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Förord 
   

Inledningsvis vill vi rikta ett stort tack till samtliga respondenter som med största 

engagemang deltagit i uppsatsens intervjustudie och har därmed utgjort en viktig resurs 

för arbetet. Vi vill även tacka vår examinator för givande kommentarer som hjälpt oss på 

vägen och ett extra stort tack riktas givetvis till vår handledare Fredrik Lundell. Med 

värdefulla råd och kommentarer har han väglett oss genom kritiska frågeställningar och 

granskningar under arbetsprocessen i strävan efter en välarbetad uppsats. Din närvaro och 

ditt engagemang har varit betydelsefullt för oss. Slutligen riktas uppskattning till 

utomstående som bidragit till granskning av uppsatsen samt ett stort tack till deltagarna i 

seminariegrupperna för feedback i metodkursen som löpt parallellt med examensarbetet. 
      

Skövde, våren 2017 

Mikaela Stang Nordstrand & Jennifer Vedman 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Titel:  Titel:  PSD2 – Det andra betaltjänstdirektivets inverkan på 

svenska bankbranschen  
 

Bakgrund:  Bankbranschen inom EU har upplevt stora förändringar med 

innovativa betallösningar allt eftersom digitaliseringen 

inneburit reformerande förändringar på finansmarknaden. 

Revised Payment Service Directive (PSD2) har formats för att 

främja en numera konkurrenskraftig marknad samt säkra 

betalningar och informationsdelning. PSD2 kan dock komma 

att tvinga banker öppna viktig infrastruktur för 

tredjepartsleverantörer vilket skulle innebära att bankerna 

förlorar sin ställning av oligopol. 

 

Problematisering:  Hur anpassar sig svenska storbanker till PSD2? 

 

Syfte:  Uppsatsens syfte är att analysera hur PSD2 

anpassas till de svenska storbankernas verksamhet. 

 

Metod:  En kvalitativ metod har tillämpats genom semistrukturerade 

intervjuer utifrån ett strategiskt urval för att besvara uppsatsen 

frågeställning. Uppsatsen begränsas till Sveriges fyra 

storbanker. 

 

Slutsats:  Studiens primära studieresultat påvisar att 

anpassningen av PSD2 sker i tre skeden, storbankerna ställer 

sig positivt till regelverket och de förväntas anta en liknande 

målsättning med anpassningen av PSD2.  

 

Nyckelord:   PSD2, Open banking, FinTech, Nyinstitutionell teori, 

Strategier



Abstract	

Title:   PSD2 – The second directive of payments impact on the 

Swedish banking industry 

 

Background:  The European banking industry have experienced great  

changes in innovative payment solutions as digitalization has 

meant reforming market changes. Revised Payment Service 

Directive (PSD2) has been formed to promote a competitive 

market as well as secure payment and information sharing. 

PSD2 can, however, force the banks to open up key 

infrastructure for third-party providers, which would mean 

that the banks would lose their position of oligopoly. 

 

Problem:   How does Swedish major banks adapt to PSD2?  

 

Purpose:  The purpose of this essay is to analyze knowledge of  

how PSD2 affects the business of Swedish major banks.  

Method:  A qualitative method was applied by means of semi-structured 

interviews from a strategic choice to answer the essay 

question. The essay is limited to Sweden's four major banks. 

Conclusion:   This essay’s primary study results The study's primary results 

show that the implementation of PSD2 takes place in three 

stages and the major banks are in favor of the regulations and 

assume a similar goal for the adaptation of PSD2 

 

Keywords:  PSD2, Open banking, FinTech, Newinstitutional theory, 

Strategies
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Begreppsdefinitioner 
Application Programming Interface (API)  

I studien även kallat dedikerade gränssnitt. API:er är standardiserade regeluppsättningar 

som styr hur program kommunicerar med varandra. Reglerna syftar till att skydda 

kvalitetsaspekter och ger en ökad användarvänlighet av gränssnitten.  

 

Betaltjänster 

Samlingsbegrepp för bland annat tjänster som möjliggör kontantinsättningar och 

kontantuttag från ett betalkonto samt alla åtgärder som krävs för förvaltningen av ett 

betalkonto. 

 

Betalningsinitieringstjänst - Payment Initiation Service (PIS)   

Begreppet föreslås täckas av betaltjänst i Betaltjänstlagen och definieras i artikel 4.15: 

”en tjänst för att initiera en betalningsorder på begäran av betaltjänstanvändaren med 

avseende på ett betalkonto hos en annan betaltjänstleverantör”.  

 

Betaltjänstleverantör - Payment Initiative Service Provider (PISP) 

Begreppet betaltjänstleverantör är ett samlingsbegrepp av bland annat banker, 

betalningsinstitut, registrerade betaltjänstleverantörer, statliga och kommunala 

myndigheter, centralbanker samt exterritoriala motsvarigheter som erbjuder betaltjänster 

inom Sverige. 

 

FinTech-företag  

Företag som via teknologi av olika slag effektiviserar finansiella system. FinTech är en 

förkortning av samlingsbegreppet financial technology, finansteknologi på svenska. 

FinTech-företag vilket hädanefter i studien kallas Tredjepartsleverantör (TPP). 

 

Gränssnitt 

Utformningen av en viss kommunikation mellan olika objekt eller interaktion mellan 

människa och maskin.  
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Innovationer på finansmarknaden 

En implementering av en ny eller markant förbättring av en produkt, process eller externa 

relationer och det kan alltså vara en nyhet på marknaden eller nytt för företaget. 

 

Kontoinformationstjänst - Account Information Service (AIS) 

Begreppet föreslås täckas av betaltjänst i Betaltjänstlagen och definieras i artikel 4.16: 

”en onlinetjänst för att tillhandahålla sammanställd information om ett eller flera 

betalkonton som betaltjänstanvändaren innehar hos antingen en annan 

betaltjänstleverantör eller hos fler än en betaltjänstleverantör”. 

 

Kontoinformationstjänstleverantör - Account Information Service Provider (AISP) 

Medan en PISP initierar betalningar genom en eller flera finansiella institut, samlar en 

AISP in information från flera finansiella institut.  

 
 
Screen Scraping 

Innebär att kontoinformationstjänstleverantörer och 

betalningsinitieringstjänsteleverantörer har direkt access att ta del av bankernas 

informationsdata utan att identifiera sig på. Exempelvis genom att gå direkt till kundens 

konto via Internetbanken. 
 

Tredjepartsbetaltjänstleverantör - Third Party Provider (TPP) 

PSD2 inkluderar leverantörer av betalningsinitieringstjänster respektive 

kontoinformationstjänster – så kallade tredjepartsbetaltjänstleverantörer – i definitionen 

av betaltjänstleverantörer. 
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Förkortningar 
	

AIS - Account Information Service, kontoinformationsstjänst 

AISP - Account Information Service Provider, kontoinformationstjänstleverantör 

API - Application Programming Interface 

EBA - Europeiska bankmyndigheten 

EU - Europeiska Union 

PIS - Payment Initiation Service, betalinitieringstjänst 

PISP - Payment Initiative Service Provider, betalinitieringstjänstleverantör 

PSD1 – Payment Service Directive, första betaltjänstdirektivet 
 

PSD2 – Revised Payment Service Directive, andra betaltjänstdirektivet 
 

SEB - Skandinaviska Enskilda Banken 
 

SEPA – Europabetalningsområdet 
 

TPP – Tredjepartsleverantörer 
 

XS2A - Access to Account 
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1 Inledning 
 I följande kapitel introduceras läsaren för de bakomliggande faktorerna till PSD2. Vidare 

i kapitlet redogörs problemdiskussion, frågeställning samt syfte. Kapitlet avslutas med en 

redogörelse av dispositionen. 

 

1.1 Bakgrund 

 

1.1.1 Ämnesval och introduktion till ämnet 

 

Den europeiska betalmarknaden har sett stora förändringar och en framstående drivkraft 

har varit den snabba utveckling inom digitalisering som medfört stora teknikskiften 

(Clemes, Gan, & Du, 2012; Nejad, 2016), ett förändrat kundbeteende (OECD, 2011; 

Tinnilä, 2013) samt nya lagstiftningar (Svenska Bankföreningen, 2013; Jaffee & Walden, 

2010). Likväl är det dessa faktorer som ligger till grund för EU-direktivet Revised 

Payment Service Directive (PSD2), som är en vidareutveckling av Payment Service 

Directive (PSD1) vilket är det första betaltjänstdirektivet som implementerades. Bristerna 

med PSD1 var att betalmarknadens nya innovationer inte var reglerade, vilket ansågs 

orsaka en rättslig osäkerhet, potentiell säkerhetsrisk i betalkedjan och brist på 

kundsäkerhet. Europeiska unionen (EU) bemöter tillväxten av nya betaltjänster och 

tjänsteleveratörer med PSD2 vilket är ett lagförslag som tillåter tredjepartsleverantörer 

(TPP:s) av finansiella tjänster att göra större anspråk på betalmarknaden (Cortet, Rijks, & 

Nijland, 2016).  

	
Banksektorn har länge karaktäriserats av höga inträdesbarriärer och låg konkurrens 

(Menicucci & Paolucci, 2016) och syftet med PSD2 är att utveckla en mer integrerad 

marknad för elektroniska betalningar inom EU för att främja konkurrensen för en större 

effektivitet, öppenhet och valmöjlighet i betaltjänsterna (Donnelly, 2016). Den främsta 

förändringen PSD2 spås föra med sig är systemet Access to Account (XS2A) som 

innebär att bankerna tvingas till att förse en öppen tillgång till sin informationslagring för 

TPP:s. Det betyder att bankernas ensamrätt går förlorad och marknaden från att vara 
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oligopol till att etablerade banker utmanas av leverantörer av innovativa betaltjänster 

(Guibaud, 2016).  

	

1.1.2 Digitalt teknikskifte 

	

Effektivitet, precision och ekonomi är bakomliggande krafter för automatiseringen av 

banktjänster och speciellt digitaliseringen har inneburit stora förändringar (Mittal & 

Agrawal, 2016). Den främsta utvecklingen har skett inom informations- och 

kommunikationsteknik vilket har effektiviserat service genom ett minskat behov av 

arbetskraft (Tinnilä, 2013; Clemes et al., 2012). Innovationer som kreditkort, bankomater 

och internet- och mobilbaserade banktjänster har inneburit en betydelsefull förbättring av 

bankernas affärsverksamheter (Nejad, 2016) och kvaliteten av finansiella produkter samt 

tjänster har påvisats vara en väsentlig komponent i kundens lojalitet gentemot sin bank 

(Aydin & Özer, 2005). Samtidigt som utvecklingen inneburit en betydelsefull förbättring 

av bankernas affärsverksamheter har det medfört att tekniskt kombinerade banktjänster 

vuxit fram där Klarna, Tink och storbankernas egen satsning Swish står som starka 

svenska representanter. 

 

1.1.3 Förändrat kundbeteende 

 

Den finansiella marknaden har visat sig kräva regleringar för att upprätthålla en 

fungerande funktion i ekonomin. Samtidigt har för hård reglering tenderat i att hindra 

konkurrens och innovation på marknaden vilket har lett till en minskad lönsamhet 

(OECD, 2011). I kombination med långsamma beslutsprocesser har kunder upplevt en 

bristfällig utveckling inom bankbranschen (Guibaud, 2016). Allt eftersom internet- och 

mobilbaserad teknik gjort större anspråk på de finansiella tjänsterna har bankerna 

genomfört stora nedskärningar av personal och kontor eftersom kunderna inte längre gör 

fysiska besök i samma utsträckning som tidigare (Tinnilä, 2013). De förändrade 

betalningsvanorna i en ökad användning av kreditkort och e-handel samt användningen 

av Smartphones har möjliggjort nya innovativa betalsätt som inte tidigare existerat och 

ligger därmed som bakgrund för PSD2 (Donnelly, 2016).  
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1.1.4 Tidigare lagstiftning 

 

Bankerna fungerar som finansförmedlare genom att förse företag och privatpersoner med 

betalningsmedel (Kapsis, 2012) och har en kritisk funktion för ekonomin eftersom 

innovationer för finansiella tjänster är nära sammanflätade med ekonomin i sin helhet 

(Nejad, 2016) och bankerna bidrar till samhällets utveckling och sysselsättning (Svenska 

Bankföreningen, 2013). Den ekonomiska tillväxten kräver att resurser omplaceras för att 

alltid generera en lönsam aktivitet vilket innebär ett risktagande (OECD, 2011). På den 

finansiella marknaden är detta dock problematiskt och efter finanskrisen 2008-2009 drog 

många europeiska länders ekonomier skada av de förluster som bankerna gjorde. En 

väsentlig åtgärd var att införa Basel III som medförde strängare kapitalkrav (Svenska 

Bankföreningen, 2013). Det ökade kapitalkravet kan dock föra med sig dyrare 

banktjänster (Sveriges Riksbank, 2011) och Jaffee och Walden (2010) konstaterade att 

påverkas kunderna av bankernas högre kostnader kommer de att söka efter alternativa 

leverantörer för finansiella tjänster. PSD2 främjar en sådan utveckling och när det är 

genomfört kommer konkurrensen att accelerera eftersom de nya företagen som tillträder 

erbjuder nya tekniska lösningar och förbättringar av finansiella verktyg som tidigare 

kontrollerats av bankerna (Cortet et al., 2016). 

	

1.2 Problemdiskussion 

 

Rykte (OECD, 2011) och kundmobilitet (Authorities, N. C., 2006) har agerat stora 

inträdesbarriärer då konkurrensen inom banksektorn länge varit imperfekt. Detta på grund 

av en bristfällig transparens bland banktjänster som har försvårat kundernas byte av bank. 

Allt eftersom internetbaserade tjänster har underlättat för kunderna att jämföra aktörer har 

de däremot blivit allt mindre bundna till en och samma bank (Authorities, N. C., 2006) 

och Hedley, White, Petit de la Roche och Banerja (2006) argumenterar för att bankerna 

måste bli mer lyhörda för de förändringar som förväntas uppkomma gällande 

marknadsförhållanden och nya konkurrenshot. 

 

Erbjuds kunderna nya och välutvecklade produkter inom andra branscher kommer de så 

småningom bli frustrerade när bankbranschen inte gör samma utveckling (Guibaud, 
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2016). Bankerna måste därmed förändra sig om de vill förbli lönsamma och relevanta 

inom den finansiella värdekedjan. Oförmågan att möta kundernas efterfrågan har drivit 

fram den ökade populariteten för TPP:s som fokuserar på kundupplevelse och alternativa 

affärsmodeller för att differentiera sig genom att effektivisera finansiella system genom 

en kombination av finans och teknik i sina tjänster (Guibaud, 2016). När PSD2 träder i 

kraft menar Cortet et al. (2016) att dessa företag kommer få ett större spelrum på 

marknaden och ett allt mer växande hot är det faktum att kunder blir allt mer missnöjda 

med sina banker (Nejad, 2016). Kan kunderna dessutom använda sig av finansiella 

tjänster utanför banken kommer de inte längre anses vara lojala vilket betraktas vara en 

stor utmaning eftersom prestationsförmågan hos finansiella företag beror till stor del på 

att upprätthålla en långvarig relation till sina kunder (Guibaud, 2016; Mittal & Agrawal, 

2016; Kiser, 2002).  

	
I en teknikdriven, snabbrörlig miljö är det avgörande för företagets framgång och 

överlevnad att ha förmågan att erbjuda kunderna ett brett utbud av produkter (Strieter, 

Gupta, Raj, & Wilemon, 1999). Medan Nejad (2016) hävdar att kunderna inväntar de 

tekniska företagen för att förändra betalmarknaden med innovativa lösningar likt som 

inom andra branscher menar Cortet et al. (2016) att om PSD2 bemöts på rätt sätt kan 

bankerna fortfarande finna sig konkurrenskraftiga. Enligt Nejad (2016) kan relationerna 

på den finansiella marknaden lätt bli ansträngda eftersom det ännu står oklart för hur de 

olika aktörerna ska agera på en gemensam marknad men menar vidare att samarbeten 

mellan TTP:s och banker har upprättats. Salmony (2014) hävdar att en sådan typ av 

allians har bildats för att definiera gemensamma affärsregler och rättvisa i hopp om att 

säkerställa ett positivt resultat för alla inblandade aktörer.  

 

När PSD2 XS2A väl träder i kraft och bankerna förlorar ensamrätten till sin 

informationslagring innebär det stora hot mot deras verksamhet i helhet (Cortet et al., 

2016; Salmony, 2014). Att öppna upp för fri tillgång till konto- och kundinformation 

innebär för bankerna tillhandahållandet av en öppen tillgång till relevanta kärnsystem för 

aktörer utanför den egna organisationen. Den öppna tillgången måste ske på ett säkert sätt 

för att behålla integriteten av data och system samt att kundernas förtroende förblir intakt 

(Cortet et al., 2016). Finansiella tjänster är även känsliga för att missbrukas för olaga 



	
	

8	

handel och rädslan finns att vissa av dessa innovativa metoder inom den finansiella 

sektorn ska kunna användas för illegal verksamhet (Nejad, 2016). 

	

Diskussionerna för vad en ökad konkurrens inom den finansiella marknaden har för utfall 

är många och skiftande men det är fastställt att den ökade konkurrensen från tillträdande 

aktörer som PSD2 XS2A medför kommer att ha väsentliga konsekvenser för bankernas 

framtida affärer, kundrelevans och verksamhetsmodeller (Cortet et al., 2016). Cortet et al. 

(2016) har tagit fram olika strategier för att bemöta detta och menar på att beroende på 

bankernas olika förutsättningar kan de utnyttja direktivet i olika grad. Frågan kvarstår 

alltså huruvida tekniska företag och finansiella institut ska konkurrera med varandra eller 

om de kan verka i samexistens på bankbranschen (Nejad, 2016). 

 

1.3 Problemformulering 

 

Uppsatsen avser att besvara frågeställningen: Hur anpassar sig svenska storbanker till 

PSD2?  

