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Sammanfattning 

Sedan den finanskris som uppstod år 2008 har ökade krav ställts beträffande säkerhet och 

stabilitet inom den finansiella sektorn. Av den orsaken har etablerade aktörer, vilka omfattas av 

de alltmer extensiva regelverken, påförts ytterligare krav avseende exempelvis tillsyn och 

likviditet. De ökade säkerhetskraven har, i sin tur, tvingat berörda aktörer att agera mer 

restriktivt beträffande finansiell innovation och vid utvecklandet av nya finansiella lösningar.  

 

Den tekniska utvecklingen har möjliggjort för uppkomsten av nya typer av betaltjänster och 

produkter. Det har resulterat i att etablerade finansiella aktörer, under det senaste decenniet, har 

mött nya utmaningar i form av en ökad konkurrens från fintechbolag vilka, vid sidan av 

befintliga regelverk, har utvecklat innovativa tjänster och produkter specialiserade inom ett 

specifikt led inom kundkontaktskedjan. Med anledning av ikraftträdandet av det andra 

betaltjänstdirektivet omfattas även fintechbolag av de bestämmelser som reglerar 

betaltjänstmarknaden. Genom införandet av regelverket utökas omfattningen till att även 

inbegripa leverantörer av kontoinformationstjänster och betalningsinitieringstjänster, så kallade 

tredjepartsleverantörer. Syftet med det andra betaltjänstdirektivet är bland annat att främja 

konkurrens samt att effektivisera den finansiella marknaden. Samtidigt får inte den finansiella 

stabiliteten äventyras på bekostnad av ifrågavarande ändamål.  

 

För att främja finansiell innovation har vissa nationella tillsynsmyndigheter vidtagit olika 

regleringsrelaterade åtgärder, såsom exempelvis en regulatorisk sandlåda, en innovationshubb 

eller ett innovationscenter. Med åtgärderna avses att med olika medel tillvarata den potential 

som fintech har att erbjuda finansmarknaden. Regleringsrelaterade åtgärder, vidtagna på 

nationell nivå, måste emellertid utvecklas och förhållas till gällande regelverk och får inte sätta 

konsumentskyddet på spel.  

 

I förevarande uppsats behandlas huruvida såväl det andra betaltjänstdirektivet som nationellt 

vidtagna regleringsrelaterade åtgärder förmår att främja tredjepartsleverantörers 

innovationsförmåga på betaltjänstmarknaden, särskilt med beaktande av deras möjligheter att 

konkurrera på den finansiella marknaden, utan att det sker på bekostnad av det finansiella 

systemets stabilitet och säkerhet.  

 

Materialinsamlingen avseende beslutsprocessen av RTS angående säker kommunikation 

avslutades den 22 februari 2018.  
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund  

Den tekniska utvecklingen går fort fram och får en alltmer betydelsefull roll inom flertalet 

verksamhetsområden. Teknikens betydelse är påtaglig inte minst inom den finansiella sektorn, 

inom vilken bankväsendet traditionellt sett har ansvarat för och hanterat olika typer av 

betalningsförmedlingstjänster. I dagsläget har den finansiella sektorn kommit att mötas av nya 

utmaningar och ett stort förändringstryck. Några av de vanligaste betalsätten i Sverige utgörs 

idag av gireringar, betalning via autogiro samt kort- och kontantbetalningar.1 I och med 

teknikens framfart har emellertid nya betalsätt utvecklats under de senaste åren.2 Numera kan 

banktjänster, såsom exempelvis betalningar, utföras via mobiltelefoner, datorer eller 

surfplattor.3 Tillgång till internet och någon form av dator är idag tillräckligt för att genomföra 

en betalning. Behovet av kortterminaler, kontanthantering och fysiska bankkontor har således 

minskat i takt med att konsumenternas betalvanor förändrats.4 

 

