter fram 

standarden om säker kommunikation eftersom den beskriver hur TPP:s kan interagera med 

bankerna som kontohållare och kunder.  

 

Rutberg menar att det förs diskussioner kring standarden om hur kommunikationen ska ske, 

vilket skapar tolkningsfrågor kring PSD2. Rutberg menar att PSD2 kan leda till hårda ord 

mellan de olika aktörerna i huruvida man ska bemöta direktivet. Vidare berättar Rutberg om 

hur den hårda relationen mellan TPP:s och bankerna som uppstod efter lagstiftningen av PSD2 

i maj 2018 nu lugnat ner sig. Bankerna har ändrat sin syn på TPP:s och accepterat att verka mer 

för samråd och skapa värde för kunden.  
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Rutberg berättar även att en väg för TPP:s att gå kan vara att erbjuda finansiella tjänster till 

bankerna. Rutberg är medveten om att det pratats om en gamechanger på finansmarknaden, 

samtidigt tror han inte att det kommer bli den totala revolutionen redan år 2019 då processen 

ska vara i mål. Däremot när allt lagt sig och API:erna fungerar som de ska kommer det 

utvecklas många nya tjänster. Rutberg förklarar förändringsprocessen som ett startskott med 

en startposition där PSD2 lagstiftades maj 2018 och att finansmarknadens målskynke är i 

september 2019 när direktivet ska vara implementerat. Vidare säger han att alla parter behöver 

komma dit, antingen gemensamt eller att de springer åt varsitt håll. Han upplever att det har 

börjat pratas om en integration, då diskussioner förs mellan TPP:s och banker. Diskussionerna 

sker i ett nyöppnat API-forum som ska fungera som en plattform för hur olika frågor kring 

PSD2 och samarbete ska fungera i praktiken mellan bankerna och TPP:s. Forumet används 

även för att diskutera osäkerheten kring hur de tekniska standarderna och riktlinjerna ska 

implementeras.   
  

Respondent 1, Bank X  

Respondent 1 berättar att de har sett PSD2:s inträde på finansmarknaden positivt eftersom det 

öppnar upp för nya aktörer men att det även är en ansträngande del eftersom det är en ny process 

i bankens arbete. Respondent 1 menar att TPP:s inflytande ökar konkurrensen samtidigt som 

det skapar en möjlighet till integration för att utforma nya innovativa tjänster och produkter, 

där Bank X även är öppna och intresserade för nya samarbeten med TPP:s. Vidare menar han 

att en förändring som har skett är att bankerna är under ökad tillsyn av FI när det gäller 

regleringar kring tjänster som de tillhandahåller för att det ska ske på ett korrekt sätt vilket de 

upplever som en trygghet.  

  

Bank X har arbetat proaktivt under en längre tid för att bemöta PSD2 innan det lagstiftades i 

maj 2018. De arbetar även intensivt med Svenska Bankföreningen om svenska bankernas 

gemensamma syn på direktivet. Respondent 1 berättar att PSD2 ställer harmoniseringskrav på 

bankerna, det vill säga att PSD2 har i syfte att samordna betalningar mellan EU-länderna. Det 

gör att bankerna behöver förändra sina affärsmodeller eftersom bankerna måste öppna upp sina 

API:er för andra aktörer på finansmarknaden. 

 

Respondent 1 menar att Bank X affärsmodeller måste anpassas efter PSD2 för att stärka 

bankens marknadsposition. Respondent 1 berättar att arbetet har pågått under en längre period, 

men att arbetet nu har satt fart eftersom lagstiftningen för PSD2 fastställts. Arbetet görs inom 
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ett strategiskt program som faller under företagsledningen. Respondent 1 anser att om bankerna 

ska behålla en fortsatt kontrollerad verksamhet måste de göra uppoffringar och investeringar. 

Han menar att de största uppoffringarna och investeringarna för bankens verksamhet är IT-

innovation för att kunna bemöta konkurrensen av TPP:s på finansmarknaden. Respondent 1 

berättar att det är många i företaget som är berörda av arbetet med PSD2, aktivt arbetar 50–100 

personer med produktutveckling, processutveckling och riskhantering där man förebygger 

bedrägerier. Det har främst varit egna resurser som använts men verksamheten har även anlitat 

konsulter i strategiarbetet för att kunna hantera PSD2 på ett så effektivt sätt som möjligt.    

 

Respondent 2, Bank Y  

Respondent 2 menar att det är viktigt att se det ur ett bredare perspektiv gällande PSD2 och 

inte bara fokusera på de begränsade API:er som direktivet medför. Respondent 2 anser att 

PSD2 bidrar till ett mervärde för kunden då fler innovativa tjänster kommer infinna sig på 

finansmarknaden. Samtidigt går det inte komma ifrån att ökad konkurrens skapas när 

kundernas information flyttas ut till TPP:s. Respondent 2 menar att PSD2 inte har varit entydigt 

och aningen svårtolkat för bankerna, vilket har gjort det besvärligt för bankerna att utveckla 

affärsmodellerna efter PSD2. Respondent 2 tydliggör att PSD2 leder till två primära 

utmaningar. En utmaning för bankerna är att utveckla affärsmodellerna och den andra är 

svårtolkade förändringar i regelverket som gör det svårt att implementera PSD2 i 

verksamheten. Skulle inte bankerna hinna implementera PSD2 i tid riskerar de att hamna efter 

på finansmarknaden och tappa kunder. Respondent 2 berättar att dom arbetar ungefär 30 

personer med PSD2 i en projektgrupp. I gruppen finns även underleverantörer och intressenter 

som hjälper till i utvecklingsprocessen.        

  

Christopher Svensson, Minna Technologies  

Svenssons syn på PSD2:s lagstiftning är positiv då han berättar att marknaden öppnats upp för 

nya aktörer och ger möjlighet för större konkurrens mellan bankerna och TPP:s. Svensson 

menar vidare att den ökade konkurrensen genererar i att fler innovativa tjänster kommer tas 

fram, vilket han anser är positivt för finansmarknaden. Svensson säger att PSD2 rättfärdigar 

TPP:s existens på finansmarknaden eftersom direktivet numera tillåter TPP:s att ta del av 

informationsdata som bankerna tidigare haft monopol på. Svensson ser PSD2 som en fördel 

för TPP:s eftersom fler aktörer kan använda kunddatan för att skapa innovativa lösningar av 

tjänster. Vidare menar han att det kommer att gynna alla på finansmarknaden utom bankerna 

som nu måste innovera. Svensson anser att en annan stor förändring på finansmarknaden som 
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skett efter PSD2:s inträde är att FI:s tillsyn över instituten som använder sig av betaltjänster 

ökat. Svensson berättar att regelverket ser likadant ut för en storbank som för en TPP. Minna 

Technologies har 30 anställda vilket har lett till mycket arbete sedan PSD2 lagstiftades i maj 

2018. Minna Technologies har därför behövt anställa konsulter som hjälpt till med juridik och 

rådgivning vilket har kostat mycket pengar för verksamheten. 