 

1.4 Syfte 

	

Uppsatsens syfte är att analysera hur svenska storbankers anpassar sig till PSD2 och hur 

det kommer påverka bankernas verksamhet. Målet med uppsatsen är att ge en djupare 

förståelse om hur en samhällsviktig bransch anpassar sig till nya förutsättningar som nya 

teknologier och regelverk skapar. 
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1.5 Disposition 

 

I studiens första kapitel presenteras en introduktion till ämnet 

följt av en problemdiskussion samt problemformulering. I det 

andra kapitlet introduceras metodologiska val som har gjorts 

efterföljt av motivation för varför de gjorts. Vidare i kapitlet 

redogörs urvalsprocessen och analysmetoden. Uppsatsen 

förenas med trovärdighetskriterier och kapitlet utmynnas med 

källkritik, metodkritik samt reflektioner. I det tredje kapitlet 

redogörs och förklaras den teori på vilken studien grundar sig 

i. Den nyinstitutionella teorin beskrivs för att sedan 

sammanfattas i en analysmodell tillsammans med tidigare 

studier. I det fjärde kapitlet återfinns insamlad data från 

empiristudien som sammanställts. I det femte kapitlet 

redovisas analysen där studiens resultat appliceras på 

analysmodellen till följd av den teoretiska bakgrunden. I det 

sjätte och avslutande kapitlet presenteras studiens slutsatser. 

Fortsättningsvis i kapitlet skildras studiens teoretiska och 

praktiska bidrag följt av en redogörelse av förslag till vidare 

studier för att sedan avslutningsvis presentera den etiska och 

samhällsenliga synvinkeln. 
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2 Metod 

 I detta kapitel introduceras uppsatsens metodval samt förklaras valet av undersökningsmetod. 

Vidare presenteras uppsatsens val av intervjumall, urval, analysmetod samt 

trovärdighetskriterier. Kapitlet avslutas med källkritik samt metodkritik och reflektioner.  

 

2.1 Val av undersökningsmetod 

 

Uppsatsen syftar till att analysera de anpassningar bankerna måste vidta för att efterleva 

PSD2 och det innebär att en ny situation ska beskrivas. Uppsatsen ses därför som en 

första studie och strävar efter att förmedla en bättre förståelse. Därmed är det lämpligt att 

beskriva metodvalet som en kvalitativ metod. 

 

Bryman och Bell (2013) syftar på att en kvalitativ metod lägger stor vikt i att förstå 

individer i en viss situation. Vid en kvalitativ studie är intervjuer en metod för att utreda 

hur individer tänker samt handlar i heterogena situationer. Intervjuer skapar således en 

uppfattning om känslor och erfarenheter, därav har denna undersökningsmetod 

argumenterats för att vara den mest effektiva för att skildra verkligheten och besvara 

uppsatsens frågeställning hur anpassar sig svenska storbanker till PSD2? För att besvara 

forskningsområdet har data insamlats från tidigare studier om förändringar inom 

bankbranschen samt semistrukturerade intervjuer för bankernas egna attityder och 

inställning gentemot de förändringar PSD2 medför som sedan sammanställts för en 

systematisk analys. 
 

	

2.2 Utformande av intervjumall 

	

Genomförandet av intervjuerna antog semistrukturerade frågor gällande tidigare och 

rådande förändringar på marknaden, implementering av PSD2 samt potentiella hot. Den 

flexibla intervjuprocessen Alvehus (2013) menar skapas genom att frågorna hållits 

tämligen öppna med ett brett tema gav respondenterna större frihet i att besvara frågorna, 
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likt Bryman och Bell (2013) förespråkar. Bryman och Bell (2013) anser att det är viktigt 

att intervjumallen formuleras så att studiens problem, vilket är den osäkerhet och ökad 

konkurrens PSD2 för med sig till bankbranschen, besvaras samtidigt som en perception 

skapas genom respondentens erfarenhet. En sådan struktur skapar även möjligheter till 

följdfrågor genom att intervjupersonerna varit aktiva (Alvehus, 2013). Varje intervju 

ämnade ta reda på hur respektive aktör har besvarat den marknadsutveckling de utsatts 

för samt hur de bemöter kommande förändringar och uppsatsförfattarna argumenterar för 

att den flexibla intervjuprocessen som möjliggörs av öppna frågor var ett lämpligt 

tillvägagångssätt för att erhålla en så gedigen återspegling som möjligt.  

 

2.3 Urval 

	

Urvalet måste stämma överens med den problemställning som studien vill undersöka 

(Alvehus, 2013). För att få en så grundläggande datainsamling som möjligt för att besvara 

forskningsfrågan har ett strategiskt urval genomförts för att intervjua både etablerade 

storbankerna samt mindre och nischade banker. Den begränsade tidsramen ligger som 

bakgrund för valet av antal observerade studieobjekt. Nordea, Skandinaviska Enskilda 

Banken (SEB), Handelsbanken och Swedbank utgjorde de etablerade banker som 

uppsatsen ämnat studera och Svenska Bankföreningens rapport (Svenska 

Bankföreningen, 2015) låg som underlag för urvalet av dessa banker. Det är Sveriges fyra 

största aktörer inom banksektorn och uppsatsförfattarna argumenterar därmed för att 

dessa var jämbördiga för en vidare analys och utgör även studiens primära 

forskningsområde. Uppsatsens forskningsfråga har avgränsats till Sveriges storbanker, 

därför har en geografisk avgränsning gjorts till den svenska marknaden och är vidare 

argumentation för varför dessa aktörer var rimliga för studien. Skandiabanken och 

Collector Bank har även valts då bankerna är relativt små i förhållande till de fyra 

storbankerna och därmed var det intressant att undersöka de mindre bankernas inställning 

till PSD2 för att se hur de ställer sig till PSD2 i förhållande till storbankerna (Svenska 

Bankföreningen, 2015).  
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För att få ett adderande bidrag för en klarare bild av direktivets påverkningar tog 

uppsatsförfattarna kontakt med aktörer som verkar på den finansiella marknaden som 

består av Tink, Mina Tjänster, Finansinspektionen, Svensk Handel och Svenska 

Bankföreningen. Detta genererades i en bättre insamling och vilka är en blandning av 

TPP:s samt övervakande organisationer och institut väl berörda av PSD2. 
 

Svenska Bankföreningen var studiens första intervjukandidat och uppsatsförfattarna tog 

del i grundläggande kunskap om PSD2 vilket hjälpte uppsatsförfattarna till stor del av 

utformningen av intervjumallen. Finansinspektionen och Svensk Handel kontaktades 

likväl för att erhålla en översiktlig syn för vad dessa institutioner samt organisationer har 

för uppfattning av PSD2. Dessa intervjuades per telefon, en metod som Bryman och Bell 

(2013) argumenterar för är mindre kostsamt. Uppsatsförfattarna såg Finansinspektionen 

och Svensk Handel vara av tillräckligt stor relevans för att få tillgång till den information 

en intervju skulle tillföra kontra den publika information som går att finna på respektive 

företags hemsida. Att inte kunna avläsa respondenternas kroppsspråk eller de tekniska 

svårigheter som kunnat uppstå vid en telefonintervju menar uppsatsförfattarna vara en 

acceptabel förlust för den kostnads- och tidseffektivitet som det tillförde (Bryman & Bell, 

2013).  

	
Uppsatsförfattarna önskade en helhetsbild av de nya hot som tillträder på marknaden och 

intervjuade även ledningsbefattningar på TPP:s eftersom de förutspås vara stora utmanare 

för de etablerade bankerna. Då dessa inte var inom ramen för uppsatsens huvudsakliga 

forskningsgrupp sågs ett mindre urval vara rimligt och uppsatsen ämnade studera Tink 

och Mina Tjänster, ett urval som baserades på att Tink är världens första kombinerade 

betalningsinitieringstjänsteleverantör (PISP) och kontoinformationstjänstleverantör 

(AISP). Mina Tjänster valdes genom ett bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2013) och 

är ett växande företag med stor relevans för studien eftersom de är en AISP.  

	

2.4 Genomförande urval 

	

För att komma i kontakt med storbankerna sökte uppsatsförfattarna kontaktuppgifter till 

behörig medarbetare utifrån uppsatsens urval varpå förfrågan om medverkan skickades 
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per mail till dem personligen. Samtliga var tillmötesgående och villiga att ställa upp för 

intervju, trots att vissa var mer lättsamma än andra resulterade det i slutändan efter en 

relativt lång väntan med fullständig medverkan. Samtliga storbanker, med bortfall av 

Handelsbanken, möttes upp för en intervju. Processen med att få återkoppling från 

Handelsbanken dröjde till ett så pass sent skede att den enda möjliga lösningen var 

intervju per telefon. Uppsatsförfattarna menade dock att det under omständigheterna var 

den bästa lösningen. Likväl tog uppsatsförfattarna kontakt med övriga banker via mail 

och Skandiabanken och Collector Bank visade stort engagemang och bokade in en 

intervju direkt.  

	
	
Även medverkande TPP:s kontaktades per mail och både Mina Tjänster och Tink var 

väldigt positivt inställda gentemot att medverka och intervjuerna kunde bokas in direkt. 

Svenska Bankföreningen, Finansinspektionen samt Svensk Handel kontaktades även dem 

via mail vilket också resulterade i ett positivt bemötande och intervjuerna bokades. 

 

	
I slutändan bokades tolv intervjuer in varav sex intervjuer var med storbankerna. 

Respektive intervju varade mellan 20-100 minuter vilket sågs vara relevant eftersom 

respondenterna var utförliga i sina svar och samtliga frågor besvarades under 

intervjuernas gång. Då fokus låg på storbankerna var det dessa som utgjorde de längre 

intervjuerna. Under samtalen med vardera aktör togs anteckningar samt inspelningar för 

att möjliggöra en korrekt återgivning av informationen och svaren som erhållits.  

	
 

Respondenterna erbjöds anonymitet men enbart Swedbanks respondent önskade att förbli 

anonym. För att empiriinsamlingen ska förbli så enhetligt som möjligt har därmed inga 

personnamn använts utan samtliga respondenter benämns i samband med respektive 

aktör. 

	

2.5 Analysmetod 

 

Ansvarsfördelningen vid intervjuerna har förelegat mellan aktiv och passiv intervjuare. 

Detta har inneburit att medan den aktiva intervjuaren hållit i merparten av intervjun har 



	
	

14	

den passiva intervjuaren lyssnat och observerat för att göra sin egen tolkning av 

respondenten och ge en annan infallsvinkel vid följdfrågor (Bryman & Bell, 2013). Efter 

att intervjuerna var genomförda transkriberades dem i text för att sammanställa 

respondenternas svar på ett överskådligt sätt. Empirin sammanfattades sedan i en tabell 

för att underlätta urskiljningen av bankernas svar vilket effektiviserade arbetet av 

analysen. 

 

Bryman (2011) menar att en tematisk analys är ett lämpligt tillvägagångssätt för att 

bearbeta datainsamlingen vilket denna uppsats har haft som utgångspunkt. Tematisk 

analys bearbetar material genom kategorisering av teman och uppsatsen har haft 

huvudsakliga områden såsom förändrade förutsättning och anpassning. Detta har varit 

premissen för utformandet av intervjufrågor och genom att redovisa insamlingen utifrån 

denna fördelning har den röda tråden kunnat förtydligas. Den tematiska 

analysen identifierar, utreder och söker efter mönster i materialet och har därmed bidragit 

till en detaljerad insamling och analys (Bryman, 2011).  

 

2.6 Studiens trovärdighet 

 

Ett kritiskt förhållningssätt har bevarats för att erhålla en neutralitet kring uppsatsen för 

att möjliggöra vidare forskning och pålitlighet har eftersträvats genom att kontrollera och 

kontinuerligt kritisera arbetet samt källor som använts (Bryman & Bell, 2013). 

Majoriteten av intervjuerna genomfördes utan komplikationer, med undantag av 

Swedbank och Mina Tjänster som valde att vara tillbakadragna rörande relevanta ämnen 

vilket utgjorde ett bortfall i studien då respondenterna valde att inte besvara vissa frågor. 

En välarbetad intervjumall planerades inför varje intervjutillfälle för att hålla intervjun 

inom relevant område och en väldisponerad tidsram och målsättningen var att kontakta 

företagen i god tid för att eventuellt finna substituerande studieobjekt om så var utfallet.  

 

För att uppsatsen ska kunna betraktas, värderas samt bedömas på ett tillförlitligt sätt har 

fyra trovärdighetskriterier belysts genom hela uppsatsprocessen för att säkra resultaten. 

Bryman och Bell (2013) har framtagit trovärdighetskriterier bestående av tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering. I en kvalitativ studie är dessa 
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trovärdighetskriterier mer tillämpbara jämfört med andra begrepp såsom validitet och 

reliabilitet som används i en kvantitativ studie. 

 

Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet handlar om att skapa en autenticitet i resultaten. För att uppnå 

tillförlitlighet krävs det att undersökningen utförts i överensstämmelse med de befintliga 

reglerna men även att resultaten rapporteras till respondenterna efter sammanställningen 

för att få bekräftelse på att resultaten speglar verkligheten (Bryman & Bell, 2013). 

Genom att uppnå tillförlitlighet har uppsatsförfattarna skickat uppsatsen till respektive 

respondent med möjlighet för revidering för att erhålla ett godkännande av att en korrekt 

reflektion gjorts av intervjuerna. 

 

Överförbarhet  

En kvalitativ forskningsmetod återspeglas av tolkningar, skildringar och mönster som 

anses ha en igenkänningsfaktor. Dessa faktorer betraktas som överförbara eftersom 

individer förstår olika situationer med hjälp av de uppfattningar som utgjorts inom 

forskningen. Därav är det läsaren som avgör om en forskning karaktäriserats av 

överförbarheten. Bryman och Bell (2013) menar att överförbarhet behandlar huruvida 

resultaten kan tillämpas i andra sammanhang samt utforma en objektiv bild. Uppsatsens 

slutsatser anses allmängiltigt antagna med stöd av vetenskaplig analys och kan därmed 

överföras till andra studieobjekt, därav har hänsyn tagits till kriteriet överförbarhet. 

 

Pålitlighet 

Pålitlighet handlar om att bedöma en undersökning som ska innefatta en fullständig och 

tillgänglig redogörelse av forskningens alla faser för att uppnå kriteriet pålitlighet 

(Bryman & Bell, 2013). Genom att utomstående personer kritiskt har läst och återkopplat 

till uppsatsförfattarna har studien genererat en högre pålitlighet.  

 

Konfirmering 

Konfirmering handlar om att agera i god tro och inte ha personliga åsikter samt 

värderingar som kan påverka studien och resultaten (Bryman & Bell, 2013). Bryman och 

Bell (2013) menar dock fortsättningsvis att inom samhällsvetenskaplig forskning är det 

osannolikt och nästintill omöjligt att uppnå fullkomlig objektivitet, särskilt vid 

tillämpning av en kvalitativ forskningsmetod. Då studiens huvudsakliga syfte är hur 
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bankerna anpassar sig till PSD2 har uppsatsförfattarna dock medvetet avstått från att 

applicera personliga värderingar i studien och syftar till att ge en sann återspegling av 

respondenternas besvaranden.  

 

2.7 Källkritik 

	

De vetenskapliga artiklar som har använts i denna studie är huvudsakligen hämtad från 

databaser som Emerald, Google Scholar och Worldcat Local. Uppsatsförfattarna har gjort 

en noggrann selektering för de artiklar som ansetts vara av högsta kvalitet för studien och 

vidare har artiklarna kritiskt analyserats för att endast erhålla den tidigare forskning som 

är av relevans för uppsatsens forskningsområde. Dock har den tidigare forskning ansetts 

som bristfällig på grund av det tidiga skede PSD2 ännu befinner sig i. Tidskrifter som 

använts i studien har varierat då PSD2 berör ämnen som finans och IT, förändring, 

reglering och anpassning. De främsta tidskrifterna har således varit International Journal 

of Bank Marketing, Computer law & Security Review och Management Accounting 

Research. Det har hjälpt uppsatsförfattarna att erhålla en varierande information för att 

bättre förstå PSD2 och dess påverkning. 

 

Nyckelord som PSD2, Open banking, FinTech, Nyinstitutionell teori, Strategier har varit 

vanligt förekommande begrepp vid sökningar av artiklar. 

 

2.8 Metodkritik och reflektioner 

 

En kvalitativ forskningsmetod kan medföra otydliga resultat då det är en svårighet att 

skilja på respondenternas personliga svar och vad företagen representerar och för att 

förhindra detta ställdes följdfrågor samt förtydliganden av svävande svar. Det ledde till 

att det var lättare att urskilja personliga och professionella åsikter och därmed erhölls svar 

på de frågor som uppsatsförfattarna önskade. Ett fåtal av medverkande respondenter 

önskade tillgång till berörda teman innan intervjun vilket resulterade i att de var väl 

förberedda vid tillfället. Det kan ha både en positiv och negativ effekt då respondenterna 

kunnat förbereda utförliga svar men dessa kunde även innebära en missvisande bild då 
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företagsrepresentanterna eftersträvar en så bra bild av företaget som möjligt. Genom att 

enbart skicka ut övergripande information motverkades detta för att därmed erhålla så 

sanningsenliga svar som möjligt väl vid intervjutillfällena. Intervjuerna spelades in för att 

underlätta bearbetningen av datainsamlingen och därmed skapa relevanta analyser likväl 

slutsatser. Uppsatsförfattarna var måna om att informera om inspelningen för att skapa en 

så bekväm atmosfär som möjligt men ingen respondent reagerade på att bli inspelad. 

Uppsatsförfattarna var även väldigt tydliga i att informera om att inspelningarna enbart 

var av ändamålet att skapa en korrekt återgivning. 
 