Allt eftersom den finansiella sektorn utvecklas, såväl tekniskt som digitalt, utmanas även de 

traditionella aktörerna, framförallt kreditinstitut, av företag vilka använder sig av 

finansteknologi, även kallat fintech, som etablerar sig på marknaden. Fintechs betydelse för 

finansmarknaden är svår att överskatta; idag påverkas i stort sett samtliga led inom det 

finansiella systemet av nya teknologiska lösningar, vilka ämnar reformera den finansiella 

sektorn.5  

 

Innovativa betaltjänstlösningar möjliggör en effektivisering av det finansiella systemet, i form 

av exempelvis minskade transaktionskostnader och snabbare genomförda transaktioner. Vidare 

                                                 
1 SOU 2016:53, s. 135 f. 
2 Financial Stability Board, Financial Stability Implications from FinTech: Supervisory and Regulatory Issues 

thath Merit Authorities’ Attention, 2017, s. 10; Sveriges Riksbank, Finansiell stabilitet 2017:1, 2017, s. 43. 
3 KOM (2011) 941 slutgiltig, Europeiska kommissionen, Grönbok: Mot en integrerad europeisk marknad för kort-

, internet och mobilbetalningar, s. 1.  
4 Benjamin, Ståhl, FinTech: Den digitala transformeringen av finansmarknaden, Blue Institute, 2015, s. 4.  
5Arner, D., Barberis, J., & Buckley, P., FinTech, RegTech, and the Reconceptualization of Financial Regulation, 

Northwestern Journal of International Law & Business, Vol. 37, No. 3, (2017), s. 381; KOM (2017) 542 slutgiltig: 

Meddelande från kommissionen till europaparlamentet, rådet, europeiska centralbanken, europeiska ekonomiska 

och sociala kommittén och regionskommittén – Att förstärka den integrerade tillsynen för att främja 

kapitalmarknadsunionen och den finansiella integrationen i en föränderlig miljö, s. 12. (hädanefter KOM (2017) 

542).  
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ökar utbudet av erbjudna finansiella tjänster, vilket även resulterar i ökad konkurrens.6 

Betaltjänstapplikationen Swish utgör ett av många exempel på en innovativ betaltjänstlösning 

som har utvecklats i syfte att effektivisera betaltjänstmarknaden. Applikationen möjliggör 

sekundsnabba betalningar i realtid mellan privatpersoner eller företag och föreningar, alla dagar 

i veckan, oavsett tid på dygnet.7  

 

Innovativa lösningar på finansmarknadens område medför emellertid inte enbart positiva 

förändringar. I takt med att elektroniska betaltjänster utvecklas och möter konsumenternas 

behov har de erbjudna tjänsterna och produkterna även blivit alltmer tekniskt komplicerade. 

Det har, i sin tur, bidragit till ett ökat antal säkerhetsrisker relaterade till elektroniska betalningar 

under de senaste åren.8 En välfungerande och förtroendegivande marknad grundar sig bland 

annat på att de tjänster som erbjuds inte bara är effektiva, utan även erbjuder en hög 

säkerhetsstandard.9 Således är det av stor betydelse att marknaden regleras i syfte att råda bot 

på föreliggande brister samtidigt som effektivitet främjas.  

 

Den 13 januari år 2018 trädde det andra betaltjänstdirektivet, Payment Services Directive 2, 

ikraft.10 Direktivet införs huvudsakligen i syfte att skapa en, inom den Europeiska unionen 

(fortsättningsvis EU eller unionen), harmoniserad betaltjänstmarknad, inom vilken de 

betaltjänster som erbjuds är både säkra och effektiva. Direktivet medför betydande förändringar 

inom banksektorn och på betaltjänstmarknaden. Den nya regleringen skall, utöver att skydda 

konsumenterna, även möjliggöra för leverantörer av innovativa betaltjänster att ta sig in på 

betaltjänstmarknaden, vilket ämnar främja konkurrens.11 Genom införlivandet av det andra 

betaltjänstdirektivet reformeras aktörernas förutsättningar på marknaden. Företag som erbjuder 

betalkonton tillgängliga på internet kommer exempelvis att tvingas öppna upp sina 