  

Svensson berättar att den ökade tillsynen från FI har gjort att TPP:s behöver ansöka om tillstånd 

för att sedan få ett godkännande för att få hämta kundinformation från de öppna API:erna från 

bankerna. Svensson tydliggör att regleringen i verksamheten har behövts eftersom TPP:s 

numera ska hjälpa bankerna att bedriva tjänster i deras verksamhet. Svensson berättar att det 

krävs resurser för att genomföra förändringen. Vidare säger Svensson att förändringarna har 

gjort att Minna Technologies har behövt avsätta kapital för juridisk hjälp och rådgivning 

eftersom FI arbetar med att anpassa regelverket även för små företag. Svensson säger att en 

annan förändring är att bankerna och TPP:s utvecklar fler relationer sinsemellan även om en 

andel av bankerna utvecklar sina egna tjänster. Svensson menar vidare att det finns ett forum 

mellan banker och TPP:s där idéer och lösningar diskuteras. Diskussionerna handlar främst om 

hur TPP:s ska utveckla sina specialiserade tjänster inom betaltjänstområdet, eftersom bankerna 

fortfarande befinner sig i en trögrörlig sektor och anses behöva hjälp med innovativa tjänster 

för att öka inkomsten hos bankerna och TPP:s.  

 
4.3 Vilka risker ser aktörerna i samband med PSD2 
David Lothigius, Finansinspektion 

Lothigius berättar om den snabba utvecklingen på marknaden om att TPP:s kommer få flera 

kundrelationer. Vidare menar han att om kunden är kvar hos banken men inte har med banken 

att göra riskerar bankerna att tappa sin personliga kundkontakt och bli en passiv 

transaktionsmotor eftersom processen istället går genom TPP:s. Lothigius beskriver det som 

att banker förlorar skyltfönstret som man tidigare har haft med kunden. Vidare menar Lothigius 

att PSD2 är en pågående process vilket gör det viktigt för bankerna att vara lyhörda för att 

kunna upptäcker eventuella risker som PSD2 medför på vägen. Genom innovation av tjänster 

och produkter på finansmarknaden är kraven höga på hantering av operativa- och 

säkerhetsrisker. Bankerna måste förebygga eventuella bedrägerier som kan skapas då nya 

aktörer kommer in på finansmarknaden. I storbankerna finns det olika syn på hur de ska vara 

uppbyggda och man arbetar med att utveckla egna affärsmodeller som ska kunna bemöta PSD2.  
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Lothigius menar att en stor utveckling har skett på kundens marknad eftersom kunden äger sin 

egen kontoinformation och disponerar den själv. Det ställer stora krav på banker när det gäller 

säkerhetshantering, att uppmana sina kunder att tänka på vilken aktör de lämnar sitt 

medgivande till. Lothigius menar alltså att det finns en säkerhetsrisk för kunden då 

kontoinformationen kan missbrukas av nya TPP:s. Lothigius berättar att nya tjänster kan se 

frestande ut men det kan vara svårt som kund att förstå vad det blir för sorts hantering av kund- 

och kontoinformationen från TPP:s. Kunden behöver tänka på vilka risker för bedrägerier som 

är aktuella när de lämnar sitt medgivande till personuppgiftshantering. Lothigius säger att det 

är en viktig del för Finansinspektionen att följa upp och se hur samtycket mellan kund och 

tjänst utformas, vilket även kommer bli en viktig process för bankerna. 

  

Lars Rutberg, Svenska Bankföreningen 

Rutberg berättar att en stor IT-risk som bankerna ställs inför är hur de ska kunna kontrollera 

TPP:s som har fått ett godkännande av FI att ta del av bankernas API:er. Han menar vidare att 

bankerna måste säkerställa att TPP:s som har åtkomst till bankernas API:er har tillstånd att 

bruka kundinformationen, i nuläget är det en stor problematik om hur det ska genomföras. Han 

anser att det måste kunna kontrolleras och tas fram realtidsinformation för att se om TPP:s 

blivit av med sitt tillstånd eller inte. Rutberg konstaterar att om banken lämnar ut 

datainformationen till en TPP som har förlorat sitt tillstånd kan banken istället komma i konflikt 

med dataskyddsförordningen. Rutberg anser att det krävs ett fungerande ekosystem där 

bankerna kan kontrollera behörigheten hos TPP:s. 

  

Rutberg tydliggör att en stor säkerhetsrisk på finansmarknaden är att exempelvis en TPP får 

tillstånd att starta upp en betaltjänst i syfte att samla in inloggningsdata och kundinformation 

om konton för att sedan stänga betaltjänsten. Risken i det här scenariot menar Rutberg är hur 

den insamlade datan används av TPP:s. Rutberg berättar att FI har en avgörande roll i att 

granska bolagen för att sedan besluta om tillstånd till att starta upp en TPP. 

  

Respondent 1, Bank X 

Respondent 1 menar att de är vana vid att arbeta i en reglerad tillvaro eftersom nästan hela 

deras verksamhet bygger på operativ- och säkerhetshantering. Respondent 1 tydliggör att 

hantering av risk inte är något nytt för Bank X arbete. Vidare menar respondent 1 att det blir 

en utmaning i Bank X affärsmodeller när det gäller hur hanteringen av operativa- och 
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säkerhetsrisker ska utformas efter PSD2. Respondent 1 berättar att de affärsmodeller som Bank 

X har sedan tidigare inte är anpassade efter PSD2, vilket gör att det blir en utmaning att lyfta 

ut och hantera riskerna som PSD2 medför. Det handlar främst om IT-risk och risken att tappa 

kunder för bankerna. Eftersom bankerna arbetar med mer än bara betaltjänster menar 

respondent 1 att hanteringen av riskerna kopplat till elektroniska betalningar blir allt svårare. 