 

Den smala omfattningen av studieobjekt har kompenserats med en djupare undersökning 

med respektive respondent för hur den enskilda banken tagit till sig PSD2. Den kritik som 

Bryman & Bell (2013) riktat mot den kvalitativa metodens bristande förmåga att 

generalisera och realisera resultat i andra miljöer har uppsatsförfattarna bemött med hjälp 

av Larssons (2009) definition av transferabilitet som ofta används istället för 

generalisering i kvalitativa studier. Det innebär att studien snarare har producerat 

tolkningar samt beskrivningar och Larsson (2009) menar alltså att överförbarhet kan 

erhållas när olika situationer eller processer kan förstås med hjälp av de tolkningar som 

gjorts inom forskningen (SBU, 2014).  
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel redogörs det teoretiska ramverket som uppsatsen bygger på för utredandet 

av frågeställningen: Hur anpassar sig svenska storbanker till PSD2? Studiens teoretiska 

utgångspunkt utgörs av nyinstitutionell teori för att förklara bankernas anpassning till 

PSD2. De fyra strategier beskrivna av Cortet et al. (2016) för att diskutera litteratur 

kring hur PSD2 kan komma att implementeras. Avslutningsvis sammankopplas 

teorikapitlets huvuddelar i en analysmodell som också skapar en bättre förståelse för hur 

uppsatsförfattarna analyserat den empiri som presenteras i kommande kapitel. 

 

3.1 Nyinstitutionell teori 

 

Den nyinstitutionell teori bistår att associera externa förändringar på marknaden till de 

interna organisatoriska faktorerna som bankerna förändrar för att upprätthålla sin 

legitimitet. De tvingande, imiterande och normativa isomorfismerna är därmed 

hjälpsamma verktyg för att finna en förklaring för hur bankerna står i frågan om 

inställning till samt anpassning av PSD2 som blir en tvingande lag när det är genomfört. 

 

Nyinstitutionell teori strävar efter att förklara varför organisationer inom samma bransch 

antar homogenitet men gör det till skillnad från institutionell teori genom bland annat 

huvudbegreppen förändring, marknadens inflytande och institutionell logik och 

legitimitet (Meyer & Rowan, 1977). Organisatoriska strukturer och processer som är 

gemensamma för branschen ligger således i fokus eftersom enligt nyinstitutionell teori är 

det dessa som påverkar den enskilda organisationen och därför beror dess framgång och 

överlevnad på förmågan att anpassa sig och bli legitimerad av andra organisationer 

(Meyer & Rowan, 1977). Greenwood och Hinings (1996) antyder att sektorernas struktur, 

interna organisationsdynamik och hur tätt kopplade de är till varandra är avgörande för 

den genomgripande förändringens hastighet. Grundantagandet i teorin är att förgivettagna 

antaganden gör att enskilda aktörer varken kan förstå eller handla efter sina egna 

intressen då de är “[...]produkter av institutioner som ger upphov till handlingsmässiga 

och kognitiva begränsningar” (Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 92). Att enheter inom en 

population börjar efterlikna andra som har samma förutsättningar är en process som 
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benämns isomorfism och utgår från tvingande, imiterande och normativa isomorfismer 

(DiMaggio & Powell, 1983).  

 

3.1.1 Tvingande isomorfismer  

 

Tvingande isomorfismer, eller påtryckningar, karaktäriseras av att regeringen, starkare 

organisationer eller samhället kräver att fältets svagare organisationer ska anpassa sig till 

formella och informella krav och därmed anta liknande attityder, beteenden och 

verksamheter (Eriksson-Zetterquist, 2009; Shi, Shambare, & Wang, 2008). Att 

misslyckas med att svara på tvingande påtryckningar framkallar en betydande risk för 

organisationens legitimitet och därför har det påvisats att regelefterlevnad har varit en av 

de viktigaste drivkrafterna till organisationsförändring (PriceWaterhouseCoopers, 2009; 

Guler, Guillen, & MacPherson, 2002; Cobb, Helliar, & Innes, 1995). Bland annat SEB, 

Nordea och Swedbank har utnyttjat finanskrisen för att förändra de organisatoriska 

strukturerna samt för att införa riskhanteringsmetoder (Elliot, 2016).  

 

Efter finanskrisen 2008-09 infördes hårdare reglering som satte högre krav på bankernas 

prestation och riskmätning och en hårdare norm har setts för bankernas kapital och 

likviditet. Bankerna har i allt högre grad blivit föremål för enorma påtryckningar från sina 

intressenter för att förbättra prestanda vilket tvingar dem att ompröva sina traditionella 

metoder och tekniker, bredda sitt utbud av produkter och tjänster samt minska sina 

driftskostnader (Lapavitsas & Santos, 2008). Dessa påtryckningar har tvingat bankerna 

till att förändra sin struktur, strategi och system för att uppnå effektivitet (KPMG, 2013) 

och Elliot (2016) visar att trycket från regleringar och finanskrisen har använts för att 

bankerna behöver mer centraliserade organisationsstrukturer för att förbli 

konkurrenskraftiga. Sådana förändringar påverkar bankernas insamling och rapportering 

av information om hur de interagerar med samhället, utvecklar sina medarbetare och 

betjänar sina kunder. 
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3.1.2 Imiterande isomorfismer 

 

Institutionellt härmande är mer sannolikt att uppstå när organisationer verkar i en mycket 

konkurrensutsatt och osäker organisatorisk miljö (Zucker, 1987). Osäkra situationer 

uppstår när en organisations mål är tvetydiga, om andra organisationer inom samma 

bransch omstrukturerar eller om den teknik som används är oförstådd. Organisationerna 

drivs då till att efterlikna varandra genom att imitera andra framgångsrika organisationers 

strategier, system och struktur för att undvika risk och för att säkra legitimitet (Munir & 

Baird, 2016). Det sker eftersom de ledningssystem som fastställts av ledande 

organisationer inom organisationsfältet är direkt kopplat till vad som anses vara legitimt 

(DiMaggio & Powell, 1983).  

	

Den tekniska innovationen spelar en grundläggande roll inom banksektorn eftersom det 

ger bankerna ett sätt att förbättra sin prestanda genom att det möjliggör för bankerna att 

tillhandahålla ett bredare utbud av tjänster och produkter (Davis, 2011). Det har skett en 

enorm tillväxt av innovativ bankteknik som exempelvis internet- och mobiliserade 

banktjänster och självbetjäningstjänster (Davis, 2011). Att anta sådan teknik har tvingat 

bankerna till att omforma strukturen för IT i deras traditionella operativsystem vilket 

kräver stora investeringar (Munir & Baird, 2016). Allt eftersom internetbaserade tjänster 

har underlättat för kunderna att jämföra aktörer har de däremot blivit allt mindre bundna 

till en och samma bank (Authorities, N. C., 2006) och Hedley et al. (2006) argumenterar 

för att bankerna måste bli mer lyhörda för de förändringar som förväntas uppkomma 

gällande marknadsförhållanden och nya hot om konkurrens. 

	
 

Den förbättrade tekniken effektiviserar genomförandet av kundfokuserade strategier och 

gör informationen mer lättillgänglig för användare med ändamål att stödja kundrelationer 

och interna processer (Kaplan & Norton, 1996). Medan de tekniska framstegen har skapat 

möjligheter till nya affärer och lönsamhet har det även skapat ett ökat tryck på banker att 

anta komplexa IT-infrastrukturer (Davis, 2011). Genom att imitera de organisationer som 

är mer framgångsrika kan de mindre framgångsrika dock ta till sig en praktisk lösning 

utan att det blir alltför kostsamt (Eriksson-Zetterquist, 2009).  
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3.1.3 Normativa isomorfismer 

 

Normativa påtryckningar uppstår när aktörer antar populationens attityd, beteende och 

verksamhet och inflytandet från professioner samt utbildningar påverkar vad som är det 

rätta sättet att göra saker (Shi et al., 2008). Organisationer inom tjänsteverksamhet, 

exempelvis banker, tenderar att ha en särskilt hög filtrering där medarbetarna rekryteras 

från liknande institutioner med liknande egenskaper och vidare menar DiMaggio och 

Powell (1983) att filtreringen av personal är en mekanism för att främja normativa 

isomorfismer. Därför tenderar organisationer att se problem på ett liknande sätt med 

samma riktlinjer, rutiner och strukturer och bemöter därmed beslut i stort sett på samma 

sätt eftersom dessa blivit normativt sanktionerade och legitimerade (DiMaggio & Powell, 

1983).  

	

Banker har genomgått snabba organisationsförändringar, något som Munir och Baird  

(2016) i sin studie påvisar ha en normativ påtryckning för att organisationer ska efterlikna 

varandra. De normativa påtryckningarna kan få organisationer som inte tagit till sig en 

innovation ännu att uppleva dissonans och obehag när organisationer vars godkännande 

de värdesätter antar innovationen (Shi et al., 2008). Eftersom normativa påtryckningarna 

härrör från vad som betraktas som lämpligt eller vad som förväntas av organisationer 

avfärdas andra attraktiva val än de som anses legitima eftersom dessa inte ses som 

passande inom en viss institutionell ram (Munir & Baird, 2016). DiMaggio och Powell 

(1983) argumenterar för att institutioner är resultatet av de åtgärder som organisatoriska 

medlemmar förmedlar genom värderingar, normer och regler som de antar. 

 

3.2 Tidigare studier på prognoser av PSD2:s påverkan 

 

Cortet et al. (2016) menar att XS2A-systemet som PSD2 medför kan innebära 

möjligheter liksom utmaningar med förutsättningarna att bankerna bemöter direktivet på 

rätt sätt. Bankerna måste vara lyhörda för förändringar i marknadsförhållanden och 

uppträdandet av hotande konkurrens (Hedley et al., 2006). Vid utvärdering av strategisk 

förändring är därmed viktiga kriterier bland annat kundlojalitet, marknadspropositioner, 
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kostnadseffektivitet och innovationskultur. Cortet et al. (2016) har därför utformat fyra 

strategier för hur bankerna kan implementera PSD2 och skapa intäktsmöjligheter liksom 

en ökad kundrelevans.  	

 

3.2.1 Lyda 

 

Att lyda innebär minimala åtgärder av bankerna och de fokuserar på att följa PSD2 och 

öppna upp sina Application Programming Interfaces (API) till en så begränsad omfattning 

som möjligt. Bemötandet innebär lägst kostnader i form av investeringar men det 

genererar heller inga intäkter. En organisations aktiviteter bidrar med ett värde till dess 

produkter och tjänster och kan i vissa fall skapa en konkurrensfördel. Hastings, Howieson 

och Lawley (2016) menar dock att detta inte kan förstås genom att enbart se på den 

enskilda organisationen eftersom det beror på flera aktiviteter inom områden som design, 

produktion och distribution. Att utveckla och upprätthålla en konkurrensfördel beror 

delvis på att förstå organisationens värde men även hur organisationen passar in i de 

övergripande värdeadderande aktiviteterna i värdekedjan och svarar och tillfredsställer 

kundernas behov (Hastings et al., 2016). Att lägga upp en strategi utefter lyda innebär få 

vinstmöjligheter och bankledningen måste se över sin position i värdekedjan samt 

bankens tjänsteportfölj för att röra sig framåt (Cortet et al., 2016). Ett företags förmåga att 

erbjuda ett bredare utbud av produkter och tjänster är avgörande för dess lönsamhet och 

överlevnad i en allt mer teknikdriven miljö (Strieter et al., 1999). 	

 

3.2.2 Konkurrera 

 

Det andra alternativet är en mer offensiv strategi och har som utgångspunkt att bankerna 

ska konkurrera med TPPs. Att konkurrera innebär att bankerna måste ompröva sina 

verksamhetsmodeller men samtidigt utnyttjar de PSD2 till fullo genom att tillhandahålla 

egna innovativa betaltjänster för en ökad kundrelevans. För att uppnå en högre kundnytta 

tvingas bankerna vara innovativa och aggressiva, att introducera nya produkter och 

tjänster, behålla sin befintliga kundkrets samt öka sina övriga intäkter genom att 

utvidga till ett varierat utbud av serviceområden (Ramagopal, 2014). Cortet et al. (2016) 
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menar då att kunderna föredrar bankens egna tjänster snarare än de tjänster 

tillhandahållna av TPP:s och övriga banker. PSD2 möjliggör då för bankens egna tjänster 

att få tillgång till andra bankers infrastruktur för att hämta information eller initiera 

betalningar och banken hamnar därmed i direkt konkurrens med TPP. Vidare hävdar 

Riksbanken (2013) att det även kan uppstå en intern konkurrens mellan bankerna och 

med en högre konkurrens ökar bankernas incitament att marknadsföra de nya 

betaltjänsterna. Riksbanken (2013) vidmakthåller att det då sker med en viss motvillighet 

eftersom de nya tjänsterna riskerar att skada de redan existerade tjänsterna genom det 

“[...]bortfall av intäkter på den äldre tjänsten som uppstår riskerar att göra den nya 

tjänsten olönsam” (s. 64). Guibaud (2016) menar dock att konkurrens kan öppna upp för 

en inkomstkälla eftersom bankernas egna innovativa betaltjänster kan interagera med 

andra bankers öppna API:er. Detta i enlighet med Cortet et al. (2016) som resonerar för 

att PSD2 är kostsamt i fråga om efterlevnad, IT och drift.  

 

3.2.3 Expandera 

 

Beroende på bankernas strategiska ambition kan de avgöra huruvida PSD2 är ett 

övervakningsprojekt eller ett tillfälle som öppnar upp för vinstmöjligheter. Genom Cortet 

et al.:s (2016) expandera kan bankerna öppna upp för nya intäktskällor genom att 

expandera den funktionella omfattningen av den öppna åtkomsten för TPP:s och skapa 

fler API:er än som är lagkrav på. Det innebär att bankerna utnyttjar mer avancerad 

kundinformation för att skapa intäktsströmmar eftersom information som går utöver 

PSD2 är bankerna berättigade att sälja i form av tjänster (Cortet et al., 2016). Vidare 

menar Cortet et al. (2016) att det då ökar bankernas kundrelevans och att utveckla och 

upprätthålla kundlojalitet har påvisats vara en viktig komponent för att öka 

verksamhetens lönsamhet (Mittal & Agrawal, 2016). Strategin möjliggör för banken att 

anta positionen som en plattform för att tillhandahålla säker och effektiv tillgång för 

kunddata. Det kräver att banken förbereder den interna organisationen för att effektivt 

arbeta för att erbjuda en sådan service (Cortet et al., 2016). 
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3.2.4 Förvandla 

 

Det sista alternativet Cortet et al. (2016) lägger fram, förvandla innebär att banken dels 

konkurrerar med andra aktörer men stärker även sin marknadsposition genom samarbeten 

med TPP. Förvandla innebär en uppföljning av den plattformsstrategi som introducerades 

i expandera men adderar möjligheten för TPP att integrera sina tjänster och applikationer 

med den plattform banken bygger upp (Cortet et al., 2016). Genom att förvandla 

konkurrerar banken med TPP genom att tillhandahålla egna tjänster samtidigt som de 

ingår partnerskap om gemensamma lösningar. Väsentliga komponenter för strategin är att 

uppfylla förtroende, skalbarhet och att bygga en kundorienterad användarupplevelse. Att 

samarbeta med externa parter medför dock risker i form av att välja fel partner, kostnader 

i samband med samarbetet och konflikter i anpassningen av mål med samarbetet 

(Martovoy & Mention, 2016).  

	

Ökad konkurrens, krävande kunder och det förändrade klimatet har pressat bankerna att 

behålla en lojal kundbas (Gupta & Dev, 2012). För att kunder ska vara lojala mot sina 

banker är kompetens, stabilitet samt likformigt värde för bank och kund avgörande 

komponenter för att finna tillit (Esterik-Plasmeijer & Raaij, 2017). Internetbaserade 

jämförelsetjänster har orsakat en minskad benägenhet hos kunden att stanna med en och 

samma bank (Authorities, N. C., 2006). PSD2 innebär ett ökat krav på transparens som 

Esterik-Plasmeijer och Raaij (2017) menar även är en viktig faktor för kundens lojalitet 

men det kan också innebära negativa konsekvenser eftersom det kan frambringa negativa 

aspekter av produkterna och tjänsterna. Cortet et al. (2016) menar att strategin kräver att 

bankerna måste utöver ändra sin verksamhet och dess verksamhetsmodeller även göra 

förändringar för beteende och kultur inom den egna organisationen.  

	

3.3 Analysmodell 

	

Teorikapitlet avslutas med att den teoretiska referensramen utmynnas till uppsatsens 

analysmodell. Nedanstående egenupparbetade modell visar hur institutionella 

isomorfismer skapar en påverkan på bankerna att omstrukturera för en förändrande 
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marknad. Isomorfismerna är av tvingande, imiterande respektive normativ karaktär där 

uppsatsförfattarna speciellt har identifierat PSD2-direktivet, ökade kundkrav och ny 

teknik som stora drivkrafter. Dessa isomorfismer tillsammans skapar ett tryck på 

storbankerna, för att de ska fortsatt konkurrenskraftiga, att anta någon av de strategier 

som Cortet et al. (2016) beskriver, det vill säga att lyda, konkurrera, expandera eller 

förvandla, och därmed anpassa sin verksamhet till de nya förutsättningar som införandet 

som PSD2 skapar. 

 

	

 

Figur 1 Egenupparbetad analysmodell 
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4 Empiri 
Kapitlet inleds med en presentation av respondenterna som medverkat i studien och 

deras roll i vår samlade empiri presenteras därför i en modell som också förklarar för 

uppbyggnaden av empirikapitlet. Rubriksättningen i kapitelt är baserat på vad våra 

respondenter generellt har fokuserat på under våra intervjuer och som vi benämnt 

inställning, förändrade förutsättningar och anpassning. Avslutningsvis redogörs en 

sammanställning av den empiriska data som insamlats i en tabell samt en avslutande 

sammanfattning av kapitlet.  

	

4.1 Presentation av intervjukandidater 

 

Storbanker 

Studiens första respondent arbetar på Nordea, som har befattningen affärsutvecklare i 

Nordeas Open Banking initiativ. 
 

Studiens andra respondent arbetar på Nordea och har befattningen Strategic Partner. 

Rollen är att verka för Nordeas omstrukturering till en digitaliserad bank och 

huvudsakliga arbetsområdet är att skapa kontaktnät både inom och utanför banken. 
 