                                                 
6 Andrew, Mullineux, Financial innovation and social welfare, Journal of Financial Regulation and Compliance, 

Vol. 18, No. 3 (2010), s. 250; KOM (2017) 292 slutgiltig: Meddelande från kommissionen till europaparlamentet, 

rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionskommittén om halvtidsöversynen av 

handlingsplanen för kapitalmarknadsunionen, s. 9. (hädanefter KOM (2017) 292).   
7 Sveriges Riksbank, Finansiell infrastruktur 2013, 31 mars 2013, s. 25; SOU 2016:53 s. 136; Sveriges Riksbank, 

Finansiell stabilitet 2017:1, 2017, s. 43; Getswish AB (www.getswish.se).  
8 KOM (2017) 542, s. 3. 
9 SOU 2016:53, s. 138; Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 om 

betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG och 2013/36/EU samt 

förordning (EU) nr 1093/2010 och om upphävande av direktiv 2007/64/EG, skäl 7 ingressen. (hädanefter 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366). 
10 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366. 
11 A.a. skäl 4 ingressen.  

http://www.getswish.se/
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applikationsprogrammeringsgränssnitt (fortsättningsvis gränssnitt eller API)12 för fintechbolag 

som utgör så kallade tredjepartsleverantörer. Tredjepartsleverantörer, å sin sida, är två nya 

kategorier av betaltjänstleverantörer, Account Information Service Providers (AISP:s) och 

Payment Initiation Service Providers (PISP:s), vilka omfattas av det andra betaltjänstdirektivets 

bestämmelser.13  

 

Fintechbolag har potential att främja betaltjänstmarknaden, under förutsättning att deras 

innovationsförmåga inte hämmas. För att inte begränsa bolagens potential och deras innovativa 

lösningar är det av avgörande betydelse att de regelverk som styr området inte är allt för 

betungande, samtidigt som de bör vara anpassade till teknikens utveckling.14 I syfte att 

motverka en begränsad innovationsutveckling har det inom vissa länder inrättats alternativa 

regleringsrelaterade åtgärder för att reglera fintech. I Storbritannien har den nationella 

motsvarigheten till Finansinspektionen (FI), The Financial Conduct Authority (FCA), upprättat 

dels ett innovationscenter, dels en regulatory sandbox (sandlåda) vilkas funktion avser att 

främja finansiell innovation och innovativa aktörer på finansmarknaden.15 Även i Sverige har 

utretts hur tillsyns- och regelansvariga kan möta de nya behov som uppkommer i samband med 

den alltmer växande fintechsektorn. För att möta marknadens behov och underlätta för 

innovationsverksamhet på finansmarknaden har FI beslutat att inrätta ett så kallat 

innovationscenter, vilket skall underlätta för innovativa företag att få åtkomst till information 

och föra dialoger med tillsynsmyndigheten, avseende finansiell innovation.16  

 

Sammanfattningsvis står betaltjänstmarknaden inför en omfattande förändring, varför aktörerna 

sannolikt kommer att ställas inför betydande utmaningar. Det andra betaltjänstdirektivet skall 

bland annat främja konkurrens och effektivisera betaltjänstmarknaden men samtidigt kan en 

alltför regulatorisk miljö leda till att incitamenten för fortsatt innovation minskar. I syfte att 

                                                 
12 API är en förkortning av engelskans Application Programming Interface. Ett API möjliggör att dela data mellan 

olika webbsidor och applikationer. Ett API kan beskrivas som en specifikation av hur en viss programvara kan 

användas av en annan. Inom ett API specificeras såväl vad en specifik programvara gör samt hur ifrågavarande 

programvara kan användas av en annan programvara. Ett API utgör således en mellanhand vilken möjliggör att, 

på ett säkert sätt, spegla eller återanvända redan befintligt innehåll från en programvara till en annan, se 