Respondent 1 berättar att hos Bank X ansvarar bankens kontrollfunktion för riskkontrollen i 

verksamheten. Kontrollfunktionen ser till policys, riktlinjer och att instruktioner implementeras 

rätt i verksamheten. Vidare berättar han att riskavdelningen har belastats mer än de andra 

avdelningarna nu när PSD2 lagstiftades i maj 2018. Avdelningschefen arbetar dagligen med 

att identifiera och mäta PSD2:s risker för att kunna styra dessa relaterade till verksamheten.   

 

Respondent 1 säger att bankerna har behövt öppna upp sina API:er och släppa in TPP:s på 

finansmarknaden. Det har skapat en konkurrens som gör att bankerna riskerar att tappa 

personliga kundrelationer eftersom TPP:s har blivit mer involverade i betalmarknaden. Vidare 

säger han att den tekniska utvecklingen gör det svårare i en digital värld att behålla personlig 

kundkontakt, vilket är något de lägger vikt på i verksamheten genom att fortsatt erbjuda god 

personlig service till kunderna. Den digitala världen gör att det ställs högre krav kring säkerhet 

och uppföljning. Respondent 1 menar att banker inte vill vara långsamma i digitaliseringens 

framfart på finansmarknaden. Han säger att i jämförelse med andra branscher är bankerna 

extremt noga med hur förändringar sker eftersom de har en sådan ansvarsfull roll. Han 

poängterar att det är viktigt att ha koll på säkerheten vid förändringar och eventuella samarbeten 

vilket gör det till en stor utmaning, speciellt vid nya lagstiftningar likt PSD2 eftersom 

konkurrensen kommer att öka på finansmarknaden. 

  

Respondent 2, Bank Y  

Respondent 2 upplever att det har skett förändringar på finansmarknaden de senaste åren. 

Tidigare tog bankerna emot TTP:s med en negativ ton men idag ser de samarbete som ett 

alternativ för att kunna ge kunden en bättre tjänst. Respondent 2 berättar att banken introducerar 

en helt ny yta för riskhantering gällande bedrägerier. Han berättar om ett exempel hur den 

snabba utvecklingen på finansmarknaden har lett till att TPP:s som har i syfte att begå 

bedrägerier kan få godkännande av FI gällande licenser. PSD2 har skapat nya möjligheter att 

enklare starta upp TPP:s. Det har lett till att bankerna behöver arbeta mer med nya 

säkerhetsrisker. Vidare berättar respondent 2 om hur FI ställer krav på bankernas riskhantering 
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inom betaltjänster, vilket är på grund av att bedrägerier kan uppstå då nya aktörer kommer in 

på finansmarknaden och levererar nya tjänster. 

 

Respondent 2 berättar att riskkontroller hos Bank Y utförs av en kontrollfunktionsavdelning 

där de arbetar med regelefterlevnad och i detta fall med PSD2. Vidare förtydligar respondent 

2 att avdelningsansvarig ansvarar för att fastställa interna strategier, riktlinjer och styrning i 

bankens verksamhet. Avdelningens huvuduppgift är nu PSD2 som ska träda i kraft september 

2019 och det operativa ansvaret är att säkerställa metoder, modeller och processer för att kunna 

implementera PSD2. Under PSD2 arbetar avdelningen mest med IT-risker och risken att tappa 

den personliga kundkontakten. 

  

 
Christopher Svensson, Minna Technologies  

Svensson anser att utvecklingen på finansmarknaden har gjort att TPP:s fått ett större inflytande 

på grund av att bankernas API:er öppnas upp. Det har bidragit till att bankerna måste ändra sitt 

tankesätt för att inte riskera att förlora konkurrenskraft gentemot andra aktörer på 

finansmarknaden. Svensson anser att en IT-risk med PSD2 är att det är svårt att veta vilka 

aktörer på finansmarknaden som har tillgång till kundinformationen och på så vis konkurrerar 

med de andra aktörerna. Ett scenario som kan uppstå menar Svensson är att det kan komma in 

stora etablerade teknikföretag och ta över finansmarknaden som leder till att bankerna riskerar 

att försvinna på marknaden. Däremot menar Svensson att bankerna behövs i samhället eftersom 

de har kunskap om hur man säljer finansiella tjänster och därför fyller en funktion i banksektorn 

med den legitimitet de fyller. Den tekniska utvecklingen har lett till att fler TPP:s dyker upp på 

marknaden. Det anser Svensson gör att nya TPP:s kommer att behöva bankernas legitimitet för 

att bli konkurrenskraftiga. Därav menar han att bankerna och nya TPP:s är ett bra komplement 

för varandra. Svensson anser att utvecklingen av digitala finansiella lösningar gör att TPP:s 

specialiserar sig och bygger en plattform för nischade lösningar för bankerna, exempelvis 

betalning-, spar- och låneplattformar vilket kan leda till att bankerna riskerar att bli som en 

infrastruktur där bankerna levererar den finansiella tjänsten medan TPP:s står för själva 

skapandet av tjänsten.  
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5 Analys 
I studiens femte kapitel kommer vi diskutera utifrån respondenternas svar och teoretiska 

referensram. I kapitlet analyseras hur respondenternas inställning och anpassning till PSD2 

är. Vi kommer även att analysera hur våra respondenter hanterar konkurrens och samarbeten 

på finansmarknaden utifrån teorin. Till sist kommer vi att analysera respondenternas 

uppfattning av säkerhets- och operativa risker samt hur ansvarsfördelningen ser ut i 

hanteringen av dessa risker.   

  

5.1 Anpassning och inställning till PSD2 
PSD2 är ett EU-direktiv som gör att lagstiftningen tvingar banker och andra aktörer på 

finansmarknaden till en förändring i verksamheten (Europeiska kommissionen, 2018). Skulle 

bankerna inte anpassa sin verksamhet till direktivet så riskerar de att minska sin legitimitet på 

marknaden (Bessis. 2015). Respondent 1 ser lagstiftningen av PSD2 som en krävande process 

och att det i första hand gäller att fokusera på att uppfylla PSD2:s krav på regelefterlevnad för 

att sedan kunna lägga fokus på nya möjligheter som öppnas upp för verksamheten. Respondent 

2 förklarar att det är viktigt att se PSD2 ur ett bredare perspektiv och förstå vilka möjligheter 

det finns med direktivet även om det är en tvingande process. Övriga respondenter ser också 

PSD2 som en tvingande och krävande process men att det i framtiden kommer skapas nya 

möjligheter på finansmarknaden genom de nya TPP:erna. Utifrån detta kan vi urskilja att våra 

respondenter har sett att det finns möjligheter med PSD2 som kan gynna verksamheterna i 

framtiden.  