Studiens tredje respondent arbetar på SEB och är kommunikationsansvarig för PSD2-

projektet. Ansvarsområden är hur kommunikationen internt och externt ska ske samt 

upplärning av medarbetare för vad PSD2 innebär och vilka förändringar som spås komma 

på marknaden. 
 

Studiens fjärde respondent arbetar på SEB och har befattningen projektledare PSD2. 

Huvudsaklig arbetsuppgift är att ansvara för att PSD2 sker i banken och då gäller det 

främst olika affärsenheter men även olika geografier. 
 

Studiens femte respondent arbetar på Handelsbanken och har befattningen Global 

Coordinator Digital Infrastructure API Management. Rollen innebär att verka som 

beställare för den nya infrastrukturen som Handelsbanken måste utveckla i och med 

PSD2. 
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Studiens sjätte respondent arbetar på Swedbank och har befattningen Business 

Information Officier (BIO) för Group Payments & Cash Management, Deposit and 

Swish. Det innebär att respondenten är affärsutvecklingschef och systemägare inom 

betalningar, Cash-Management, inlåning och Swish i Swedbank. 
 

Mindre banker 

Studiens sjunde respondent arbetar på Skandiabanken och har befattningen 

operativ sponsor i PSD2-projektet. Det innebär att respondenten är med och styr och 

leder arbetet tillsammans med projektledaren. 
 

Studiens åttonde respondent arbetar på Collector Bank och har befattningen Head of 

Retail vilket innebär att respondentens huvudsakliga ansvarsområde är 

konsumentprodukter gällande kreditkort, privatlån och sparkonton. 
 

Tredjepartsaktörer 

Studiens nionde respondent arbetar på Tink och har befattningen CFO. Tidigare har 

respondenten arbetat på MasterCard där han hade liknande uppgifter.  

Studiens tionde och elfte respondenter arbetar på Mina Tjänster och har befattningen 

CEO samt Partnership & Growth. 

	

Övriga aktörer 

Studiens tolfte respondent arbetar på Svensk Handel och arbetar med frågor som handlar 

om handelsfrågor och berör alla parter inklusive politiker. Huvudsakliga 

arbetsuppgifterna är att hantera betalfrågor från främst konsumenter och handeln.  

 

Studiens 13e respondent arbetar på Svenska Bankföreningen och har befattning 

Sakkunnig, Betalningar & Clearing, Senior Legal Advisor, Payments & Clearing. 

Studiens 14e respondent arbetar på Finansinspektionen och ansvarar som Senior Jurist för 

tillståndsgivning och rättsfrågor för bland annat PSD2. Respondenten är även 

projektledare för implementeringen av PSD2 hos Finansinspektionen vilket innebär 

projektledare av utgivning och författning av föreskrifter för betaltjänstleverantörer. 
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När uppsatsförfattarna i löpande text benämner respondenterna alternativt respondenten 

är det respondenternas egna åsikter och bör åtskiljas från företagen de är verksamma 

inom. När företagens namn benämns är det enbart företagets åsikter och uttalanden. 

 

4.2 Uppbyggnad av empirikapitlet 

 

Figur 2 Modell för deltagande aktörer 

	

För att få en helhetsbild av vad som kan tänkas ligga till grund för storbankernas 

anpassning har en målsättning varit att skapa ett grundläggande underlag för hur andra 

aktörers påverkan på bankernas anpassning ser ut. Därför har dessa varit i kontakt med 

och Finansinspektionen, Svensk Handel samt Svenska bankföreningen har dels bidragit 

med mycket kunskap inom ämnet men även gett ett helhetsperspektiv för hur marknaden 

kommer att påverkas av PSD2.  
  

Skandiabanken och Collector Bank har som mindre banker givit sitt perspektiv på 

regelverket och hur de förväntas agera när det är lagfört. Tillsammans med 

tredjepartsleverantörerna Tink och Mina Tjänster har det skapat en bild för hur 

storbankernas konkurrenter bemöter PSD2. Även om aktörerna Tink, Mina Tjänster, 

Collector Bank och Skandiabanken inte utgör en lika stor konkurrent som fullservice 

bankerna i dagsläget konkurrerar de med storbankerna på så vis att de kan kapitalisera på 

förändringarna som kommer med PSD2. De är dock inte konkurrenter som utmanar 

storbankerna inom fullservice segmentet utan det är inom betaltjänsterna som aktörerna 
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konkurrerar med inom en viss nisch. Övriga aktörer har därmed bidragit med ett externt 

perspektiv för hur PSD2 kan komma att påverka marknaden i stort men framförallt 

storbankerna vilket kan komma att spela roll i hur de ämnar gå vidare i det 

förändringsarbete de redan initierat i och med PSD2. 
	

4.3 Tredjepartsleverantörer och övriga finansiella institutioner  

 

Uppsatsen belyser anpassningen inom bankbranschen och det är viktigt att förtydliga 

studiens specifika intresse för storbankerna då syftet är just att bidra med kunskap för hur 

PSD2 anpassas till svenska storbankers verksamhet. Därmed har fokus riktats mot hur 

PSD2 påverkar TPP för att erhålla en djupare förståelse för marknaden samt hur 

bankernas anpassning kan uppfattas utifrån TPP:s perspektiv.  

 

4.3.1 Inställning och förändrande förutsättningar 
	

Hos tredjepart bemöts PSD2 med glädje och den generella synen är att det sätter 

verksamheten under lagstiftning, ger TPP högre legitimitet samt ett ökat kundförtroende. 

I och med PSD2 måste TPP:s ansöka om tillstånd för att kunna agera leverantörer av 

kontoinformationsstjänster (AIS) eller betalningsinitieringstjänst (PIS). Att PSD2 medför 

ökade krav på tillsyn ser både Mina Tjänster och Tink som en nödvändighet och en fördel 

för deras verksamheter eftersom de erhåller en ökad trovärdighet från andra aktörer på 

marknaden.  

 

En ökad regelefterlevnad minimerar problematiken kring oseriösa aktörer som vänder sig 

mot illegal verksamhet och därmed är inställningen mot direktivet god eftersom det 

stärker deras marknadsposition. PSD2 innebär även att bankerna inte tillåts förhindra 

deras tillgång av bankernas information. För de aktörer som inte handlar i enlighet med 

lagar och regler har Finansinspektionen makten att återkalla tillstånd och licens samt 

utdelning av straffavgifter och anmärkningar. Finansinspektionen tydliggör att deras 

ingripanden har en negativ påverkan på den misskötsamma aktörens rykte och därmed 

dess förmåga att samarbeta och konkurrera. 
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4.3.2 Anpassning 

	

De tjänster som TPP:s erbjuder har länge ansetts vara kontroversiella på grund av de 

tillvägagångssätt som använts för att erhålla informationen och i Europa har det resulterat 

i stora stämningar mot TPP. På grund av bristande lagstöd har stämningarna dock inte 

funnit fäste men det räckte för att försätta de nystartade företagen i konkurs.  

	

Förtroende från kunder och investerare har länge inneburit ett stort motstånd för TPP:s 

vilket nu nästintill elimineras när PSD2 rättfärdigar deras verksamhet samtidigt som det 

förbjuder bankerna från att motarbeta dem. I dagsläget ser relationen mot bankerna 

annorlunda ut menar Tinks respondent och betonar vikten av den ankommande FinTech-

revolution som tagit fart och hävdar att banker som ligger i framkant i trenderna som 

råder på marknaden är de som kommer att klara sig bäst. Både Tink och Mina Tjänster 

konkluderar att bankerna möjligtvis inte klarar av att utveckla tjänsterna själva då 

bankernas satsningar i samarbeten med TPP har tolkats som att bankerna medger att de 

varit långsamma och försöker komma ikapp genom att ingå samarbeten med yngre och 

snabbrörliga företag. Därav argumenterar både Tink och Mina Tjänster för att samarbete 

och ett välkomnande bemötande ses som ett måste för att överleva över tid. 

Finansinspektionen hävdar dock att, trots att de saknar insyn i relationerna på marknaden, 

får de information om att bankerna är svåra att föra dialog med. 

	

Finansinspektionen anser att den ökade konkurrensen och öppna marknaden är främjande 

för det svenska samhällssystemet och de syftar på att det kommer utvecklas många nya 

innovativa företag på marknaden. Svenska Bankföreningen som representerar bankerna i 

många debatter, bland annat i den om det dedikerade gränssnittet, poängterar möjligheten 

PSD2 skapar för bankerna att själva distribuera tredjepartstjänster. Varken Tink, som 

dessutom anser sig stå utan konkurrens i dagsläget, eller Mina Tjänster är dock oroliga 

för den ökade konkurrensen utan ser det som ett oundvikligt fenomen. De menar istället 

att en god stämning mellan aktörerna främjar ett gott samarbete. Upprättandet av 

dedikerade gränssnitt har skapat en diskussion mellan banker och TPP eftersom det 

menas på att det skapar en obalans i konkurrensen om det är upp till banken att bygga den 

infrastruktur TPP:s ska använda.Tink befarar därför att bankerna kommer utnyttja 
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anordningen till sin fördel eftersom det dedikerade gränssnittet skulle praktiskt taget 

läggas ut till bankernas erkända konkurrenter. Mina Tjänster tycker däremot att genom att 

upprätta en positiv relation till bankerna får de den nödvändiga information de behöver 

för att fortsätta driva den verksamhet de har i dag och önskar i och med PSD2 expandera 

till en internationell marknad. Svenska Bankföreningen menar dock att de förespråkar ett 

samarbete mellan TPP och banker för att erhålla en så kundnyttig funktion som möjligt. 

 

4.4 Insamlad empiridata 

	

Studiens insamlade data sammanfattas i huvudkomponenterna; inställning, förändrade 

förutsättningar och anpassning som i nästa avsnitt kombineras i löpande text. 

Uppbyggnaden av empirin grundas i dessa teman och kommer därmed behandlas på 

liknande förfarande i analyskapitlet. Kapitel 4 avser den huvudsakliga empiridata 

insamlad från studiens primära forskningsområde, Sveriges fyra storbanker, för att 

besvara studiens frågeställning om huruvida de anpassar sig till PSD2. 

 

4.4.1 Inställning 

	

PSD2 upprättar en gemensam ram för samtliga banker i Europa vilket gör att alla måste 

förhålla sig till samma spelregler. Bankerna är noga med att poängtera att den viktigaste 

och främsta delen är att säkerställa att de fullföljer regelefterlevnad innan de fortgår i 

arbetet med PSD2. Den generella inställningen hos samtliga aktörer gentemot PSD2 är 

positiv och banker liksom TPP anser att det är bra att tredjepartstjänster sätts under 

tillsyn. För bankerna innebär det nya möjligheter som tidigare inte varit möjliga, såsom 

att öppna upp sin kunddata ytterligare och sedan ta betalt för det och för TPP betyder det 

legitimitet för deras verksamhet. PSD2 slår mot alla på samma sätt menar 

Handelsbanken, bankerna kan inte luta sig tillbaka utan de måste utveckla tjänster till 

kunder då PSD2 är enligt deras mening bara början på den förändring som spås ske på 

marknaden. Deras respondent antyder att bankerna inte har något val utan måste anpassa 

sig för att inte hamna efter i utvecklingen. 
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Kundnytta och kundkrav är termer som används frekvent och det är det Nordeas 

respondent menar väger tyngst för hur Nordea ställer sig mot eller för en förändring. I 

och med PSD2 är det kunderna som kommer att förändra marknaden i större grad än 

tidigare då kunderna kommer att få mer valmöjligheter och kommer exponeras för fler 

erbjudanden än tidigare. Svensk Handel och Finansinspektionen menar på att PSD2 är 

framtaget för att främja kundernas säkerhet. Nordeas respondent trycker på att PSD2 ökar 

transparensen för den makt kunderna har för åt vilket håll marknaden ska gå och menar 

att det är en demokratiserande process som alla banker bör beakta för en lönsam 

utveckling. Nordeas inställning är förutom positiv väldigt öppen men hade, enligt deras 

respondenter, troligtvis gått i samma riktning även fast det inte vore för PSD2. Däremot 

har direktivet accelererat arbetet mot den riktning marknaden redan strävar mot. 

	
 

SEB menar, likt Nordea, att PSD2 snarare bekräftar än sätter fenomenet och de uppvisar 

en avslappnad attityd gentemot direktivet och påstår att även de hade funnit ett intresse 

för FinTech1 innan det fastslogs. I dagsläget får SEB Venture Capital2 enbart investera i 

FinTech och Tink tror att vore det inte för PSD2 hade bankerna inte uppvisat samma 

intresse för deras typ av verksamhet, något SEB dementerar och menar istället att skiftet i 

deras mentalitet beror på marknadstrenderna snarare än direktivet. En utmärkande faktor 

för SEB är den vikt respondenterna lägger vid den interna anpassningen för att få ihop 

bankens egna system med de förändringar som krävs för att vara laglydiga. 

Respondenterna jämför sig med andra bankers mer offensiva inställning men menar på att 

istället för att öppna upp för externa parter har deras fokusområde varit att arbeta internt 

och få med hela organisationen att arbeta mot PSD2. När det väl gäller att öppna upp är 

den interna anpassningen klar och den processen är i deras mening inte så stor.  

 

4.4.1.1 Screen scraping 
	
	
PSD2 är ett uppskattat direktiv eftersom det förtydligar spelregler, skyldigheter och 

rättigheter för TPP:s. Kunder använder tjänster utfärdade av TPP:s och i dagsläget är 

																																																													
1 I detta sammanhang syftas den underliggande tekniken i kombinationen av teknisk innovation och 
finansiella tjänster. 
2SEB Venture Capital är en del av SEB koncernen. 
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tjänsterna inte helt riskfria eftersom den bakomliggande säkerheten och kvaliteten inte 

uppfyller önskad nivå. En gemensam syn från bankernas sida är besvikelsen som skulle 

uppstå om screen scraping godkändes på EU-nivå eftersom det utgör en sådan stor risk 

för kunderna som egentligen inte är medvetna om vad de ger sitt godkännande till. Screen 

scraping är benämningen på den teknik TPP använder sig av i nuläget för att tillgå 

bankernas information. TPP går då genom kundernas gränssnitt in på deras internetbank 

och samlar information från kundens fullständiga bankengagemang utan att identifiera sig 

som en tredje part för banken.  

	

 

4.4.1.2 Samarbete och konkurrens 

	
Merparten av de tillfrågade bankerna betonar utmaningen med att hitta en 

marknadsstandardisering. För storbankerna som verkar i flertalet länder innebär det att de 

potentiellt måste arbeta upp separata lösningar men att hitta marknadspraxis kan dock ta 

tid. PSD2 inleds med en lagstiftning som tvingar marknaden till att finna en 

standardisering istället för att grundas i ett marknadsinitiativ som hade underlättat 

harmoniseringen och implementeringen av direktivet. Initialt kommer PSD2 tvinga 

berörda aktörer till att hitta skilda lösningar vilket blir kostsamt för alla inblandade men 

förhoppningen är att alla kommer arbeta mot en gemensam harmonisering. 

	

En intressant utveckling, menar SEB, är att samarbete skapar nya sätt att interagera med 

varandra. Tidigare avvisade bankerna samarbete med andra aktörer inom branschen men 

nu är det nödvändigt för att utnyttja de mindre aktörernas spetskompetens inom nischade 

områden. Bankerna får då tillfredsställda kunder medan TPP får tillgång till bankernas 

extremt stora kundbaser och ett informationsutbyte. Nordeas respondent adderar att när 

det kommer till framtidsutsikter kan nästa generation av de TPP som finns idag innebära 

otroligt mycket mer. Därav för Nordea idag en dialog med TPP för vad de ser för trender 

inom en period om fem år, vad deras kunder efterfrågar, vilka funktioner som används 

mest frekvent, hur de vill utvecklas och vad Nordea i så fall kan göra för att stödja den 

utvecklingen. På så sätt kan en bättre tjänst distribueras till kunden och som då 

förhoppningsvis blir nöjd och stannar i Nordea. Medverkande aktörer menar på att 

samarbete är den bästa lösningen för ett lönsamt bemötande av PSD2. Bankerna säger sig 
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ha insett sina egna misstag att inte möta kundernas efterfrågan i intressanta tjänster, ett 

behov TPP har lyckats fylla och det har resulterat i att samarbeten upprättas för att 

uppfylla en ökad kundnytta. 

	

Konkurrensen kommer dock, som SEB:s respondent spår, bli betydligt större för 

etablerade aktörer men den största påverkan kommer troligen ske mellan bankerna som 

utsätter varandra för högre konkurrens. Bankerna har en god syn på den ökade 

konkurrensen och ser kundnyttan i att öppna marknaden för fler aktörer. Den lugna 

inställningen grundar sig i att det handlar om att de är försäkrade om att TPP enbart 

minskar bankernas framtida intäkter snarare än att eliminera dem. Dock medger bankerna 

att konkurrensen är svår att lokalisera eftersom en bank innefattar flera olika 

verksamheter som alla påverkas på olika sätt av både andra banker och TPP som ofta är 

specialiserade inom mindre områden. Skandiabanken hävdar fortsättningsvis att de 

banker som inte oroar sig för PSD2 ljuger. 

 

4.4.2 Förändrade förutsättningar 

	

Open Banking innebär att skapa kommunikation mellan bankerna och de mindre 

aktörerna som önskar utnyttja bankernas infrastruktur, ett område inom vilket SEB och 

Handelsbanken medger sig behöva utbildning eller rekrytering. Det handlar om att 

upprätta en helt ny kanal, alltså gränssnitt, som kräver ny teknik och en annan 

uppsättning funktioner vilket måste inkludera sätt för att säkerställa att kanalerna är säkra 

från risken att utsättas för dataintrång. Likväl måste det finnas ett sätt för kunden att 

identifiera sig och även för banken att säkerställa att kunden godkänt den genomförda 

betalningen. Bankerna har sina förhoppningar på att det gemensamt uppbyggda BankID3 

är svaret på den frågan men med PSD2 innebär det att det även tillkommer en tredje part 

mellan kund och bank. Då måste banken även säkerställa att TPP är godkänd av 

Finansinspektionen vilket innebär ny teknik för att identifiera och godkänna TPP. 