Nationalencyklopedin, API, 2018-02-02. Se även Statskontoret, Gränssnitt och standarder: för utvecklingsverktyg 

& databashanterare, Stockholm, 1993, s. 37.  
13 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366, se bilaga I; Ernst & Young, Payment Services Directive 

2 – for FinTech & Payment Services Providers, 2017, s. 2.   
14 KOM (2013) 547 slutgiltig: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om betaltjänster på den inre 

marknaden och om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2013/36/EG och 2009/110/EG samt upphävande av direktiv 

2007/64/EG, s. 2. (hädanefter KOM (2013) 574).  
15 Financial Conduct Authority, Regulatory sandbox, 2015, s. 1.   
16 Finansinspektionen, Myndighetens roll kring innovationer, 2017, s. 4. 
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tillvarata finansiella innovationer som kan främja det finansiella systemet har vissa 

tillsynsmyndigheter vidtagit regleringsrelaterade åtgärder vilka skall underlätta för innovativa 

företag, såsom fintechbolag, att lättare konkurrera på betaltjänstmarknaden och på så sätt främja 

deras möjligheter till innovation. Samtidigt är det av stor vikt att ifrågavarande åtgärder inte 

utformas på ett sätt som undanröjer det finansiella systemets säkerhet. En balans mellan att låta 

innovation blomstra samtidigt som finansiell stabilitet säkerställs är således eftersträvansvärd.  

 

1.2 Syfte 

Det övergripande syftet med förevarande uppsats är att utreda hur fintechbolags möjligheter till 

innovationsförmåga på betaltjänstmarknaden kan främjas genom regleringar och andra 

regleringsrelaterade åtgärder. Med uppsatsen avses att utreda och analysera hur det andra 

betaltjänstdirektivet samt andra regleringsrelaterade åtgärder, vidtagna på nationell nivå, kan 

underlätta för tredjepartsleverantörer att utveckla och erbjuda innovativa betaltjänster och 

produkter på marknaden. Genom att kritiskt granska för uppsatsen relevanta bestämmelser ur 

det andra betaltjänstdirektivet samt utformandet och effekterna av de nationella 

regleringsrelaterade åtgärderna sandlåda, innovationshubb samt innovationscenter, ämnas med 

förevarande uppsats att belysa de innovationsfrämjande förtjänster som kan uppkomma. Som 

ett led i nyssnämnda ändamål kommer även att analyseras hur ikraftträdandet av det andra 

betaltjänstdirektivet kommer att påverka utformningen och effekterna av sandlådan som 

regleringsrelaterad åtgärd. Slutligen avses med denna uppsats att analysera hur innovation på 

betaltjänstmarknaden lämpligast kan främjas, utan att det sker på bekostnad av det finansiella 

systemets stabilitet och säkerhet. 

 

1.3 Problemformulering 

Förevarande uppsats ämnar behandla följande frågeställning:  

• Hur kan det andra betaltjänstdirektivet samt andra regleringsrelaterade åtgärder, 

vidtagna på nationell nivå, påverka tredjepartsleverantörers innovationsförmåga på 

betaltjänstmarknaden?  

 

1.4 Metod 

För att uppnå uppsatsens syfte och besvara ovan nämnda frågeställning kommer två metoder 

att tillämpas under uppsatsens gång. Avsikten är att metoderna skall komplettera varandra. En 

något mer ingående beskrivning av varje tillämplig metod följer nedan.  
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Med anledning av Sveriges medlemskap i EU följer att rättsakter som antas på EU-nivå blir 

gällande rätt i Sverige. Rättsakterna kan exempelvis bestå av förordningar, vilka i sin helhet 

blir direkt tillämpliga inom EU eller direktiv, vilka blir bindande för medlemsstaterna först efter 

dess införlivande i respektive rättsordning.17 För att uppnå en korrekt tillämpning av EU-

rättsliga bestämmelser inom EU:s medlemsstater föreligger ett behov av ett samspel och en 

dialog mellan de, i medlemsstaterna, nationella instanserna. Av den orsaken förutsätts att en 

enhetlig metod användas inom unionen vid nationell tillämpning av EU-rättsligt material; den 