 

Bankerna behöver besluta om hur de ska ta sig an PSD2 genom att använda operativa strategier. 

För att bemöta detta behöver bankernas operativa processer och strukturer i verksamheten 

förändras (Milne, 2016). Det är tydligt att PSD2 har gjort att strukturen i verksamheterna har 

förändrats då Rutberg på Svenska Bankföreningen förklarar att de har använt sig av åtta till nio 

undergrupper som enbart arbetar med PSD2 för att diskutera fram hur bankerna ska kunna 

förankra direktivet i sina verksamheter. Respondent 1 på Bank X förklarar att det är 50–100 

personer som arbetar med PSD2 aktivt i processutvecklingen och att de även har behövt anlita 

konsulter i strategiarbetet för att anpassa sin verksamhet till PSD2. Respondent 2 på Bank Y 

berättar att de arbetar 30 personer i en projektgrupp för att uppfylla PSD2:s krav på 

regelefterlevnad. Vi tolkar detta som att bankerna är väl medvetna om att de i första hand måste 
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fokusera på att implementera och anpassa verksamheten efter PSD2 och att bankernas 

storsatsningar internt är ett tydligt tecken mot vilket mål de har med strategierna. 

 

När nya regler och direktiv lagstiftas kan det medföra att verksamheter blir osäkra på hur de 

ska hantera och implementera förändringar internt på ett så effektivt sätt som möjligt i 

verksamheten (Zucker, 1987). Två av respondenterna berättar om att PSD2 är svårtolkat och 

skapar diskussioner mellan aktörerna om hur bankerna och TPP:s ska implementera PSD2 i sin 

verksamhet. Respondenterna förklarar att det leder till att banker blir osäkra när reglerna inte 

är entydiga vilket kan göra att förändringsprocessen förlängs. Att PSD2 tar tid att implementera 

i verksamheten går att se då Svenska Bankföreningen, FI, banker och TPP:s behövt belasta 

interna delar samt anlita externa resurser i implementeringsfasen.  

 

Eftersom PSD2 är en tvingande lagstiftning medför det att organisationer anpassar sig likaledes 

efter den standard som måste följas (Cortet et al., 2016). För att kunna anpassa sig till PSD2 

berättar två av respondenterna att banker och TPP:s har skapat ett samarbetsforum för att 

underlätta hur de ska lösa de osäkerheter som finns kring PSD2 i den rådande 

implementeringsfasen. Regelefterlevnaden av PSD2 har även gjort att nya aktörer fått 

möjlighet att ta sig in på den finansiella marknaden då bankernas API:er öppnats upp 

(Europeiska kommissionen, 2018). En väsentlig fråga i och med detta har blivit hur 

inställningen och synen hos de olika aktörerna är till PSD2. Flertalet respondenter menar att 

PSD2 resulterat i att bankerna har fått en ökad konkurrens gentemot de nya aktörerna med 

innovativa tjänster och produkter. De menar vidare att det samtidigt gett bankerna en möjlighet 

för förbättring av sin verksamhets utbud av innovativa tjänster. Utifrån detta kan vi se att ett 

eventuellt samarbete kan stärka båda parternas position på marknaden. 
 

5.2 Konkurrens och samarbeten 

Cortet et al. (2016) har tagit fram fyra operativa strategier på hur bankerna ska anpassa sig till 

PSD2. Dessa är regelefterlevnad, konkurrera, expandera och transformera. Utifrån de 

operativa strategierna analyseras respondenternas svar på hur de ska anpassa sig till 

direktivet.  
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5.2.1 Regelefterlevnad 

PSD2 är en tvingande lagstiftning och Cortet et al. (2016) menar att regelefterlevnad är en 

åtgärd i anpassningen till PSD2 och att verksamheterna som påverkas är tvungna att anpassa 

sig till förändringen. Lothigius på Finansinspektionen har i och med regelefterlevnaden för 

bankerna märkt att tillsynen på bankerna hos FI har ökat och att de för en dialog med bankerna 

på hur de ska möta upp kraven som PSD2 medför. På Svenska Bankföreningen har relationen 

med bankerna förändrats i och med PSD2 i den utsträckning att Svenska Bankföreningen 

behövt vara mer delaktiga i framtagandet av PSD2 samt förankra sina synpunkter i själva 

implementeringsprocessen. Svenska Bankföreningen behöver ha ett stort fokus och framföra 

sina åsikter i implementeringsfasen för att underlätta för bankerna. PSD2 gör att strukturen 

förändras i verksamheten hos aktörerna (Cortet et al., 2016). Det blir tydligt då arbetet mellan 

Svenska Bankföreningen, Finansinspektionen och bankerna förändras. En förändring som man 

kan se hos aktörerna är att det förs dialoger i nyöppnade forum. 

 

PSD2 gör att bankerna måste anpassa sig genom att vara öppna och lyhörda. Bankerna måste 

även anpassa PSD2 på ett sätt som passar verksamhetens struktur (Cortet et al., 2016). Vi kan 

konstatera utifrån respondenternas svar att harmoniseringskravet som PSD2 medför gör att det 

skapas nya förutsättningar eftersom bankernas API:er öppnas upp. Respondent 1 och 

respondent 2 betonar vikten av att anpassa sina affärsmodeller efter PSD2:s krav för att inte 

tappa sin marknadsposition gentemot TPP:s. Respondent 2 lyfter även fram att PSD2:s kravbild 

är svårtolkad för bankerna och samtidigt mer komplicerat att anpassa sig till affärsmodellerna, 

därav krävs en intensiv dialog med FI och Svenska Bankföreningen. Från respondenternas svar 

kan man antyda att själva inställningen till regelefterlevnaden inte är det besvärliga i 

verksamheten. Det som gör åtgärden svårare är att kravbilden inte är tydlig nog vilket gör att 

bankerna och TPP:s känner sig mer pressade att lyckas på grund av att FI:s tillsyn skärpts.  