 

																																																													
3 BankID är en elektronisk ID-handling. 
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4.4.2.1 Dedikerade gränssnitt 
	

Genomförandeförordningarna4 för PSD2 förs i EBA:s arbete med teknisk standard vilket 

är en fördröjd process i jämförelse med den hastighet lagstiftningen håller. Det har väckt 

en viss oro bland berörda parter eftersom det tvingar aktörerna till hypotesdrivna 

förberedelser inför implementeringen av PSD2 och många av respondenterna upplever att 

de arbetar mot ett okänt mål. Den främsta hypotesen bankerna arbetar mot är de 

dedikerade gränssnitten som behandlas av EBA. Det innebär att bankerna måste investera 

i ny infrastruktur för att upprätta ett specifikt gränssnitt med syftet att tillåta TPP den 

information de har rätt till istället för att TPP använder sig av screen scraping. 

Infrastrukturen kring identifiering av TPP måste bankerna själva bygga upp och 

Handelsbankens respondent belyser det faktum att bankerna bör bygga och utforma 

gränssnitten på ett likartat sätt eftersom vid utformandet av en tjänst handlar det om 

återanvändning av tjänsten och utvecklar så mycket som möjligt resursmässigt för att 

skydda affärssystemen. Svensk Handel tillför dock till diskussionen kring dedikerade 

gränssnitt som enskilt tillvägagångssätt för TPP att tillgå bankernas information innebär 

en hämmande effekt. Betalningsinitieringstjänster utsätter dock bankernas kort- och 

direktbetalningar för högre konkurrens medan kontoinformationstjänster minskar 

bankernas kontroll över kunden. Den förlorade kontrollen av de egna kanalerna innebär 

dock en ökad risk för bankerna. Går en betalning som involverar en TPP fel, även efter 

det att PSD2 trätt i kraft, måste bankerna vara beredda på att ta hand om det vilket 

påverkar deras system och processer. 

 

4.4.2.2 Ökad risk 
	

Finansinspektionen påstår att alternativa lösningar till dedikerade gränssnitt är en 

avvägning mellan säkerhet, öppen konkurrens och att följa direktivet eftersom 

genomförandeförordningarna inte kan gå utanför det mandat som finns i PSD2:s artikel 

985. De dedikerade gränssnitten säkerställer att innovation bevaras på marknaden och 

																																																													
4 Genomförandeförordningarna beslutas av Europeiska kommissionen för att föreskriva enhetliga premisser 
för genomförandet av lagstiftningsakterna. 

5 Artikel 98 innehåller: Tekniska standarder för tillsyn för autentisering och kommunikation. 
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konkurrens ökar. Det förutsätter att det inte förekommer någon diskriminering på 

marknaden vilket det skulle göra om etablerade TPP:s ägde fördelar, eftersom de redan 

besitter en teknik för att komma åt den önskade informationen, gentemot nya aktörer som 

skulle gynnas av dedikerade gränssnitt. 

	
 

Traditionellt sett är bankerna väldigt duktiga på säkerhet och riskhanteringen men i och 

med PSD2 sätts det allt högre press på dessa delar då, som Swedbank menar, betalningar 

och information utsätts för högre risk. Även Skandiabanken poängterar bankernas 

mognad i regelefterlevnad och SEB betonar det ansvar de bär gentemot säkerhet och 

bedrägeri och menar på att de nya aktörerna som tillträder inte har lika stor kunskap kring 

detta. Det betyder att båda parter utsätts för en högre risk och förutsätter att bankens 

riskhantering utvecklas, vilket Handelsbanken intygar om. Bankerna är noga med att 

poängtera det ansvar de har gentemot kunderna och för att möta detta gäller det att 

bankerna har utvecklat system för att hålla den takt som utvecklingen inom 

tredjepartstjänster håller. 

	
 

Eftersom PSD2 implementeras genom hela Europabetalningsområdet (SEPA)	var både 

Swedbank och SEB noga med att uttrycka sin oro för det utländska hot som skapas i och 

med att en TPP kan vara registrerad i ett land som Sverige inte har under uppsikt. Därmed 

ökar risken för bedrägeri och SEB:s respondenter menar på att ”det resulterar i att vi inte 

får någon översikt av hela kedjan vilket minskar vetskapen om vad som har skett på 

vägen”. Swedbanks respondent stärker oron över utländska aktörer som godkänns av 

andra länders motsvarighet till Finansinspektionen. Dessa har en skild syn från Sverige 

och har historiskt sett godkänt företag som Sverige inte hade gjort vilket också ökar 

risken för bedrägeri.	

 

4.4.2.3 Interna system 
	

Större banker är ett resultat av diverse uppköp vilket har inneburit en sammanslagning av 

olika system och med ett regelverk som slår relativt hårt betyder det att det är stora delar 

som måste förenklas och nya system som ska byggas för att få dessa att verka 

harmoniserat. Storbankerna menar också på att gamla system innebär gamla processer 
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och rutiner och förändringar kan vara tunga, dessutom tar beslut ofta längre tid eftersom 

fler parter ska vara involverade och eniga. Mindre företag däremot är väldigt starkt 

fokuserade och mer effektiva. Skandiabanken, som är en av Sveriges mindre banker, 

instämmer om att fördelarna som liten aktör är att deras system är lättare att bygga om, 

anpassa och utnyttja för tilltänkt ändamål vilket gör de mindre trögrörliga än större 

banker men till deras nackdel har de mindre kapitalbas. 

	
 

Nordea planerar att samla samtliga system till ett integrerat för att underlätta underhåll, 

hantering och förvaltning av system massan. Det är ett pågående projekt och innefattar 

bland annat att upprätta infrastrukturen för hur TPP:s ska tillgå bankens information. 

Internt innebär SEB:s arbete kring PSD2 som första steg att få organisationen att förstå 

regelverket och då en bank ofta utsätts för många regelverk tvingar det bankerna att dels 

rikta organisationen mot de möjligheter som PSD2 öppnar upp för men också göra detta i 

samspel med övrig reglering för att undvika att dubbelbygga delar av banken. För SEB är 

det en stor utmaning för affärsutvecklingen att förstå hur regelverken interagerar med 

varandra och hur det kan generera nya affärer.  

	
 

4.4.2.4 Stordriftsfördelar 
	

Som tre av Sveriges största banker utmärker sig Nordea, Swedbank och SEB med större 

och bättre resurser vilket resulterar i stordriftsfördelarna att slå ut eventuella kostnader på 

en betydligt större del av organisationen och kundgrupp. Den stora organisationen ökar 

även potentialen att nå ut till en större kritisk massa för att möjliggöra den standardisering 

som krävs för att en egen tjänst ska harmoniseras genom Sverige. En mindre bank tvingas 

till samma förändring men har mindre möjligheter att slå ut kostnaderna på de olika 

delarna inom verksamheten vilket försvårar chanserna till att konkurrera. Dessutom 

noterar SEB:s respondenter den större tillgång de erbjuds för mer information kring 

projektet om PSD2 jämfört med mindre aktörer vilket underlättar deras arbete med 

implementeringen. Det är också en möjlighet i och med att TPP vänder sig i första hand 

till storbanker, snarare än de mindre bankerna, tack vare deras stora kundbas och starka 

varumärke.  
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Den mindre kapitalbasen och saknaden av stordriftsfördelar som storbankerna ser i de 

mindre aktörerna menar Nordeas respondent är faktorer till varför mindre banker troligen 

inte kommer gå bortom PSD2 och enbart uppfylla det som är lagkrav medan Nordea kan 

omvandla lagstiftningen till en möjlighet. Däremot hävdar Skandiabanken att de ser sig 

ha lika stor chans som de andra bankerna att öppna upp gränssnitt för att sälja övrig 

information till TPP. Collector Banks respondent påstår att de enbart ser fördelar med 

PSD2 eftersom det möjliggör deras typ av bankverksamhet att öppna för fler tjänster.  

 

4.4.3 Anpassning 

	

PSD2 tvingar banker till att öppna sin infrastruktur i fråga om betalkonton men det är 

också det enda direktivet reglerar, något bankerna inte är sena med att notera. Den övriga 

informationen bankerna lagrar är fortfarande under deras kontroll och Nordea, SEB, 

Swedbank och Skandiabanken har alla sett potentialen i att utveckla den möjligheten till 

en intäktskälla. De beskriver det som ett sätt för bankerna att paketera informationen som 

en tjänst och sälja den till TPP och därmed uppnå en högre kundnytta och TPP:s kan i sin 

tur utöka sina erbjudanden. Att tillåta TPP mer information menar SEB:s respondenter 

leder till högre försäljning av befintliga erbjudanden och utvecklingen av nya då de får en 

ökad distributionskraft eftersom bankerna når ut till kunder på sätt som tidigare inte varit 

möjliga. Handelsbanken ser till största del endast kostnader med PSD2 men syftar i 

samband på att vinstmöjligheterna inte är i kronor utan i möjligheten att utveckla egna 

tjänster.   

 

4.4.3.1 Strategisk plan 
	

Bankerna uppskattar det strukturerade verktyget PSD2 tillhandahåller för att öppna upp 

deras miljö där de kan samarbeta på ett organiserat sätt vilket leder till nöjdare kunder. 

Nordea, SEB och Swedbank har gjort anmärkningsvärda investeringar inom FinTech. 

SEB:s respondenter menar på att den tydliga marknadstrenden grundas i att även om 

utvecklingen av nya samarbeten är ett stort skifte så utgör kombinationen av TPP, som är 

tekniktunga, och banker, som i sin tur kan regelefterlevnad och har en stor kundplattform 



	
	

39	

samt ett starkt förtroende, en intressant synergi. Storbankerna uttrycker även alla sina 

framtidsvisioner i form av en egen tjänst, även om Swedbank väljer att inte besvara mer 

djupgående frågor i ämnet. Nordea och SEB menar att tjänsten ämnar tillåta kunder till 

alla Sveriges banker att använda tjänsten som då kan erhålla information från övriga 

banker genom den öppenhet PSD2 möjliggör. Däremot trycker samtliga respondenter på 

att banksektorn fortfarande karaktäriseras av en viss trögrörlighet och även fast nya 

fenomen som accelererar deras förändring inträtt på marknaden spekulerar dem om en 

framtid om ungefär tio år. 	

 

4.4.3.1.1 Nordea 
	

Nordea är väldigt öppna med sina framtidsambitioner som enligt respondenten sträcker 

sig långt bortom de krav lagstiftningen ställer och väljer att se möjligheterna som öppnas 

för att se behovet hos TPP, marknaden och slutligen kunden. PSD2 öppnar upp 

möjligheten för Nordea att upprätta en plattform för finansiella tjänster likt den Apples 

App Store och ambitionen innefattas av en strategisk plan som sträcker sig över en period 

av fem till tio år. De önskar tillhandahålla en kanal liksom mobil- och internetbanken till 

TPP:s som i sin tur erbjuder sina tjänster till slutkunden. Respondenten menar också på 

att i framtiden ska det vara möjligt att, istället för att använda tredjepartstjänster, köpa 

och använda Nordeas färdiga applikationer och på så sätt blir Nordea en tjänsteleverantör 

till TPP och slutkunden. I framtiden ser respondenten att en potentiell utveckling av 

betallösningar är inom bland annat biometri6 för godkännande av betalningar i realtid likt 

Swish, även i deras egen mobilbank.  

 

4.4.3.1.2 SEB 
	

Den enskilt största fördelen med PSD2 är i SEB:s mening möjligheten att vara en egen 

TPP för att ta sig in på den marknaden och konkurrera på ett sätt som tidigare inte varit 

möjligt med erbjudanden de inte kunnat utnyttja. Respondenterna nämner dock flertalet 

gånger att SEB måste testa sig fram för att se vad som fungerar och inte, både gällande 

																																																													
6Exempelvis fingeravtryck och ögonscanning.  
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samarbeten, ny teknik och nya betallösningar eftersom det är kundens behov som ska 

fyllas och då gäller det att ligga i framkant med utvecklingen. Nya affärsmodeller 

möjliggörs även vid ett partnerskap där SEB tillsammans med en TPP distribuerar en 

applikation, framtagen av TPP, som kunderna betalar för.  

	
 

Förutom framtidens krav på enkla och snabba lösningar tror respondenterna på en högre 

grad av skräddarsydda tjänster för att verkligen se till det individuella behovet. För att nå 

detta måste SEB arbeta proaktivt med insikten att beteenden har förändrats och som 

exempel på nya möjligheter att ta betalt av kunden dras en jämförelse med Spotify och 

deras premium-tjänster, alltså att SEB kan ta betalt för vissa tjänster på ett nytt sätt och 

med TPP skulle det kunna innebära att sälja övrig information än den som PSD2 reglerar.  

 

4.4.3.1.3 Handelsbanken 
	

Möjligheterna för Handelsbanken medger respondenten är svåra att förutse men förmodar 

att bankerna kommer anta liknande beteende, likna varandra mer och fokus kommer att 

utveckla digitala tjänster. Företaget har i särklass störst kontorsnät även om de satsar på 

digitala lösningar, respondenten menar att aktörer på marknaden kan konkurrera med 

exempelvis en mobilapplikation, men att Handelsbanken går utöver det då de kan erbjuda 

den lokala anknytningen mot kunden och försöker därefter anpassa den utifrån kundens 

önskemål och behov. Handelsbanken har således sin tro och håller fast vid den oavsett 

om andra banker går åt ett annat håll och deras respondent menar på att de sällan väljer 

att följa med i marknadstrenderna. 

	
Kundbeteendet kommer i framtiden utvecklas mot en allt mer digital användning men 

Handelsbanken anser att den personliga servicen är extremt viktig och kommer bli mer 

värderat i framtiden. Då det kommer att försvinna från andra banker menar 

Handelsbanken på att deras vikt vid det personliga mötet utgör för deras del en 

konkurrensfördel. Handelsbanken uttrycker att de har en bra kundbas, bra varumärke och 

tjänster bra saker och menar att det är ett väldigt bra komplement att arbeta tillsammans 

med dem. 
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4.4.3.1.4 Swedbank 
	

Swedbanks respondent såg möjligheten i att utveckla egna tjänster och menar att när 

PSD2 och den tekniska standarden implementeras har de samma förutsättningar som TPP 

att utveckla egna tjänster men ville inte gå in på ämnet något djupare. Vid frågan vad 

respondenten såg för framtida utvecklingar på betalmarknaden påstod Swedbanks 

respondent att även om kundernas beteende kommer att förändras så är det inte i någon 

avsevärd högre grad. Respondenten menade att framtidens betalning är Swish eftersom 

det är ett smidigt sätt att betala som fungerar väldigt bra och håller användarna nöjda. 

Förhoppningen är att i framtiden utveckla tjänsten för att automatisera den ytterligare och 

möjligtvis möjliggöra användarens godkännande genom Biometrics-teknik. Swedbank 

medger att storbankerna troligtvis inte kommer vinna några marknadsandelar på 

direktivet, Svensk Handel instämmer och påstår att den stora vinnaren i PSD2, bortsett 

från konsumenten, är TPP:s. 
 

4.4 Sammanfattning av empiri och förstudie 

	

I nedanstående tabell redogörs sammanfattade svar från respondenterna från den 

kvalitativa intervjustudien. Uppsatsens huvudområden; inställning, förändring, 

anpassning och relationer på marknaden har ledsagat utformningen av studiens 

intervjufrågor och kommer därmed utgå från denna uppdelning för tydligheten av 

resultaten såväl simplifiering av jämföranden.  
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Tabell 1 Sammanställning av frågor och svar banker 

 Nordea SEB Handelsbanken Swedbank Skandia 
Banken 

Collector 
Bank 

Inställning Öppen för 
möjligheter. 

Ett skifte av 
mentalitet med 
en öppen 
inställning mot 
TPP. 

PSD2 anses 
tvingande.  

Den ökade 
tillsynen är ett 
krav för att 
banker och TPP 
ska interagera. 

“De banker som 
inte oroar sig 
för PSD2 
ljuger”. 

Bankens kultur 
avgör deras 
bemötande av 
PSD2. Syftar 
till att de är mer 
öppna än 
storbankerna. 

Förändrade 
förutsättningar 

Upprättning av 
nytt gränssnitt för 
att integrera 
PSD2. Komplext 
då befintliga 
system är resultat 
av tidigare 
organisationella 
sammanslagningar
.  

Stora interna 
förändringar och 
måste byggas i 
samspel med 
andra 
regleringar för 
att undvika att 
dubbelbygga 
banken. 

Resurskrävande 
systemutvecklin
g inom vilken 
kompetens 
saknas. 

Ökade 
påtryckningar 
för en mer 
avancerad 
riskhantering på 
grund av ökade 
hot från 
utländska TPP. 

Tvingas till 
samma 
förändring som 
större banker 
men saknar 
samma resurser 
och kapitalbas. 

Möjligheter 
som TPP och 
ämnar utnyttja 
möjligheten i 
marknadspositi
onen mellan 
bank och TPP. 

Anpassning Utveckla en 
plattform likt App 
Store för att 
genom samarbeten 
och konkurrens 
samla finansiella 
tjänster av olika 
aktörer.  

Möjligheten att 
vara en egen 
TPP och därmed 
tillgå 
information från 
andra banker. 

Betonar 
konkurrensförde
len som ligger i 
det lokala 
kontorsnätet 
snarare än i 
digitala tjänster.  

Ser möjligheten 
i att utveckla 
gränssnitt men 
väljer att inte 
besvara mer 
djupgående i 
ämne.t 

Utveckla 
gränssnitt för att 
skapa en 
intäktskälla. 

Använder 
samarbeten via 
PSD2 för att 
erbjuda ett 
fullständigt 
sortiment av 
banktjänster. 

 

Tabell 2 Sammanställning av frågor och svar övriga aktörer 

 Tink Mina Tjänster Finansinspektionen Svenska 
Bankföreningen 

Svensk Handel 

Inställning Ökad legitimitet 
och 
kundförtroende. 