EU-rättsliga metoden. EU-rättsligt material måste följaktligen tillämpas med utgångspunkt i 

den metod som EU-domstolen har etablerat.18 EU-domstolens tolkningsmetod är särskilt 

förknippad med den teleologiska tolkningen.19 Genom att använda en teleologisk 

tolkningsmetod fastställs ändamålen med en viss bestämmelse.20 Det innebär att EU-domstolen, 

vid tolkning av EU-rättsligt material, använder en starkt ändamålsorienterad tolkningsmetod 

och tolkar bestämmelser huvudsakligen med beaktande av och respekt för ändamålen med 

bestämmelserna. Syftet med en bestämmelse är således av central betydelse vid tillämpning av 

den EU-rättsliga metoden.21 

 

Det andra betaltjänstdirektivet, vilket utgör en central del i förevarande uppsats och behandlas 

särskilt i kapitel 3, utgör en rättsakt antagen på EU-nivå. Av den anledningen kommer även 

andra, för uppsatsens område, relevanta EU-rättsliga källor att beaktas i denna framställning. 

Således kommer den EU-rättsliga tolkningsmetoden att tillämpas vid behandling av EU-

rättsligt material.  

 

Vidare kommer, under uppsatsen gång, en komparativ metod att användas. I kapitel 4 redogörs 

för regleringsrelaterade åtgärder, vidtagna på nationell nivå, vilka ämnar främja innovation på 

finansmarknaden. I kapitlet behandlas bland annat en åtgärd vilken idag inte är etablerad i 

Sverige, en sandlåda, varför möjligheten att rikta blicken mot utländska rättsordningar, med 

fördel, kan utnyttjas. Genom att studera andra rättsordningar och utländska lösningar 

                                                 
17 Korling, F. & Zamboni, M., Juridisk metodlära, Uppl., 1:4, Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 115. 
18 Hettne, J. & Otken Eriksson, I., EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2 Uppl., 

Norstedts Juridik, Stockholm, 2011, s. 34. 
19 Neergaard, U., Nielsen, R., & Roseberry, L., European legal method, DJØF Publishing Köpenhamn, 2011, s. 

183 f; Korling, F. & Zamboni, M., Juridisk metodlära, Uppl., 1:4, Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 122; 

Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 9 Uppl., Iusté, Uppsala, 2016, s. 146 f.  
20 Peczenik, Alexander, Vad är rätt?, 1 Uppl., Fritzes Förlag, Stockholm, 1995, s. 362. 
21 Due, Ole, EF-domstolens retspraksis som integrationsfremmende faktor, JT 1991/92, s. 412; Riesenhuber, Karl, 

European legal methodology, Intersentia, Cambridge, 2015, s. 162, 249; Hettne, J. & Otken Eriksson, I., EU-

rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2 Uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2011, s. 36. 
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möjliggörs att dra lärdomar som kan utnyttjas vid utformningen av den egna rättsordningen.22 

Den komparativa metoden fyller följaktligen en funktion i form av att den öppnar upp för och 

gör det möjligt att använda sig av den samling av erfarenheter som existerar inom andra 

rättsordningar.23 Den komparativa metoden kan vidare föranleda en ökad förståelse för den 

egna rättsordningen,24 av den orsaken att metoden gör det möjligt att se den egna rättsordningen 

utifrån ett nytt perspektiv och från ett visst avstånd. Således kan metoden vara användbar vid 

studier av rättsreglers eller, vilket är för handen i förevarande uppsats, andra åtgärders funktion 

i samhället och vid en undersökning av deras värde och nytta. I jämförelse med en studie av 

endast en jurisdiktion föranleder den komparativa metoden ett större omfång av material, vilket 

utökar möjligheten att finna en optimal lösning på ett problem.25 Det är inte ovanligt att det, vid 

en komparativ studie, visar sig att andra länder löser samma problem med helt andra lösningar, 

vilka många gånger kan vara än mer enkla och fördelaktiga än den lösning som tillämpas eller 