 

5.2.2 Konkurrera 
Cortet et al. (2016) strategi om att konkurrera är när bankerna konkurrerar mot TPP:s och 

skapar innovativa finansiella tjänster på eget håll och att bankerna själva måste omforma sina 

egna affärsmodeller. En av respondenterna betonar att bankerna tvingas utveckla tekniska 

lösningar inom finansiella tjänster i verksamheten för att inte tappa konkurrenskraft gentemot 

TPP:s. Den trögrörliga utvecklingen att skapa finansiella tjänster för kunder gör att bankerna 

kan tvingas tänka om. Detta ligger även i linje med att TPP:s kan göra att bankerna tappar 
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konkurrenskraft på grund av att de är mer trögrörliga i sin utveckling av finansiella tjänster än 

vad en TPP är. Förändringen på finansmarknaden som PSD2 medför påverkar bankerna främst 

ur ett konkurrensmässigt perspektiv (Cortet et al., 2016). Ur våra svar från respondenterna kan 

man se att de i första hand är mån om kunderna och utvecklar sina affärsmodeller efter det. Det 

ligger i enlighet med vad Brodsky och Oakes (2017) menar om att det är avgörande för att 

kunna behålla sin kundrelevans. Konkurrera innebär att kunderna ska föredra bankens egna 

tjänster framför andra (Cortet et al., 2016). Respondent 1 säger att PSD2 öppnar upp för 

bankens affärsmöjligheter att samarbeta med TPP:s. Respondent 2 förklarar att TPP:s är mer 

innovativa än vad bankerna är vilket skapar ett intresse hos Bank Y att samarbeta med TPP:s i 

framtiden. Utifrån respondenternas svar kan vi tolka det som att bankerna är väl medvetna om 

att deras verksamhetsstorlek spelar roll i utvecklandet av finansiella tjänster och att de måste 

fokusera på att se till kundernas behov för att hitta en lösning för att kunna leverera bättre 

finansiella tjänster. Med det menar de att ett intresse för samarbete finns att tillgå.    

 

Milne (2016) förklarar att PSD2 resulterar i att bankerna och TTP:s får möjlighet att integrera 

med varandra för att kunna stärka sin marknadsposition samt utveckla lönsamheten i 

verksamheterna. Vi kan utifrån vårt empiriska material se att det i implementeringsfasen förs 

en diskussion i ett API-forum kring konkurrens och eventuell integration mellan bankerna och 

TPP:s. Samtliga respondenter betonar att de tror att det kommer gynna alla parterna genom 

integration. Genom att tolka respondenternas svar har vi fått en bild av att den tekniska 

utvecklingen är viktig och att det öppnar upp för nya möjligheter för både bankerna och TPP:s. 

Bankerna och TPP:s är villiga att eventuellt samarbeta för att implementeringen av PSD2 ska 

underlätta.  

 

5.2.3 Expandera 
Kundernas beteende förändras och bankernas fokus ligger på att kontrollerna kundens beteende 

för att kunna skapa en kundrelevans genom nya finansiella tjänster (Brodsky & Oakes, 2017). 

Vidare menar Cortet et al. (2016) att strategin expandera kan användas för att öka intäkterna 

inom verksamheten genom att integrera TPP:s i bankens verksamhet som står för innovationen 

av finansiella tjänster. En av respondenterna berättar att i början av implementeringsfasen av 

PSD2 hade bankerna och TPP:s svårt att acceptera varandra för ett eventuellt samarbete, men 

ju längre tid som gått har relationen accepterats mer och mer. En annan respondent menar att 

det kan vara bra att öppna upp för TPP:s då de kan driva tjänster i bankernas verksamhet. Det 
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gör att bankerna inte tappar sina konkurrensfördelar på finansmarknaden. Lothigius på FI 

betonar att det är viktigt för bankerna att besluta huruvida de vill integrera med TPP:s eller inte. 

Frågan är om bankerna enbart vill implementera direktivet som en regelefterlevnad eller om de 

istället vill öka intäktskällorna i verksamheten. Detta ligger i linje med vad Cortet et al. (2016) 

menar då bankerna kan se PSD2 som ett tillsynsprojekt där de enbart implementerar PSD2 i 

verksamheten utan att använda den aktivt för att generera intäkter. De kan också välja att 

implementera PSD2 som ett vinstprojekt där de istället skapar nya finansiella tjänster genom 

samarbeten. Utifrån detta kan vi urskilja att bankerna först och främst ser implementeringen av 

PSD2 som ett tillsynsprojekt men att de även ser möjligheter till samarbete med TPP:s, vilket 

vi kan tolka som att de vill implementera PSD2 som ett vinstprojekt i framtiden. 

 

5.2.4 Transformation 
Brodsky och Oakes (2017) menar att bankernas förmåga att komma med nya finansiella tjänster 

spelar en avgörande roll för verksamheten. Bankerna behöver därför utveckla utbudet av 

tjänster genom att integrera med TPP:s för att öka vinstmöjligheterna. En av respondenterna 

poängterar att TPP:s inflytande skapar en möjlighet till integration mellan bankerna och TPP:s, 

vilket gör att parterna skulle kunna utveckla nya finansiella tjänster och produkter. En annan 

möjlighet som Rutberg från Svenska Bankföreningen menar är att TPP:s kan erbjuda nya 

finansiella tjänster till bankerna. Respondenterna betonar även att möjligheten att kunna skapa 

fler relationer mellan banker och TPP:s kan på så vis leda till fler finansiella specialiserade 

lösningar vilket i sin tur kommer kunna öka intäkterna hos båda parterna. Det stämmer överens 

med vad Cortet et al. (2016) säger om transformation då ett samarbete med TPP:s stärker 

bankernas verksamhet. Genom respondenternas svar ovan tolkar vi det som att både bankerna 

och TPP:s lönsamhet gynnas av ett samarbete, men att TPP:s gynnas mest av att PSD2 

implementeras då de kan erbjuda nya finansiella tjänster och produkter till bankerna. Vi anser 

även att TPP:s är i behov av legitimitet, vilket de kan erhålla om bankerna bemöter TPP:s 

behov.  