Möjliggör en 
internationell 
expansion. 
 

”Bra att 
konsumentskyddet 
stärks och 
säkerheten höjs”. 

Bra med ökad 
konkurrens förutsatt 
att PSD2 innebär 
dedikerade 
gränssnitt. 
 

Driver för att öppna 
konkurrensen. 
 

Förändrade 
förutsättningar 

Dedikerade 
gränssnitt innebär 
bankers bristande 
incitament att 
tillförse TPP med 
information av 
kvalitet och ser 
hot mot den egna 
användarupplevels
en. 

Bättre interna 
resurser krävs för 
att leva upp till 
regelverket och 
uppnå en seriös 
organisation. 
 

PSD2 kommer 
resultera i många 
innovativa företag. 
 

PSD2 innebär tunga 
förändringar för 
bankernas interna 
system. 
 

PSD2 är framtaget för 
att främja ett ökat 
kundvärde och TPP 
anses vara den som 
gynnas mest, efter 
konsumenten. 
Storbankerna kommer 
inte vinna större 
marknadsandelar. 

Anpassning Anpassning av 
den egna 
infrastrukturen 
samt högre krav 
på 
regelefterlevnad. 

Samarbete med 
banker  
 

PSD2 är icke 
diskriminerande och 
de kan därmed 
ingripa någon 
motstrider lagen 
vilket har en negativ 
påverkan på 
aktörens rykte. 

Medlemsbankerna 
kan bli TPP:s. 

 
PSD2 förtydligar 
spelregler, 
skyldigheter och 
rättigheter för TPP:s. 
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5 Analys 
Analyskapitlet inleds med en modifierad analysmodell. Därefter redogörs samt 

analyseras bankernas inställning, förändrade förutsättningar och anpassning utifrån 

empiristudiens datainsamling och teorin med hjälp av den egenupparbetade 

analysmodellen. Likaså behandlas de fyra strategierna Lyda, Konkurrera, Expandera 

och Förvandla genom applicering av empirin och teoretiska referensramen. 

Avslutningsvis förs en sammanfattande analys och analyskapitlet ligger till grund för 

slutsatsen av undersökningen.	

	
Den ursprungliga analysmodellen framtagen ur studiens teoretiska referensramen 

upptäcktes under empiriinsamlingen vara bristfällig. Bankernas inställning gentemot 

PSD2 har under studiens gång visats vara av betydande vikt i fråga om hur de ställer sig 

mot regelverket för att sedan anpassa sin verksamhet utefter det. Yttre påtryckningar som 

det faktum att PSD2 är en tvingande lagstiftning och ett ökat kundkrav har visat sig vara 

en förutsättning för att bankerna ska skapa en positiv inställning. Det har i sin tur visats 

vara grundläggande för deras förändringsarbete som präglats av osäkerheter i form av ny 

teknik och ökade risker. Med de individuella förutsättningarna respektive bank besitter 

kan de genom strategiska val, upprättade av Cortet et al. (2016), finna den position i 

värdekedjan de ser som mest gynnsam.  

	
Den modifierade analysmodellen visar därmed hur bankens inställning, som påverkas av 

tvingande påtryckningar, utgör grunden för det förändringsarbete de ämnar initiera i och 

med PSD2. De förändringar bankerna måste göra är i sin tur ett arbete utan tydliga mål 

och empiriinsamlingen har således funnit att bankerna ämnar anta ett likartad beteende. 

De strategiska val bankerna sedan väljer att göra i fråga om att anpassa sig till PSD2 är 

beroende på de unika förutsättningar varje bank har och leder till en anpassning de ser 

lönsam för organisationen. 

 

Figur 3 Modifierad egenupparbetad analysmodell 
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5.1 Inställning 

	

Regeringen ställer i och med lagstiftning krav på aktörer inom en viss bransch att anta ett 

visst önskat beteende (Eriksson-Zetterquist, 2009). Regelefterlevnad är bankernas första 

prioritet när en ny lag stiftas och likt det bland annat Elliot (2016) påstår löper bankerna 

en hög risk att förlora sin legitimitet om de förhindrar TPP:s från att få tillgång till 

bankens information eftersom Finansinspektionen då kan bötfälla och även återkalla 

deras banklicens.  

	
	
PSD2 är en lagstiftning som tvingar bankerna till omstrukturering men medverkande 

respondenter betonar vikten av att PSD2 upprättar en gemensam ram inom vilken alla 

aktörer utsätts för samma förändringar och tvingar därmed bankerna till en likartad 

inställning (Eriksson-Zetterquist, 2009; Shi et al., 2008). Respondenterna påstår sig 

därmed stå positivt gentemot direktivet och menar på att även fast det tvingar dem till en 

ökad transparens är regleringen av tredje part nödvändig. Lapavitsas och Santos (2008) 

menar på att bankernas krav för en förbättrad prestanda innebär en omprövning av 

metoder och tekniker samt en expansion av sina utbud i form av produkter och tjänster 

men respondenterna fortsätter med att de väljer att fokusera på de möjligheter det tillför. 

Handelsbanken är enskild bank med att hänvisa till det tvång PSD2 utsätter bankerna för 

och deras respondent menar på att de måste anpassa sig för att anta samma 

utvecklingstakt som övriga banker eftersom motsatsen skulle uppvisa ett hot mot deras 

legitimitet (Eriksson-Zetterquist, 2009; Shi et al., 2008).  

	
 

Handelsbanken menar att PSD2 bara är början för den framtida strukturen av 

bankbranschen medan Nordea och SEB beskriver PSD2 som en accelerator av de 

förändringar som redan sker och båda aktörerna syftar till att de gått mot samma riktning 

om det inte vore för direktivet. De menar fortsättningsvis, ense med Swedbank, att i 

tvingande situationer som denna är det, likt vad DiMaggio och Powell (1983) menar, 

viktigaste att fokusera på att i första hand uppfylla fullständig regelefterlevnad men att 

sedan fokusera på de möjligheter som det öppnas för. TPP:s kompetens inom teknik har 

dock fångat bankernas intresse till att samarbeta, trots att det krävde bankernas förtroende 

till en början vilket aktörerna menar tyder på en skiftning av mentalitet.  
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Nordea förklarar PSD2 som en demokratiserande process eftersom den roll kunderna 

spelar får en ökad betydelse när bankerna utsätts för en högre transparens och kunderna 

får en ökad exponering av bankernas tjänster i och med TPP. Lapavitsas och Santos 

(2008) syftar till att bankerna är föremål för intressenternas påtryckande behov och 

Nordea och SEB betonar den makt deras kunder håller i deras förändringsarbete och 

Nordea menar att det är kundernas åsikt som gör en trend lönsam att följa eller inte. 

Guibaud (2016) har observerat ett förändrat kundbeteende på grund av kundernas 

frustration som grundas i trögrörlighet som karaktäriserar bankbranschen och det ställer 

ett ökat krav på att bankerna accelererar sitt arbete med sina digitaliserade plattformar. 

Den transparens PSD2 utsätter bankerna för tvingar de till att vara ännu mer 

uppmärksamma för de behov som öppnas upp på marknaden eftersom kunderna är, likt 

vad Authorities, N.C. (2006) menar, mindre bundna till banken. 

	

5.2 Förändrade förutsättningar 

	

För att PSD2 ska genomföras harmoniserat arbetar EBA upp genomförandeförordningar 

som sätter de spelregler som ska gälla på marknaden. Dessa är dock inte färdigställda 

vilket oroar aktörer då de inte vet mot vilket mål de arbetar och tvingas till att arbeta 

hypotesdrivet. Zucker (1987) menar på att en organisatorisk miljö som kantas av 

tvetydiga mål driver aktörerna till att anta en homogen strategi likt de mer framgångsrika 

aktörerna inom marknaden. Aktörerna ämnar arbeta efter en gemensam standardisering 

av de dedikerade gränsnsitten men de är medvetna om att det kommer bli tidskrävande 

och till en början riskerar utformningen anta en viss heterogenitet. SEB och 

Handelsbankens respondenter nämner även oförmågan för att harmonisera den nya 

tekniken inom organisationen vilket kan komma att kräva nyrekrytering för att få den 

kunskap som krävs. 

	
 

Den teknik TPP för med sig på marknaden och deras produkter och tjänster, ökar 

bankernas benägenhet till att anta en mer komplex IT-infrastruktur (Davis, 2011) och 

medverkande aktörer menar på att genom partnerskap kan det ske utbyte av information 

för att utveckla båda parternas marknadspositioner. Nordea och SEB är de som uttrycker 

sig ha sett potentialen i att initiera samarbeten med TPP för att erhålla ett högre 
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kundvärde och båda aktörerna medger att bankerna fokuserar på TPP:s behov för att på så 

vis nå slutkundernas efterfrågan. Likt Kaplan och Nortons (1996) påstående om att 

förbättrad teknik effektiviserar genomförandet av kundfokuserade strategier menar 

bankerna på att när de initierar ett samarbete med TPP söker de efter kombinationer som 

stärker deras varumärke. Med det menar de alltså en gemensam distribution av en tjänst 

som TPP utvecklar och som efterfrågas av kunderna genom vilket bankerna stärker sitt 

varumärke och erhåller legitimitet från kunderna. I kombination med den högre 

konkurrens PSD2 för med sig är storbankernas satsningar i TPP ett tydligt tecken mot 

vilken riktning deras strategier riktar sig. 

	

5.2.1 Interna system och ökade risker 

	

Majoriteten av tillfrågade respondenter understryker problematiken till att hitta en 

marknadsstandardisering. Nordea betonar allvaret då PSD2 tvingar marknaden att finna 

en standardisering vilket kommer resultera i avvikelser i lagstiftningen runt om i Europa. 

För att följa regelverket måste bankerna upprätta ny infrastruktur vilket framförallt för 

storbankerna innebär påkostade projekt då deras system är gamla och komplexa men det 

är i enlighet med DiMaggio och Powell (1983) en tvingande förändring alla banker måste 

genomföra. Förändringar kan därmed vara tunga eftersom även processer och rutiner 

tenderar på att vara gamla och fler parter är involverade i beslutsfattandet. Alternativa 

lösningar till dedikerade gränssnitt är dock enligt Finansinspektionen en avvägning 

mellan säkerhet, öppen konkurrens och efterlevnad av direktivet.  

	
 

Finansiella tjänster är känsliga för att missbrukas för illegal verksamhet (Nejad, 2016) 

och bankerna betonar den kompetens de besitter inom säkerhet samt riskhantering och 

betonar i samband den avsaknaden av erfarenhet tillträdande aktörer har. Utöver 

bristande kunskap i områden som bedrägeri trycker SEB och Swedbank på det ökade hot 

utländska aktörer utgör eftersom de kan vara godkända av myndigheter som har andra 

kriterier än Sverige vilket utsätter bankbranschen för onödigt stora hot. Det resulterar i att 

översikten av värdekedjan skadas och det innebär att båda parter utsätts för högre risk 

vilket lägger större ansvar på att bankernas riskhantering utvecklas. Munir och Baird 

(2016) syftar till att organisationer drivs till att imitera framgångsrika organisationers 
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strategier och system för att undvika risker. PSD2 är, enligt Svensk Handel och 

Finansinspektionen, framtaget för att säkra kundernas betalningar och därmed främja ett 

högre kundvärde. För bankerna är kundernas förtroende en viktig faktor för deras 

prestationsförmåga och de ämnar därmed bygga en långvarig relation (Guibaud, 2016; 

Mittal & Agrawal, 2016).  
 

5.3 Anpassning 

	

DiMaggio och Powell (1983) menar att organisationer tenderar på att efterlikna varandra 

i frågan om hur de bemöter problem som uppstår. Handelsbankens respondent tror att 

bankerna kommer börja likna varandra allt mer i och med ett större antagande av digitala 

tjänster. SEB menar på att marknaden i Sverige är liten och medverkande TPP fortsätter 

med att därför är ryktesspridning en snabb process som ofta resulterar i att bankerna antar 

en viss homogenitet i sina beslut angående trender och ankommande förändringar inom 

bankbranschen. Bankerna menar på att PSD2 snarare bekräftar än sätter fenomenet på 

marknaden men att det accelererar de redan rådande förändringarna på marknaden och 

därmed även deras organisationsförändringar (Munir & Baird, 2016).  

	

Utifrån Cortet et al.:s (2016) fyra strategier lyda, konkurrera, expandera och förvandla 

ämnar uppsatsen analysera över Sveriges storbankers anpassning av PSD2 och vad de 

avser göra härnäst. Medverkande respondenter från bankerna medger dock att 

banksektorn fortfarande är ett trögrörligt fenomen och det förändringsarbete och 

strategier de initierar i och med PSD2 grundas i långsiktiga tidsplaner med en omfattning 

av ungefär tio år. 
 

5.3.1.1 Lyda 
	

Att uppfylla regelefterlevnad kommer innebära reformerande processer som sätter nya 

krav på bankernas system. Swedbanks respondent medger den tvingande kraften i 

lagstiftningen och menar på att det kommer resultera i ett likartat beteende och attityd hos 

samtliga banker (Eriksson-Zetterquist, 2009; Shi el al., 2008). För att bankerna ska kunna 

utveckla sina system och införas i de gamla systemen måste ny infrastruktur upprättas. 
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Teknik för att identifiera och säkerställa att aktörerna är godkända av Finansinspektionen 

samt teknik för att säkerställa kundens medgivande måste utvecklas. Det ställer 

ytterligare krav på bankerna att sammanfläta sina befintliga system snarare än att upprätta 

ytterligare ett. 

	
 

Nordeas respondent tydliggör att Nordea ämnar gå bortom de krav som ställs i och med 

PSD2 och i enlighet med Cortet et al. (2016) är det nödvändigt om banken värnar om sin 

position i värdekedjan. SEB definierar sina framtidsmöjligheter utefter hur de går i 

samspel med vilka SEB är och dess produkter och tjänster och respondenterna menar att 

de provar sig fram med nya tekniker och lösningar internt för att se vad som kan gå. Det 

är i enlighet med Hastings et al. (2016) som menar på att företaget måste förstå 

organisationens värde och integrationen med de övriga värdeadderande aktiviteter i 

värdekedjan. Cortet et al. (2016) menar att det värde organisationens aktiviteter genererar 

kan i vissa fall resultera i en konkurrensfördel. SEB menar på att regelverk utgör en viss 

utmaning då bankerna oftast påverkas av fler regelverk samtidigt och det är viktigt att 

implementera dessa på ett integrerat sätt för att undvika ett dubbelarbete. Att bankerna 

finner en relevant tillpassning är dock enligt Meyer och Rowan (1977) av vital vikt då 

förmågan att anpassa sig är avgörande för en organisations framgång och överlevnad.  

 

5.3.1.2 Konkurrera 
 

Cortet et al. (2016) andra strategi innebär ett offensivt bemötande av PSD2 där bankerna 

konkurrerar med TPP genom att skapa egna tjänster. Swedbanks respondent syftar till att 

konkurrensen kommer att öka till en början men i slutändan återgå till ett oförändrat läge, 

även om de egna tjänsterna bankerna skapar försätts som Cortet et al. (2016) menar i 

direkt konkurrens med TPP. Aktörerna visar ingen fientlighet mot varandra men den 

ökade konkurrensen förväntas enligt SEB:s respondenter påverka de etablerade aktörerna 

mest vilket går i enlighet med Riksbankens (2013) befarande om att den interna 

konkurrensen orsakar störst påverkan.  
 

	
Att bygga upp egna tjänster med den avancerade teknik som det kräver innebär att 

bankerna måste utveckla sina verksamhetsmodeller (Cortet et al., 2016) och integrera 



	
	

49	

dessa med de befintliga systemen. Samtliga banker är måna om att vara relevanta för 

kunderna och det är väsentligt för att erhålla kundlojalitet som i sin tur är avgörande för 

bankernas lönsamhet (Mittal & Agrawal, 2016). Swedbanks respondent påstod sig se 

framtida möjligheter och när PSD2 implementeras har Swedbank samma förutsättningar 

som TPP att utveckla egna tjänster, dock valde respondenten att inte gå djupare i ämnet. 

Deras hemlighetsfulla inställning antyder att som i enlighet med Riksbanken (2013) har 

Swedbank en viss motvillighet att marknadsföra detta då de nya tjänsterna riskerar att 

skada de existerande tjänsterna. 

	
 

Att konkurrera innebär att kunderna ska föredra bankens egen tjänst framför övriga 

alternativ på marknaden (Cortet et al., 2016) och Nordea, SEB och Swedbank har alla 

fokus på tekniska lösningar som exempelvis realtidsbetalningar och biometri i framtiden. 

Handelsbanken tror att när övriga banker gör digitala storsatsningar kommer deras lokala 

kontorsnät med fysiska möten utgöra en unik strategi i framtiden. Tinnilä (2013) har dock 

observerat nedskärningar av bankernas personal och kontor på grund av det förändrade 

kundbeteendet ny teknik har orsakat. SEB är tydliga med att poängtera den 

affärsmöjlighet som öppnas när bankerna tillåts agera TPP och kan på så sätt hämta 

information från övriga banker och skapa tjänster därefter (Guibaud, 2016). Deras storlek 

menar de också främjar, utöver möjligheten att slå ut kostnaderna, utvecklingen av egna 

tjänster eftersom de kan standardisera det genom hela sin verksamhet och nå ut till en stor 

massa genom enbart sin egen befintliga kundbas. 