övervägs att inrättas inom den egna rättsordningen.26  

 

Den komparativa metoden kommer att användas i kapitel 5 genom att en kortare jämförelse 

görs mellan de åtgärder som har vidtagits i Storbritannien för att främja innovation på 

betaltjänstmarknaden och de åtgärder som avses att vidtas i Sverige, för samma ändamål. 

Beträffande de brittiska åtgärderna behandlas i synnerhet den, av FCA, upprättande sandlådan 

och de lärdomar som har dragits sedan dess etablerande men även den innovationshubb som 

återfinns i samma land. Metoden tillämpas för att skapa en överblick av hur systemet har 

utformats i Storbritannien samt de åtgärder som ämnas vidtas i Sverige; etablerandet av ett 

innovationscenter.27 Uppsatsen ämnar emellertid inte utgöra en ren komparativ studie,28 utan 

syftet med jämförelsen av nämnda åtgärder är att dess resultat skall utgöra underlag för 

efterföljande analys och diskussion av uppsatsens problemformuleringar.29  

                                                 
22 Bogdan, Michael, Komparativ rättskunskap, 2 Uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2013, s. 28; Korling, F. & 

Zamboni, M., Juridisk metodlära, Uppl., 1:4, Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 143; David, R. & Brierley, J. E. C., 

Major legal systems in the world today, 3 Uppl., Stevens & Sons, London, 1985, s. 6; Reimann, M., & 

Zimmermann, R., The Oxfoord handbook of comparative law, Oxford University Press, New York, 2006, s. 417.  
23 Bodgan, Michael, Concise introduction to comparative law, Europa Law Publishing, Groningen, 2013, s. 16. 
24 Zweigert, K. & Kötz, H., An introduction to comparative law, 3 Uppl., Oxford University Press, 1998, s. 21; 

David, R. & Brierley, J. E. C., Major legal systems in the world today, 3 Uppl., Stevens & Sons, London, 1985, s. 

6.  
25 Zweigert, K. & Kötz, H., An introduction to comparative law, 3 Uppl., Oxford University Press, 1998, s. 15; 

Gunnerstad, A. & Ingvarsson, T., Den komparativa rätten – värd en omväg?, SvJT 1997, s. 155 f. 
26 Bodgan, Michael, Concise introduction to comparative law, Europa Law Publishing, Groningen, 2013, s. 16; 

Reimann, M., & Zimmermann, R., The Oxfoord handbook of comparative law, Oxford University Press, New 

York, 2006, s. 307 f.  
27 Strömholm, Stig, Har den komparativa rätten en metod? SvJT 1972, s. 461  
28 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 3 Uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2015, s. 54. 
29 Strömholm, Stig, Har den komparativa rätten en metod? SvJT 1972, s. 461 
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1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar huvudsakligen regleringen av fintechbolag, i form av 

tredjepartsleverantörer, på betaltjänstmarknaden och hur ifrågavarande aktörer påverkas av 

ikraftträdandet av det andra betaltjänstdirektivet samt andra regleringsrelaterade åtgärder, vilka 

har inrättats på nationell nivå i syfte att främja finansiell innovation. Således avses med denna 

uppsats inte att, i någon större utsträckning, behandla det andra betaltjänstdirektivets eller 

åtgärdernas påverkan på aktörer vars verksamhet inte primärt baseras på fintech, såsom 

exempelvis kreditinstitut.  