 

Cortet et al. (2016) menar att ett samarbete med konkurrenter för banker kan leda till att de 

stärker sin marknadsposition. Genom att banker och TPP:s integrerar med varandra skapas på 

så vis en helt ny yta för finansiella tjänster. Samtliga respondenter tror att nya samarbeten 

kommer att uppstå i och med PSD2 och att det kommer resultera i ett större utbud av tjänster.  

Ett samarbete kan både uppfylla behov och ge ett förtroende hos kunden vilket därför bör vara 
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i fokus hos både bankerna och TPP:s. Vidare menar en av respondenterna att den ökade 

konkurrensen som PSD2 medfört samtidigt kommer att öka tillgängligheten av finansiella 

tjänster för konsumenten. Respondenterna tror att nya samarbeten kommer utveckla många nya 

tjänster vilket stämmer överens med vad Zachariadias och Ozcan (2017) menar att bankernas 

finansiella tjänster kan utvecklas med hjälp av TPP:s.  

 

Cortet et al. (2016) menar att bankerna med hjälp av olika samarbeten tillsammans med TPP:s 

kan skapa ett förtroende för kunderna då bankerna betraktas som legitima på marknaden. 

Samtliga respondenter konstaterar att det är TPP:s som kommer stå för de nya innovativa 

finansiella tjänsterna och produkterna. Svensson som representerar en TPP tydliggör att 

bankerna kommer att vara nödvändiga i samhället framöver då de har kunskap om hur 

finansiella tjänster säljs. Vidare menar Svensson att bankerna fyller en funktion av legitimitet 

för kunderna och att TPP:s kan vara i behov av legitimiteten för att sälja finansiella tjänster. 

Dock säger respondent 1 att det är viktigt att beakta säkerhets- och operativa risker som kan 

uppstå genom ett samarbete mellan bank och TPP. 

 

5.2.5 First Mover Advantage 
Att skapa konkurrensfördelar i ett tidigt skede gentemot andra företag är en viktig del för att 

skapa effektiva resurser på marknaden när verksamheter ska skapa nya kundrelationer 

(Lieberman & Montgomery, 1998). Vidare menar Lieberman och Montgomery (1998) att 

verksamheterna ska vara medvetna om den nya konkurrensen och lägga mycket tid på att 

försvara sitt FMA (First Mover Advantage) vilket är en av strategierna som används för skapa 

fördelar gentemot exempelvis TPP:s. Man använder sig bland annat av investeringar i 

verksamheten, nya geografiska lägen, marknadspositioner och kundrelationer (Deans, Kroeger 

& Zeisel, 2002). En av respondenterna berättar att PSD2 inte bara ökat konkurrensen mellan 

de olika aktörerna utan även tillgängligheten för konsumenten vilket visar hur viktigt det är att 

fokusera på kundrelationer i sitt strategiska arbete. En annan respondent menar att 

investeringarna och uppoffringarna för att bemöta konkurrensen av TPP:s är den viktigaste 

delen i deras strategiska program då de antingen måste samarbeta med TPP:s eller utveckla nya 

finansiella tjänster på egen hand.  
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5.3 Säkerhets- och operativa risker 
Von Solms och Van Nierkerk (2013) menar att verksamheter behöver ägna sig åt ett 

systematiskt arbete för att undvika säkerhetsrisker. Säkerhetsrisken blir allt mer vanligt hos 

bankerna eftersom de digitala tjänsterna ökar. Säkerhetsrisken som bankerna ställs inför är 

bedrägeri- och dataintrångsförsök (Framtidens bank, u.å). Eroglu et al. (2016) menar att 

säkerhetsriskhanteringen av bankernas API:er är en viktig del i PSD2:s implementeringsfas. 

Respondent 1 förtydligar detta och menar att banken introducerar nya ytor för att hantera dessa 

typer av risker. Vidare förklarar han att den snabba utvecklingen på finansmarknaden i 

kombination med bankernas tidigare hantering av säkerhetsrisker öppnar upp nya attackytor 

för TPP:s mot bankerna. Han berättar att bankens kontrollfunktion för riskkontrollen är den 

avdelning som ansvarar för säkerhetsriskerna till följd av PSD2. Säkerhetsriskerna som de 

arbetar med i verksamheten är främst bedrägeriförsök. På grund av att API:erna öppnats upp 

går det inte att kontrollera att alla TPP:s har tillstånd från FI att ta del av kundinformationen. I 

en av Cortet et al,  (2016) strategier regelefterlevnad menar han att PSD2 gör att bankerna 

måste anpassa sig genom att vara öppna och lyhörda samt anpassa sig efter verksamhetens 

struktur. Kopplingen mellan strategierna och hur bankerna har fått anpassat sig för att kunna 

implementera PSD2 är tydlig då respondent 1 berättar att avdelningen belastas hårdare än de 

andra avdelningarna under implementeringsfasen av PSD2 vilket har gjort att banken behövt 

tillsätta mer resurser för att kunna hantera säkerhetsriskerna på ett så effektivt sätt som möjligt. 

Även respondent 2 bekräftar att de arbetar med en avdelning som ansvarar för riskkontrollen 

där huvuduppgiften är att motverka risken för bedrägeriförsök av kund- och kontoinformation. 

 

Respondent 1 och respondent 2 berättar om risken att tappa kundrelationerna vilket kan uppstå 

om nya TPP:s tar sig in på finansmarknaden. Brodsky och Oakes (2017) menar att regleringen 

av PSD2 gör att bankerna utsätts för operativ risk då bankerna behöver öppna upp sina API:er 

för nya TPP:s på finansmarknaden. Bankerna har mer att arbeta med i sin verksamhet än att 

utveckla finansiella tjänster. Därav behöver de vara öppna för samarbete för att inte tappa de 

kundrelationer de redan har (Wolters & Jacobs 2019). Vi har tolkat det utifrån respondenternas 

svar att de har en gemensam syn om att PSD2 gjort att finansmarknaden utvecklats snabbare. 

Det har gjort att bankerna tvingats förändra sitt arbete kring de säkerhets- och operativa riskerna 

för att undvika dels bedrägerier samt att tappa kundrelationer. De upplever PSD2 som en 

ansträngande process i det vardagliga arbetet samtidigt som det leder till nya teknologiska 

lösningar för framtiden. 
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En respondent menar att problematiken ligger i hur verksamheten ska implementera och 

hantera nya regler för att följa direktivet vilket innebär att de tvingas utveckla sin tekniska 

funktionalitet för att fortfarande vara konkurrenskraftiga. Detta kan man koppla till Cortet et 

al. (2016) strategi som är konkurrera. Cortet et al. (2016) menar att när det handlar om att man 

ska få en ökad kundrelevans behöver man erbjuda kunderna innovativa tjänster. Genom att 

göra det kan verksamheten vara fortsatt konkurrenskraftig. 