	

5.3.1.3 Expandera 
	

Kundernas förändrade beteende har tvingat bankerna till att skapa nya sortiment av 

produkter och tjänster för att behålla sin befintliga kundkrets och samtidigt öka sina 

intäkter (Ramagopal, 2014). Storbankerna berättar om vinstmöjligheten som de ser i att 

paketera övrig information i form av tjänster och sälja det till TPP som kan utöka sitt 

erbjudande vilket i sin tur ökar kundnyttan eftersom kunderna upplever att ett större 

behov är uppfyllt än tidigare. Cortet et al. (2016) menar på att det är en effektiv strategi 

för att skapa en intäktskälla då PSD2 medför stora kostnadsposter i form av efterlevnad, 

IT och drift.  
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Swedbanks respondent menar sig se möjligheterna i att öppna upp verksamheten men 

fortsätter att storbankerna inte kommer vinna några större marknadsandelar på direktivet 

utan snarare förlora en del till tillträdande TPP. Svensk Handel poängterar att TPP har 

mest att erhålla av PSD2 i och med den vunna legitimitet och möjlighet att växa på den 

finansiella marknaden. Det är avgörande för ett företags framgång att ha förmågan att 

bredda sitt utbud av produkter och tjänster att erbjuda kunderna (Strieter et al., 1999). 

Nordea, SEB och Swedbank antydde alla på ett maktskifte där TPP:s behov fått en större 

roll i diskussionerna och bankerna är nu villiga att möta deras behov med egna resurser. 

Handelsbanken ger inga indikationer på att öppna fler gränssnitt än vad som krävs utan 

ser istället möjligheten att utnyttja den öppna tillgång till information PSD2 tvingar upp 

(Guibaud, 2016).  

	

5.3.1.4 Förvandla 
	

”Konkurrenter kan även vara samarbetspartners”, det menar SEB:s respondenter vid 

frågan om hur de ser på sina konkurrenter. Likväl menar Cortet et al. (2016) att strategin 

förvandla innebär att bankerna dels konkurrerar med andra aktörer samtidigt som de 

stärker sin position genom att samarbeta med TPP. SEB:s respondenter tror att PSD2 

leder till nya samarbeten och partnerskap men de nämner flertalet gånger att SEB måste 

testa sig fram för att se vad som fungerar och inte eftersom det är kundens behov som ska 

fyllas och därmed det som avgör hur bra någonting är. Martovoy och Mention (2016) 

betonar dock vikten av att överväga potentiella risker vid exponeringen för extern part då 

samarbeten kan skada den egna verksamheten. Jämförelser dras med andra bankers mer 

öppna mottaglighet av direktivet och SEB menar på att de istället gör interna satsningar 

innan de offentliggör den externa förvandlingen.  
 

För att bli kompletta digitala konkurrenter bör banker fokusera på en plattformsstrategi 

där de egna tjänsterna samlas och distribueras men även möjliggör för TPP att koppla upp 

sig och erbjuda sina tjänster och applikationer (Cortet et al., 2016). Cortet et al. (2016) 

menar vidare att bankerna måste definiera nya affärsmodeller för att effektivt skapa 

intäktskällor av den öppna infrastrukturen PSD2 tvingar fram. Nordeas öppna attityd 

tydliggör hur de planerar bemöta PSD2 genom att uppnå en plattform likt Apples App 

Store där finansiella tjänster samlas och Nordeas respondent medger att de är intresserade 
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av att utöka sina samarbeten med TPP. Det beror på att nästa generation av dessa företag 

kan innebära utvecklade versioner av de tjänster de tillhandahåller idag. Nordea har 

därför dialoger med TPP för att säkerställa att behov blir uppfyllda och att båda parter 

värnar om samarbetet de bygger upp för att i slutändan distribuera bättre tjänster till 

kunden som då förhoppningsvis stannar i Nordea. Cortet et al. (2016) hävdar att för att gå 

utöver omfattningen av PSD2 måste aktörer tävla och samarbeta för att optimera sin 

kundrelevans. Det är viktigt att bankerna svarar på förändrade marknadsförhållanden 

(Hedley et al., 2006) och för att utgöra goda samarbetspartners menar Swedbanks samt 

Nordeas respondenter att de erbjuder stora kundbaser och att det avgör hur attraktiva de 

är från TPP:s perspektiv.  

	

5.4 Sammanfattande analys 

	

Regeringen ställer i och med lagstiftning krav på aktörer inom en viss bransch att anta ett 

visst önskat beteende (Eriksson-Zetterquist, 2009). Regelefterlevnad är bankernas första 

prioritet när en ny lag stiftas eftersom motsatsen betyder en avgörande risk för förlusten 

av legitimitet (Elliot, 2016). PSD2 tvingar bankerna att tillhandahålla TPP en öppen 

tillgång till information, skulle en bank missköta den öppna tillgången innebär det att 

Finansinspektionen tvingas ingripa och banken riskerar då att skada sitt rykte. Det är 

således väsentligt för deras förmåga att samarbeta och konkurrera och enligt Cortet et al. 

(2016) är det avgörande för hur de förväntas förbli relevanta efter det att PSD2 har trätt i 

kraft. Den gemensamma ram PSD2 upprättar, inom vilken bankerna tvingas till 

förändring, är dock uppskattat då det genererar en likartad inställning (Eriksson-

Zetterquist, 2009; Shi, et al., 2008). Det förtydligande PSD2 medför av spelregler, 

skyldigheter och rättigheter för TPP är betydande för bankernas positiva inställning mot 

det tunga regelverket. 

 

Utöver fullständig regelefterlevnad (DiMaggio & Powell, 1983) menar bankerna utnyttja 

vidare affärsmöjligheter för att uppnå en högre kundnytta (Lapavitsas & Santos, 2008). 

Det ökade antalet samarbeten mellan bank och TPP har påvisats vara en skiftning av 

bankernas mentalitet på grund av den högre legitimitet TPP erhåller på marknaden. Även 
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kunden utgör i och med PSD2 en mäktigare variabel då den ökade transparensen av 

banktjänster ger kunden en bättre översikt av aktörer och erbjudanden. Kundernas 

påtryckningar är en väsentlig aspekt för bankerna att hänsyn till (Lapavitsas & Santos, 

2008) och bankernas karaktäriserande trögrörlighet har enligt Guibaud (2016) varit en 

stor frustration och orsakat att bankerna påbörjat en digital omvandling. 

 

Den fullständiga anpassningen av PSD2 klargörs i EBA:s genomförandeförordningar som 

definierar den nya infrastrukturens utformning. Oklarheten innebär en problematik i att 

finna en marknadsstandardisering och bankerna upplever det som ett arbete utan ett klart 

mål (Zucker, 1987). Däremot är förhoppningarna om att i slutändan skapa en enhetlig 

standard. Förändringarna är tunga då den nya infrastrukturen förväntas integrera med de 

befintliga systemen som i sig är komplexa resultat av tidigare organisationella fusioner. 

Omstruktureringen är därmed kostnadskrävande men alternativa lösningar skulle 

innebära en avvägning av säkerhet och regelefterlevnad. Den nya tekniken bankerna 

förväntas anta är komplex (Davis, 2011) vilket har resulterat i en ökad benägenhet att 

inleda partnerskap med TPP för ett ökad kundvärde. Den öppna marknaden tillåter 

utländska TPP att verka på svensk marknad vilket utsätter det svenska banksystemet för 

risker då dessa TPP kan vara godkända av myndigheter som ställer lägre krav än 

Finansinspektionen. Det medför även en större skada av den översiktliga synen på 

värdekedjan bankerna annars har vilket ställer ökade krav på deras utveckling av 

riskhantering. 

 

PSD2 skapar många möjligheter för ett ökat affärsvärde och för aktörer likt 

Handelsbanken som inte uttryckligen ämnar genomföra stora satsningar inom relevanta 

områden kan det innebära ett hot mot legitimiteten då de motstrider andra framgångsrika 

organisationer på marknaden (DiMaggio & Powell, 1983). Cortet et al. (2016) menar 

dessutom att för att bankerna ska värna om sin position i värdekedjan måste de gå bortom 

att lyda direktivet. Det innebär att utnyttja de möjligheter PSD2 öppnar för och bankerna 

kan på så vis skapa intäktskällor (Cortet et al., 2016; Guibaud, 2016). Swedbank trycker 

på att den tvingande effekten av lagstiftningen kommer att resultera i ett likartat beteende 

och bemötande (Eriksson-Zetterquist, 2009; Shi et al., 2008) men de studerade bankerna 

särskiljer sig i frågan om framtidsambitioner. Möjligheter Cortet et al. (2016) lyfter fram 

och som bankerna själva belyser är möjligheten att skapa ytterligare gränssnitt genom 
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vilka de kan skapa en intäkt genom att sälja informationen till TPP:s. Bankerna ämnar 

också i sinom tid skapa egna tjänster med hjälp av den öppna åtkomsten av andra bankers 

information och därmed tillföra ytterligare till den redan expanderande konkurrensen. 

Nordea önskar likt Cortet et al. (2016) utforma en plattformsstrategi där de kan 

distribuera egna, andra banker samt TPP:s finansiella tjänster och därmed bli en komplett 

digital konkurrent. 

 

Medan Nordea, SEB och Swedbank tydliggör att de planerar gå bortom PSD2 likt Cortet 

et al. (2016) förespråkar menar Handelsbanken på att de tänker uppfylla regelefterlevnad 

men att deras kontorsnät är deras främsta konkurrensfördel och bemöter därmed inte 

Tinnilä (2013) och Guibauds (2016) observationer om att det förändrade kundbeteendet 

önskar en minskning av de fysiska bankkontoren. Samtliga banker är dock medvetna och 

inställda på att anta en digital omvandling för att skapa ett högre kundvärde. I 

kombination av tvingande lagstiftning, ny teknik och ett ökat krav från kunderna försätts 

bankerna i yttre påverkan att anamma ett förändringsarbete. I slutändan ämnar de 

anta en likartad anpassning på grund av de gemensamma påtryckningarna de upplever 

inom organisationsfältet (DiMaggio & Powell, 1983).  
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6 Slutsatser och Implikationer 
I detta kapitel redogörs studiens slutsatser som besvarar frågeställningen: hur anpassar 

sig svenska storbanker till PSD2? Vidare följer studiens bidrag, förslag till vidare studier 

och avslutningsvis diskuteras samhällsenliga och etiska aspekter kopplat till PSD2. 

	

6.1 Studiens slutsatser 

	

• Storbankerna tenderar anpassa sin verksamhet till PSD2 i tre skeden 

 

Att förmå bredda bankens utbud av produkter och tjänster är avgörande för dess 

framgång (Strieter et al. 1999) och banker avser därför utnyttja den öppna tillgång av 

information PSD2 skapar. De banker som inte ser meningen med att följa 

marknadstrender tenderar på att enbart följa de ramar PSD2 upprättar i fråga om 

regelefterlevnad. De banker som däremot menar på att gå bortom PSD2 visar studien på 

att de kommer som ett första skede expandera antalet gränssnitt för att skapa ett 

affärsvärde och därmed en intäkt. Bankernas kunder har uppvisat ett förändrat beteende 

(Guibaud, 2016) och Lapavitsas och Santos (2008) syftar till att de har en tvingande makt 

på bankernas verksamhet. Det ligger därför till grund för bankernas initiativ att finna 

relevanta lösningar i nya affärsmodeller eftersom det, enligt Mittal och Agrawal (2016), 

har visats vara vitalt för deras lönsamhet att upprätthålla en stark kundlojalitet. 

Storbankernas satsningar i FinTech är ett tydligt tecken på i vilken riktning de menar gå 

vilket studien visar är det andra steget i en intäktsbringande anpassning av PSD2. 

Uppsatsen indikerar på att dessa banker har för avsikt att inleda flera och djupare 

partnerskap med tredjepartsleverantörer i framtiden när förtroendet för dessa aktörer 

stärks i och med PSD2 för att skapa ett större informationsbyte och en ökad 

kundrelevans. Slutligen menar uppsatsen på att det tredje och sista steget av anpassningen 

är inom en långsiktig plan och baseras på bankernas ambitioner att skapa egna tjänster att 

konkurrera med. Det kommer innebära en högre konkurrens dels mot 

tredjepartsleverantörer men även mellan bankerna som vid det laget konkurrerar med 

varandra på ytterligare en dimension. 
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• Målsättningen med storbankernas anpassning till PSD2 är likartad 

 
 

Storbankernas anpassning skiljer sig i frågan om ambition att gå bortom PSD2 men 

oavsett val av bemötande är målet om en ökad kundrelevans detsamma. Studien finner 

dock avvikelser i vad bankerna anser vara ett lämpligt bemötande av det förändrade 

kundbeteendet tidigare studier bevittnat (Guibaud, 2016; Tinnilä, 2013). Det resulterar i 

att de tillfredsställer kundernas behov på olikartade sätt trots att det grundar sig i en 

gemensam målsättning. I enlighet med Cortet et al. (2016) är dock visionen om att 

expandera utöver de uppställda lagkraven avgörande om storbankerna önskar en mer 

relevant position i den nya värdekedjan som skapas och därmed för hur lönsam 

anpassningen av PSD2 är. Bankernas i stort sett likartade bemötande av regelverket stärks 

av DiMaggio och Powells (1983) studie som menar på att i osäkra situationer skapas ett 

likasinnat beteende. Det förutsätter att bankerna utnyttjar sina stordriftsfördelar i frågan 

om kostnadseffektivisering och standardisering av ny teknik då PSD2 är ett kostsamt 

regelverk att implementera på grund av den infrastrukturella omvandlingen de måste 

genomföra. Alternativa lösningar är dock en avvägning mellan säkerhet, öppen 

konkurrens och att följa direktivet vilket är grundläggande för att bankerna ska, i enlighet 

med DiMaggio och Powell (1983) ,erhålla legitimitet. Det är ett förändringsarbete utan 

tydliga mål och den osäkra tekniken, högre konkurrensen samt de ökade riskerna leder till 

att bankernas arbete antar vad DiMaggio och Powell (1983) menar är en likartad 

utformning. 

 

• En positiv inställning är en förutsättning för en gynnsam anpassning av PSD2 i 

fråga om ökat kundvärde  

 

Uppsatsen visar en skiftning av mentalitet då storbankerna tillåter tredjepartsleverantörer 

att ha en avgörande roll i det förändringsarbete bankerna har för avsikt att genomföra för 

att bemöta slutkundernas behov. PSD2 skapar således en demokratiserande process som 

resulterar i att tredjepartsleverantörer tillåts påverka bankernas beslut i allt större grad och 

har möjlighet att etablera sin verksamhet tack vare den legitimitet regelverket tillför. Av 

studien kan dock utläsas att trots risken för det maktskifte PSD2 medför är bankernas 
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inställning positiv eftersom de anser att det dämpar större osäkerheter än vad det tillför. 

Detta beror på det förtydligande av spelregler, skyldigheter och rättigheter för 

tredjepartsleverantörer som regelverket innebär. Meyer och Rowan (1977) argumenterar 

för att en organisations förmåga att anpassa sig och finna legitimitet på en förändrad 

marknad är avgörande för dess överlevnad. Likväl finner uppsatsen att banker som ser 

PSD2 som ett kostsamt lagtvång saknar optimismen att omvandla det till en 

affärsmöjlighet och de avser därför inte utnyttja regelverket fullt ut för att tillgodose det 

förändrade kundbeteendet observerat av Guibaud (2016) och Tinnilä (2013). Studien 

antyder således att de banker vars inställning är mer öppen för de möjligheterna PSD2 

skapar, sett utöver lagstiftning, menar även gå bortom dess krav för att fullfölja 

regelefterlevnad och därmed skapa ett högre kundvärde.  

 

6.2 Studiens bidrag 

	

Det finns lite kännedom gällande andra studier som behandlar PSD2 inom den svenska 

bankbranschen, därav blir denna studie en av de första svenska studierna kring PSD2. 

Förhoppningen är att studien kan bidra med en ökad akademisk diskussion kring denna 

på flera sätt omvälvande förändringen inom bankbranschen. PSD2 utgör ett intressant 

ämne då det berör hela svenska betalsystemet och dess aktörer. Studien kan även ses som 

ett bidrag till den tradition av studier som fokuserar på hur bankbranschen anpassar sig 

till nya förutsättningar på grund av yttre påverkan. Till skillnad från många andra studier 

som fokuserar på bankers anpassning till nya regelverk (Jaffee & Walden, 2010; Svenska 

Bankföreningen, 2013) exempelvis Basel III, har vi dock fokuserat på hur storbankerna 

förbereder och anpassar sig innan regelverket PSD2 trätt i kraft. Detta innebär ett helt nytt 

perspektiv på detta fenomen.  

	
 

Det praktiska bidraget ligger i den ökade förståelse studien bidragit med för hur bankerna 

anpassar sig till ett nytt regelverk. Därav kan banktjänstemän se nyttan i huruvida banker 

genomför organisatoriska förändringar.  Uppsatsens slutsatser har visat att bankers 

anpassning i hög grad påverkas av, förutom regelverk kring PSD2 i sig, starka 

institutionella krafter (Meyer & Rowan, 1977) såsom förändring, marknadens inflytande 

samt institutionell logik och legitimitet. Det har bevisligen lett till ett likartat beteende 
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(DiMaggio & Powell, 1983) men där avvikelser i stort visar på att bankernas skilda 

eftersträvan att gå bortom direktivets lagkrav och skapa ett affärsvärde har påfunnits.  
 

	

6.3 Förslag till vidare studier 

	

PSD2 är ett direktiv som ännu inte är lagstiftat och det är därför viktigt för fortsatta 

studier att se hur PSD2 implementeras och bemöts av de svenska storbankerna när det väl 

trätt i kraft. Det kan vid det laget ha tillträtt andra förutsättningar för en lönsam 

anpassning eftersom bankbranschen i dagsläget står inför en rad olika förändringar som 

ännu inte inträffat. Uppsatsens studieresultat bygger således på förväntningar och 

antaganden om en framtid som faktiskt också skulle kunna bekräftas eller bestridas när ett 

verkligt utfall går att tyda. Förslag till vidare studier skulle kunna riktas mer detaljerat på 

att analysera hur utfallet blev och tillvägagångssätten storbankerna valde att ta.  

	
Vi anser att en intressant infallsvinkel vore att genom fallstudier göra en närmare 

undersökning av storbankerna i avskilda undersökningar. Därmed kan större förståelse 

erhållas för den enskilda organisationen genom att studera bakomliggande 

beslutsfattanden och uppfattningar inom banken. Avslutningsvis utgör det skifte av 

mentalitet uppsatsens respondenter belyser en intressant aspekt för djupare forskning 

eftersom det tyder på att bankerna avsäger sig en del av den makt de besitter.  