 

Förevarande framställning avgränsas vidare genom att ytterligare regelverk, vilka kan ha 

betydelse för fintechbolags verksamheter, utöver det andra betaltjänstdirektivet och därtill 

sammanhörande rättsakter, inte kommer att behandlas i denna uppsats. Därtill kommer i 

uppsatsen enbart att behandlas de regler ur det andra betaltjänstdirektivet vilka är relevanta i 

förhållande till uppsatsens syfte och problemformulering. Följaktligen kommer, i denna 

framställning, inte att redogöras för samtliga nya lagregler, vilka följer av ikraftträdandet av det 

andra betaltjänstdirektivet. 

 

Beträffande nationella regleringsrelaterade åtgärder vilka har inrättats i syfte att främja 

innovation på betaltjänstmarknaden kommer de åtgärder som har vidtagits i Storbritannien samt 

de åtgärder som avses att vidtas i Sverige att behandlas i förevarande uppsats. De svenska 

åtgärderna utgörs av det innovationscenter som FI har beslutat att inrätta. De åtgärder som har 

vidtagits i Storbritannien omfattar dels en innovationshubb, dels en sandlåda, varvid framförallt 

sandlådan kommer att redogöras för mer ingående. Sandlådan, som åtgärd för att främja 

innovation, har etablerats inom flertalet länder under det senaste åren, såsom i exempelvis 

Singapore, Hong Kong och Nederländerna.30 Anledningen till att endast den i Storbritannien 

upprättade sandlådan kommer att behandlas i denna uppsats beror på att Storbritannien var det 

första landet i världen med att upprätta en sandlåda för att främja finansiell innovation.31 Med 

anledning av att ifrågavarande sandlåda upprättades förhållandevis tidigt, i jämförelse med 

därefter etablerade sandlådor värden över, finns därmed en större mängd material att inhämta 

                                                 
30 Banking Stakeholder Group, Regulatory Sandboxes – A proposal to EBA by the Banking Stakeholder Group, 

2017, s. 9; Arner, D., Barberis, J., & Buckley, P., FinTech, RegTech, and the Reconceptualization of Financial 

Regulation, Northwestern Journal of International Law & Business, Vol. 37, No. 3, (2017), s. 408 f. 
31 Arner, D., Barberis, J., & Buckley, P., FinTech, RegTech, and the Reconceptualization of Financial Regulation, 

Northwestern Journal of International Law & Business, Vol. 37, No. 3, 2017, s. 408; Benjamin, Ståhl, FinTech: 

Den digitala transformeringen av finansmarknaden, Blue Institute, 2015, s. 44. 



8 

 

avseende nyss nämnda åtgärd. Således kommer även i denna uppsats att bortses från eventuella 

olikheter som föreligger redan etablerade sandlådor emellan.  

 

1.6 Disposition 

I kapitel 2 utreds begreppet fintech och vad som utmärker fintechbolag. I kapitlet redogörs även 

för de, genom det andra betaltjänstdirektivet, nyintroducerade tredjepartsleverantörerna PISP:s 

och AISP:s. Slutligen behandlas de, inom EU, identifierade fördelar fintech förväntas föranleda 

inom unionen samt de nya utmaningar och risker som följer av dess marknadspåverkan. 

 

Kapitel 3 inleds med en redogörelse för framväxten av det andra betaltjänstdirektivet. Av den 

anledningen behandlas det första betaltjänstdirektivet, dess uppkomst samt dess påverkan på 

marknaden, i syfte att ge läsaren en bättre förståelse för bakgrunden till införandet av det andra 

betaltjänstdirektivet. Kapitlet innehåller även en beskrivning av tredjepartsleverantörers 

omfattning av det andra betaltjänstdirektivet samt de förslag som upprättats avseende 

aktörernas åtkomst till betalkontoinformation.  

 

Kapitel 4 inleds med en beskrivning av de åtgärder som har vidtagits i Storbritannien för att 

främja innovation på finansmarknaden. I kapitlet redogörs för dels FCA:s innovationshubb, 

dels FCA:s sandlåda, varvid behandlas hur sandlådan är uppbyggd och dess funktion samt 

effekterna av sandlådans första verksamma år. Kapitlet avslutas med en beskrivning av de 

åtgärder FI ämnar vidta i Sverige, i form av upprättandet av en innovationshubb.  