 

Rutberg förklarar att Svenska Bankföreningen, FI och bankerna arbetar med att förhindra 

eventuella missbruk av kund- och kontoinformation. Salmony (2014) menar att bankernas val 

av samarbete med TPP är viktigt. Bankerna behöver kontrollera att en TPP inte använder kund- 

och kontoinformation i annat avseende än vad som faller i överenskommelsen.  Rutberg 

berättar vidare att denna IT-risk som bankerna ställs inför gör att de måste kunna kontrollera 

om en TPP har tillstånd att hämta kundinformationen eller inte. Vidare menar han att bankerna 

måste kunna säkerställa att TPP:s inte enbart startar upp en betaltjänst i syfte att samla in 

inloggningsdata och kundinformation om konton för att sedan stänga betaltjänsten. Övriga 

respondenter uttrycker sig också vara medvetna om IT-risken som bankerna ställs inför när 

TPP:s kan ta del av bankernas API:er för att hämta kund- och kontoinformation. Baserat på 

detta gör vi tolkningen att Svenska Bankföreningen, FI och bankerna är väldigt noga med att 

säkerställa att kundernas information inte ska utsättas för missbruk och att de lägger ett stort 

fokus på detta i diskussionerna i API-forumen kring hur samarbetet ska fungera mellan 

bankerna och TPP:s. Med detta vill bankerna prioritera trygghet för kunderna genom att lägga 

störst fokus på riskhanteringen av kund- och kontoinformation.  
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6 Slutsats 

I det avslutande kapitlet kommer vi att presentera studiens slutsatser i två delkapitel för att 

besvara vår forskningsfråga samt undersökningens syfte. Kapitlet avslutas med förslag till 

vidare forskning. 

 

6.1 Studiens slutsatser 
Syftet med vår studie har varit att besvara frågeställningen ”Hur ser banker och TPP:s på att 

integrera med varandra, och vem tar ansvar för riskerna till följd av PSD2?”. Studiens 

utgångspunkt är PSD2 som har i syfte att effektivisera betalningar samt öka konkurrensen på 

finansmarknaden. 

 

6.1.1 Hur ser banker och TPP:s på att integrera med varandra 
Vi har kommit fram till att ett samarbete mellan bankerna och TPP:s gynnar båda parterna på 

finansmarknaden. Samarbetet mellan bankerna och TPP:s gör att kunderna erbjuds nya 

innovativa tjänster och produkter tack vare att TPP:s är specialiserade på att utveckla finansiella 

tjänster samtidigt som bankernas står för en legitimitet när de säljer tjänsterna till kunderna. 

PSD2 bidrar till att fler TPP:s tar sig in på finansmarknaden vilket gör att bankerna kan tappa 

konkurrenskraft på grund av att deras verksamhet är mer trögrörlig än vad TPP:s är i 

utvecklingen av finansiella tjänster. Beroende på hur bankerna vill bemöta PSD2 kan de agera 

olika. Resultaten från vår undersökning visar att om bankerna väljer att konkurrera med TPP:s 

riskerar de att tappa kundrelevans eftersom dagens kunder efterfrågar nya digitala tjänster. 

 

Bankerna som väljer att samarbeta tenderar därav att vinna konkurrensfördelar på den 

förändrade finansmarknaden som kan gynna bankernas verksamhet. Därför finns det ett behov 

för bankerna samt samhället i stort att bankerna integrerar med TPP:s. Detta för att kunderna 

ska kunna få ett bättre utbud av finansiella tjänster. För att kunna leverera bättre finansiella 

tjänster anser vi utifrån studien att bankerna måste anpassa sina affärsmodeller efter vad kunden 

i första hand efterfrågar. Detta skulle kunna göra att intäktskällorna ökar för bankerna. Det här 

kan även bidra till att bankerna inte längre behöver lägga lika mycket tid på att utveckla 

finansiella tjänster på egen hand. Vår undersökning visar att bankerna har ett behov av att 

hantera förändringen som PSD2 medför på finansmarknaden. Detta för att reducera risken att 
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bli utkonkurrerade på finansmarknaden. Våra resultat bidrar med att styrka teorin gällande 

detta. Skulle inte bankerna se till förändringen som PSD2 medför skulle de heller inte kunna 

vara fortsatt konkurrenskraftiga på finansmarknaden.  

 

Utifrån vår analys ser vi en tydlig koppling att bankerna är medvetna om konkurrenssituationen 

på marknaden och att de måste fokusera på de digitala lösningarna i deras egna verksamhet, 

detta för att kunna konkurrera på finansmarknaden. Bankernas kärnverksamhet bygger på 

fysisk kontakt med kunderna. Bankerna har identifierat att den personliga kontakten och 

samarbete med TPP:s är de viktigaste faktorerna för att inte tappa sitt värde på marknaden. En 

utmaning för bankerna är hur de ska kunna behålla den fysiska kontakten med kunder samtidigt 

som de utvecklar nya finansiella tjänster. Detta blir en viktig del i bankernas strategiska arbete 

för att behålla sina kundrelationer. 

 

För att underlätta bankernas arbete att tillhandahålla bättre finansiella tjänster anser vi att det 

finns ett behov för bankerna av att TPP:s går in och driver sin verksamhet tillsammans med 

bankerna. Utifrån vår undersökning visar resultatet att TPP:s är positiva till PSD2:s framtida 

inträde på finansmarknaden eftersom det kommer att göra att fler möjligheter för innovativa 

tjänster skapas. TPP:s får ett större inflytande på finansmarknaden på grund av PSD2 och ser 

att samarbetet mellan bankerna och TPP:s behövs för att fylla en funktion i samhället. Detta 

för att kunderna har ett behov av nya finansiella tjänster. Därav finns det ett behov för TPP:s 

att sälja de finansiella tjänsterna vilket ges möjlighet med hjälp av bankerna.   