	
Då denna studie är en första studie inom ämnet PSD2 är förhoppningen med denna 

uppsats att inspirera läsare att finna egna frågor som vidare undersökningar kan besvaras.  

	

6.4 Samhällsenliga och etiska aspekter 

	

Ett fungerande bankväsende utgör en väsentlig förutsättning för svensk tillväxt och 

välfärd. Dess funktion bidrar till Sveriges utveckling och sysselsättning och har en 

relevant betydelse för samhällets långsiktiga hållbarhet. Det är därför ur ett samhälls- och 
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affärsenligt perspektiv viktigt att poängtera väsentliga omstruktureringar i deras 

verksamhet.  

	
 

Bankbranschen har länge karaktäriseras av bankernas oligopol och storbankerna har haft 

en inlåsningseffekt av kunderna vilket resulterat i att bytet av bank har varit en försvårad 

process. PSD2 medför förändring av affärsmodeller där kombinationen av en förändrad 

efterfrågan från kunderna och tillträdande aktörer strukturerar om rådande 

marknadsförhållanden. Direktivet innebär en ökad transparens av bankernas verksamhet 

och kunderna utsätts för en högre exponering. Det möjliggör en utspridning av 

banktjänster mellan banker och tredjepartsleverantörer men framförallt säkerställer 

direktivet en riskminimering i form av säkra transaktioner och informationshantering. Det 

är därför viktigt att tillföra en djupare förståelse om en samhällsviktig bransch för den 

intresserade allmänheten. 
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Bilaga 1  

Intervjumall 
 
Banker 
 
Bakgrund 
Namn? 
Befattning? 
Hur länge har ni arbetat på företaget och hur länge har ni varit verksam här? 
Kan du kortfattat berätta vad din befattning och arbetsuppgifter innebär? 
Vilka externa faktorer har påverkat er verksamhet? 
Hur har dessa förändrats? 
Vad gör ni för att erhålla nöjda och återkommande kunder? 
Vad gör ni för att tillfredsställa kundernas behov? 
Vad anser du göra er relevanta för era kunder?  
Hur kan det komma att förändras i framtiden? 
 
 
Inställning 
Hur påverkas ni av PSD2? 
Vad har ni för inställning gentemot PSD2? 
Vad ser ni för möjligheter med PSD2? 
Vad ser ni för utmaningar med PSD2? 
Hur ser chanserna ut för att ni kommer börja/öka samarbeta/et med andra aktörer? 
Hur kom ni i kontakt med PSD2? 
PSD2 är fortfarande på Draft-nivå, hur påverkar det er att det inte är helt klart ännu men 
ska genomföras inom en ganska snar framtid? 
Vilka är de eventuella bristerna i regelverket; generellt och med hänsyn till TPP:s 
konkurrenskraft? 
 
 
Förändring 
Vad/vilka förutsättningar har er verksamhet för att bemöta PSD2?  
Vilka slags investeringar krävs det för er i och med PSD2? 
Vad är den generella inställningen internt för organisationsförändringar? 
Hur lång tid kan det ta att anpassa organisationen för nya förändringar? 
Vad är de främsta förändringarna PSD2 kommer medföra till er verksamhet? 
Vad tror ni är nästa steg för banker överlag i framtiden? 
Vad är framtidens bank? 
Hur ser ni på den framtida konkurrensen från TPP:s och andra nischbanker på den 
svenska betalmarknaden? 
Teknologiutveckling är snabb process och påverkar samhället, hur har det påverkat er 
verksamhet? 
 
 
Relationer på marknaden 
Hur skulle ni beskriva konkurrensen på den finansiella marknaden idag? 
Hur påverkas ni av den ökade konkurrens PSD2 öppnar upp för? 
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Vad är er konkurrensfördelar gentemot andra övriga banker? 
Hur gör ni för att konkurrera mot storbanker när teknologin utvecklas?  
Hur kan införandet av PSD2 komma att påverka konkurrensen på betalmarknaden i stort? 
 
 
Mindre banker 
 
Inkl. mallen för ”banker”    
Hur gör ni för att konkurrera mot storbanker när teknologin utvecklas?  
 
 
Övriga aktörer 
 
Bakgrund 
Namn? 
Befattning? 
Hur länge har ni arbetat på företaget och hur länge har ni varit verksam här? 
Kan du kortfattat berätta vad din befattning och arbetsuppgifter innebär? 
Vad anser ni göra er relevanta för era kunder?  
Hur kan det komma att förändras i framtiden? 
Hur tror du att ni kan vinna kundernas förtroende?  
Att de litar på er i samma mån som de litar på bankerna? 
 
Inställning och förändring 
Hur påverkas ni av PSD2? 
Vad har ni för inställning gentemot PSD2? 
Vad ser ni för möjligheter med PSD2? 
Vad ser ni för utmaningar med PSD2? 
Hur påverkas ni ifall den tekniska standarden ändras i nuläget? 
Vad är de främsta förändringarna PSD2 och den tekniska standarden kommer medföra till 
er verksamhet? 
Vad tror ni är nästa steg för er typ av verksamhet? 
 
Relationer på marknaden 
Hur skulle ni beskriva konkurrensen på den finansiella marknaden idag? 
Vad tror du gör er starka aktörer nu kontra efter direktivet har implementerats? 
Hur kan införandet av PSD2 komma att påverka konkurrensen på betalmarknaden i stort? 
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Bilaga 2  

Deltagande aktörer 
Banker 

Nordea 

Nordea har den ledande ställningen bland såväl företagskunder och institutionella kunder 

som privat- och private banking-kunder. Nordea är det största finansiella företaget i 

Norden och har 11 miljoner kunder och är en av Europas tio största helhetsbank. Nordea 

har initierat ett acceleratorprogram för en högre integrering med FinTech-bolag som heter 

Nordea Accelerator och har som målsättning att öka antalet samarbeten. 
 

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) 

SEB är den främsta banken för stora företag och finansiella institutioner i Sverige och 

ligger i framkant när det gäller företagsrelaterade tjänster i Norge, Danmark och Finland. 

Det internationella nätverket har en mycket stor betydelse när det gäller att erbjuda 

internationella finansiella institutioner tillgång till potentiella nordiska investeringar, 

vilket är området där SEB är ledande. SEB gjorde en av de största satsningarna inom 

FinTech i Sverige 2016 när SEB Venture Capital investerade 85 miljoner kronor i 

företaget. 
 

Svenska Handelsbanken  

Handelsbanken är en av de fyra storbankerna i Sverige och startade sin verksamhet redan 

1871. Handelsbanken är en decentraliserad universalbank som erbjuder alla typer av 

finansiella tjänster och arbetar nära kunden i deras 800 kontor som finns belägna runt om 

i Sverige. Handelsbanken har etablerat sig under de senaste 16 åren i de övriga nordiska 

länderna och på senare år även i Storbritannien och Nederländerna. Handelsbanken har i 

dagsläget inga samarbeten med FinTech. 
 

Swedbank 

1997 bildades FöreningsSparbanken och 2006 bytte banken namn till Swedbank. 

Swedbank har en kundcentrerad strategi som vilar på fyra ben: tillgänglig 

fullservicebank, erbjudanden utifrån kunders behov, hög kostnadseffektivitet och låg risk. 

Swedbanks huvudaffär omfattar majoriteten av privatpersoner samt små och medelstora 
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företag. Swedbank har nyligen inlett samarbeten med bland andra Mina Tjänster och 

PayEx. 

	

Skandiabanken 

Skandiabanken, ett publikt aktiebolag som är dotterbolag till försäkringsbolaget Skandia, 

är en av de första renodlade telefonbankerna och är en relativt liten bank med 100 000 

aktiva användare. Banken har endast ett kundkontor och sköter all annan kontakt med 

sina kunder via telefon och Internet. Skandia är kundägt av 1,4 miljoner kunder vilket 

särskiljer dem från många andra i branschen.  

	

Collector Bank 

Collector Bank grundades 1999 och är en digital nischbank som utvecklar finansiella 

tjänster för företag och privatpersoner. Collector Bank var endast verksamma inom 

hantering av krediter i starten men har sedan maj 2015 bedrivit bankrörelse. Det som gör 

Collector Bank unika är att de successivt anpassat deras produkter efter marknadens 

efterfrågan och kundernas behov. Fokus hos Collector Bank har varit digitalisering och 

utveckling av mobila tjänster samt applikationer.  

	

Tredjepartsleverantörer 

Tink 

Tink grundades i Stockholm 2012 som är en kostnadsfri privatekonomiapplikation och 

hjälper konsumenter att få en bättre översiktsbild av deras privatekonomi. Genom att 

konsumenten kopplar upp sina konton till Tink kategoriserar och analyserar Tink alla 

utgifter och inkomster, även betala räkningar och göra överföringar från olika banker 

direkt. Tink har 350 000 användare och samarbetar med några av Sveriges ledande 

banker. 

	

Mina Tjänster 

Mina Tjänster grundades i mars 2015 med syftet till att skapa överblick över de 

kostnader, tjänster och medlemskap som konsumenten löpande betalar för. Därmed 

underlättar dem för konsumenten att hantera såväl beställningar som uppsägning och 

övrig administration av tjänster och medlemskap hos Tjänsteleverantörer och 
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organisationer. Mina tjänster har ca 50 000 användare och är Sveriges populäraste 

applikation för att hantera återkommande betalningar.  

 

Övriga aktörer 

Finansinspektionen 

Finansinspektionen är myndigheten som övervakar företag på den finansiella marknaden 

i Sverige och syftet är att bibehålla finansiell stabilitet och effektivitet. Under 

Finansinspektionens tillsyn står cirka 3500 företag. Finansinspektionens huvudsakliga 

uppgift är att utveckla regler och ha tillsyn över företagen så att dem följer reglerna, 

dessutom stärker dem konsumenternas ställning på finansmarknaden.  

	

Svenska Bankföreningen 

Svenska Bankföreningen är en intresseorganisation som representerar banker i Sverige, 

de hjälper medlemmarna i frågor av gemensamma intressen. Idag har Svensk 

Bankföreningen 32 medlemsbanker och utgörs av svenska och utländska banker, 

bostadsinstitut och finansbolag. Syftet är att verka för en väl fungerande banksektor samt 

förmedla information om bankernas roll i samhället. Föreningens uppgift är att ge 

synpunkter och förslag gällande lagar, regleringar och förordningar på bankmarknaden.  

	

Svensk Handel 

Svensk Handel bildades 1997 genom att handelsarbetsgivarna, köpmannaförbundet och 

grossistförbundet enats om att bilda en medlemsorganisation som företräder företag inom 

detalj- parti- och digital handel. Svensk Handel erbjuder service, rådgivning, 

säkerhetslösningar och utbildning samt arbetsrättslig och affärsjuridisk service till 

medlemmar. Organisationen består av sex avdelningar: Arbetsrätt och Förhandling, 

Ekonomi/IT, HR, Kommunikation, Marknad och Näringspolitik.	
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Bilaga 3 

Individuella lärandereflektioner  

Mikaela Stang Nordstrand 

Efter att jag och Jennifer funnit gemensamma intresseområden i lästa kurser samt 

genomfört majoriteten av grupparbeten tillsammans, och därmed utvecklat en bra 

samarbetsförmåga, kändes det som en självklarhet att vi skulle skriva examensarbetet 

tillsammans. Vi har under arbetets gång lärt oss mycket om varandra men även om oss 

själva och det har varit en mycket lärorik, utmanande och spännande period vilken jag är 

glad över att ha fått uppleva tillsammans med Jennifer. Vi visste tidigt i processen att vi 

önskade ett ämne riktat mot framtida händelser eller lösningar och vi sökte därför ämnen 

rörande digitalisering då vi finner det intressant. Det har varit mycket diskussioner om att 

bankerna genomför stora förändringar på grund av just digitaliseringen och därav sökte vi 

oss mot finansmarknaden. Att vi stötte på begreppet PSD2 var av en ren slump men efter 

att ha läst otaliga artiklar om hur detta kommer att förändra marknaden i en sådan stor 

grad såg vi en chans att fördjupa oss i en samhällsviktig bransch som har stor påverkan 

både på ett företagsekonomiskt plan men även den allmänna vardagen.  
 

Arbetet har varit väldigt lärorikt sett ur flera aspekter. Det har delvis bidragit med en 

större förståelse för hur ett EU-direktiv arbetas upp, förbereds och implementeras men det 

har framförallt genererat en större förståelse för hur bankerna finner sin inställning till 

nya förändringar och hur de därefter anpassar sig. Det har även genererat en större 

förståelse för hur PSD2, genom att omvandla svenska bankbranschen, påverkar mig ur ett 

samhälleligt perspektiv. Banktjänster och den svenska handeln kommer efter införandet 

av direktivet se annorlunda ut och möjligheter för små som stora aktörer att göra anspråk 

på fler marknadsandelar öppnas upp. Utöver det har examensarbetet satt prov på min 

förmåga att formulera mig i text, intervjuteknik inför datainsamlingen samt genomföra 

akademiska efterforskningar och ständigt ha ett kritiskt tänkande i beaktning. 
 

Problematik som har uppstått under arbetets gång har varit den bristande forskningen som 

funnits att ta del av inom ämnet vilket gjorde det till en smärre utmaning att forma den 

teoretiska referensramen till att bidra med en relevant stöttning av studien. Även 

analysmodellen innebar för oss en svårighet att utforma då vi hade lite kunskap om hur 

denna skulle se ut eller appliceras. Däremot har det varit väldigt givande att genom den 
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kvalitativa metoden tagit tillfälle i akt och ta oss ut till diverse organisationer och skapa 

en anknytning till dessa. De människor vi har träffat och deras erfarenheter har varit 

otroligt intressanta och inspirerande att ta del av och vi har fått goda intryck av samtliga 

medverkande aktörer. 
 

Sammanfattningsvis har processen med att skriva examensarbetet varit utmanande, 

stundvis frustrerande men framförallt roligt och lärorik. Jag uppskattar att ha haft Jennifer 

vid min sida genom hela arbetets gång och vi har med ett likvärdigt arbete tillfört 

uppsatsen med våra kompetenser och genom givande diskussioner har vi ständigt 

bearbetat studien utifrån ett kritiskt förhållningssätt. 
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Jennifer Vedman 

Jag och Mikaela fann varandra under hösten 2014 när vi började studera på 

ekonomprogrammet och kommit varandra mycket nära under studietiden samt genomfört 

samtliga grupparbeten tillsammans. Därav har det alltid varit en självklarhet för min del 

att skriva examensarbetet med Mikaela och visste redan på förhand att samarbetet skulle 

fungera bra då vi har samma ambitionsnivå. Ämnesvalet för uppsatsen har varit riktat mot 

ämnen som berör framtiden och digitalisering, både jag och Mikaela har funnit 

bankbranschen intressant och sökte därav på bankernas förändringar och kom 

slumpmässigt in på PSD2. Efter att diskuterat frekvent med varandra, med våra mentorer 

och läst flertalet artiklar om hur PSD2 kommer att förändra bankbranschen i en sådan stor 

bemärkelse inom en så pass samhällsviktig bransch, såg vi möjligheten att fördjupa oss 

inom ämnet. 

 

För mig har det varit lärorikt och intressant att komma ut till framgångsrika banker, få 

träffa och lyssna på drivna samt engagerade personer som delade med sig av sina 

kunskaper och erfarenheter. Det har varit mycket intressant att erhålla kunskap om ett 

ämne som påverkar mig som kund och hur bankerna bemöter förändringar. Vårt 

examensarbete har inneburit så mycket mer än att enbart skriva en uppsats, jag har 

utvecklats inom många områden och utvecklat en otroligt stark vänskap till Mikaela. Dels 

har jag lärt mig mycket om mig själv och utvecklat mina kunskaper i att produktivt 

använda databaser för att söka och finna vetenskapliga artiklar. Vidare har jag utvecklat 

min förmåga att kritisk analysera och förhålla mig till information och urskilja sådant 

som inte är relevant, vilket har bidragit till att jag lärt mig bättre att urskilja samband och 

dra slutsatser utifrån analyser och resultat. 
 

Svårigheten med arbetet har varit att utforma en analysmodell då jag och Mikaela haft lite 

kunskap om hur den ska vara utformad och hur den ska appliceras. Detta ledde till att 

intervjuprocessen blev fördröjd då vi genom analysmodellen utformade intervjumallen, 

vilket genererade i en påfrestande och stressig period på grund av tidspress. Dock har 

uppsatsen givit oss kunskap om analysmodellen och hur den ska appliceras. Uppsatsen 

har således hjälpt mig och Mikaela till att samarbeta effektivt när utfallet inte alltid blir 

som tänkt, vilket har utmanat oss men ledde till att i slutändan enbart stärkt oss och 

uppsatsen. 
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Arbetsfördelningen i uppsatsen har jag ansett som jämt fördelat under hela 

uppsatsprocessens gång. Jag och Mikaela har varit lika delaktiga i hela uppsatsen och 

samtliga beslut har frekvent diskuterats därmed har samarbetet mellan oss har fungerat 

mycket bra och vi har planerat arbetet så det behagat oss båda samt anpassat oss efter 

varandra. Med anledning av att vi har haft samma ambitionsnivå har vi varit lika mycket 

delaktiga på grund av egen önskan och för att aldrig tappa den röda tråden genom arbetet. 

 

Sammanfattningsvis har jag erhållit kunskap inom en spännande och samhällsviktig 

bransch vilket jag tror att jag kommer ha en stor nytta av i framtiden och kunskaperna 

som jag erhållit om bankbranschen och PSD2 tror jag kan appliceras i många andra 

sammanhang. Uppsatsarbetet har i högsta grad varit det mest påfrestande momentet under 

hela min treåriga utbildning samtidigt som det har bidragit mest till min utveckling och 

lärande, personligen och akademiskt. Extra tacksam är jag över all kunskap som jag 

erhållit inom ämnesvalet PSD2 samt bankbranschen.  

 