 

6.1.2 Vilka risker och vem tar ansvar för dessa till följd av PSD2 

Vi kan konstatera att utmaningen som bankerna ställs inför till följd av PSD2 är att säkerställa 

att bedrägerier inte utförs av TPP:s via bankernas API:er samt att arbeta för att inte tappa 

kundrelationer genom att erbjuda attraktiva finansiella tjänster. PSD2 bidrar till att bankerna 

tvingas öppna upp sina API:er vilket medför att TPP:s kan ta del av bankernas kund- och 

kontoinformation. Resultatet från vår undersökning visar att PSD2 öppnar upp säkerhetsrisken 

för bedrägerier. TPP:erna kan med hjälp av tillstånd bruka bankernas kund- och 

kontoinformation. Detta gör att bankerna inte kan kontrollera hur TPP:erna nyttjar kund- och 

kontoinformationen. Därför finns det ett behov för bankerna att kunna säkerställa att kund- och 

kontoinformationen inte missbrukas av TPP:s när de väl får tillgång till informationen. Studien 

visar att när nya TPP:s kommer in på finansmarknaden riskerar bankerna att tappa 
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kundrelationerna. Eftersom PSD2 leder till att bankerna behöver öppna upp sina API:er utsätts 

de för en operativ risk då TPP:s får en större möjlighet att erbjuda kunderna nya finansiella 

tjänster. För att bankerna inte ska tappa sina kunder behöver de interna processerna skärpas för 

att kunna förmedla en attraktiv betaltjänst. 

 

Vår undersökning visar på att bankerna arbetar med avdelningar för riskkontroll där 

huvuduppgiften för avdelningarna är att se till metoder, affärsmodeller och interna processer 

för säkerhets- och operativa risker. Detta för att bankerna ska få en så effektiv implementering 

av PSD2 som möjligt. För att minimera risken för bedrägerier samt behålla kundrelationer har 

bankerna anlitat externa resurser som är specialiserade inom PSD2 för att förebygga riskerna. 

Ur detta kan man notera att PSD2 belastar bankernas arbete med affärsmodeller kring 

riskhantering. För att underlätta hanteringen av riskerna visar vårt resultat av undersökningen 

att Svenska Bankföreningen, Finansinspektionen och bankerna arbetar tillsammans för att 

förhindra missbruk av kund- och kontoinformationen. Detta för att kontrollera om TPP:s har 

tillstånd av Finansinspektionen att ta del av bankernas API:er.  

 

6.2 Vidare forskning 
Våra resultat visar att ett samarbete mellan bankerna och TPP:s gynnar båda parterna på 

finansmarknaden. Vidare medför PSD2 att bankerna får hantera risken av bedrägerier samt 

risken att tappa kundrelationer. Bankerna använder sig av avdelningar för riskkontroll för att 

hantera dessa risker. De har även anlitat externa resurser som är specialiserade inom PSD2 för 

att hantera implementeringen av direktivet hos bankerna. Därför vore det enligt vår mening 

intressant att utveckla vår undersökning genom att ta reda på hur det faktiska utfallet av 

samarbete och konkurrens på finansmarknaden kommer att se ut när väl PSD2 trätt i kraft i 

september 2019. Vidare vore det intressant att utveckla vår undersökning om hur bankerna ska 

kontrollera och säkerhetsställa att bedrägerier inte sker av kund- och kontoinformation.   
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide för andra aktörer 
Kontrollfrågor 

1. Vill du vara anonym i intervjun? 
2. Får vi spela in intervjun? 
3. Hur länge har ni arbetat i verksamheten?  
4. Kan du kortfattat berätta vad din befattning och arbetsuppgifter innebär? 

  
●      Varför behövs PSD2 och hur fungerar det? 
●      Hur är er inställning till PSD2? 
●      Hur är er relation med svenska banker i och med PSD2? 
●   Hur är din syn på vad svenska banker behöver göra för att bemöta PSD2 på ett 

optimalt sätt? 
●      Vilka tror du är de främsta riskerna som bankerna utsätts för? 
●      Hur tror du bankernas syn är på PSD2? Positivt eller negativt? 
●      Hur tror du bankerna ser på relationen med TPP:s? 
●      Upplever bankerna någon konkurrens? 
●      Hur tror utvecklingen av TPP:s kommer se ut på finansmarknaden? 
● Hur arbetar ni för att hjälpa bankerna med att skydda konsumenternas 

kundinformation? 
●      Hur ska bankerna göra för att skydda konsumenternas kundinformation? 
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Bilaga 2 Intervjuguide för banker 
Kontrollfrågor 

1. Vill du vara anonym i intervjun? 
2. Får vi spela in intervjun? 
3. Hur länge har ni arbetat i verksamheten?  
4. Kan du kortfattat berätta vad din befattning och arbetsuppgifter innebär? 

  
●      Hur arbetar ni med PSD2? 
●      Hur ser ni på PSD2:s inträde på finansmarknaden? 
●      Vad ser ni för utmaningar med PSD2? 
●      Hur ska ni bemöta den nya marknaden i och med PSD2? 
●      Hur tror du framtiden kommer utveckla sig på grund av PSD2? 
●      Har ni börjat samarbeta med andra svenska banker? 
●      Hur är er relation med TPP:s? 
●      Upplever ni det som konkurrens eller ser ni det som samarbete? 
●      Anser ni det som ett problem med att tappa monopol på kundernas information till 

TPP:s? 
●      Hur tror utvecklingen av TPP:s kommer se ut på finansmarknaden? 
●    Hur digitaliseringen gjort det enklare att hantera de risker som uppstått i och med 

PSD2?  
●      Hur ska ni göra för att skydda konsumenternas information? 
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Bilaga 3 Intervjuguide för TPP 
Kontrollfrågor 

1. Vill du vara anonym i intervjun? 
2. Får vi spela in intervjun? 
3. Hur länge har ni arbetat i verksamheten?  
4. Kan du kortfattat berätta vad din befattning och arbetsuppgifter innebär? 

 
●      Hur arbetar ni med PSD2? 
●      Hur ser ni på PSD2:s inträde på finansmarknaden? 
●      Har PSD2 gjort att ni behövt göra några förändringar i verksamheten? 
●      Ser ni några risker som TPP med det nya direktivet? 
●      Hur tror du bankernas syn på er som TPP är?  
●      Vad har ni för relation med bankerna idag? 
●      Hur tror ni relationen kommer förändras efter PSD2:s inträde? 

 
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
 