 

Kapitel 5 utgör uppsatsens avslutande kapitel och innehåller en analys inom vilken dragna 

slutsatser och gjorda reflektioner presenteras. Analysen avser att besvara den i uppsatsen 

utformade problemformuleringen samt innehåller en avslutande slutsats.  
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2 Utbredningen av finansiell innovation  

2.1 En introduktion till fintech  

2.1.1 Vad är fintech?  

Begreppet fintech är en förkortning av engelskans Financial Technology och utgör ett 

paraplybegrepp för digitala innovationer och teknologibaserade tjänster och produkter inom 

den finansiella sektorn. Företag inom fintech använder således innovativa IT-lösningar för att 

skapa och erbjuda nya finansiella tjänster och produkter på marknaden.32 När begreppet fintech 

används åsyftas, som aktörer, huvudsakligen startupbolag, vilka utmanar de traditionella 

bankerna och andra etablerade finansiella aktörer. Begreppet omfattar emellertid likväl 

marknadens redan befintliga aktörer som med hjälp av innovativa teknologiska lösningar och 

processer utvecklar sina redan existerande finansiella tjänster.33 I uppsatsens följande 

framställning kommer vid användning av begreppet fintechbolag emellertid endast att avses det 

förra, det vill säga aktörer vars verksamhet huvudsakligen baseras på fintech och som utmanar 

de redan befintliga aktörerna på marknaden.  

 

Fintech omfattar en mängd olika tjänster varav crowdfundingplattformar, peer-to-peer lån och 

robotrådgivning endast utgör några exempel.34 Även möjligheten för aktieägare att rösta på 

bolagsstämmor via internet utgör en realitet, vilket har sitt ursprung i fintech.35 Gemensamt för 

fintechbolag är att de erbjuder innovativa lösningar inom traditionella kreditinstituts 

kärnverksamheter; betalningar, lån och sparande.36 Fintechbolag avser emellertid sällan att 

överta hela den befintliga bankrelationen med kunden, utan verkar i stället huvudsakligen inom 

ett särskilt led inom förbindelsen, vilket möjliggör för bolagen att fokusera på att utforma 

ifrågavarande led särskilt väl.37  

                                                 
32 Puschmann, Tomas, Fintech, Business & Information Systems Engineering, Vol. 59, No. 1, (2017), s. 70; 

Gomber, P., Kosch JA. & Siering, M., Digital Finance and FinTech: current research and future research 

directions, Journal of Business Economics, Vol. 87, No. 5, (2017), s. 540; Nicoletti, Bernardo, The future of 

FinTech, Palgrave MacMillan, London, 2017, s. 1.   
33 Benjamin, Ståhl, FinTech: Den digitala transformeringen av finansmarknaden, Blue Institute, 2015, s. 14; 

Puschmann, Tomas, Fintech, Business & Information Systems Engineering, Vol. 59, No. 1, (2017), s. 70. 
34 Tsai, C., Peng, K., The FinTech Revolution and Financial Regulation: The Case of Online Supply-Chain 

Financing, Asian Journal of Law and Society, Vol. 4, No. 1, (2017), s. 113; Banque de France, Financial stability 

in the digital era, 2016, s. 86.  
35 KOM (2017) 292, s. 9.  
36 Benjamin, Ståhl, FinTech: Den digitala transformeringen av finansmarknaden, Blue Institute, 2015, s. 16 f.  
37 Capgemini, World FinTech Report 2017, 2017, s. 14.  
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2.1.2 Utvecklingen av fintech 

Framväxten av fintech har varit särskilt påfallande under de senaste åren. Att använda teknik i 

syfte att utveckla innovativa finansiella tjänster och produkter är emellertid inte ett nytt påfund. 

Teknik användes exempelvis redan under 1960-talet vid utvecklandet av bankomaten och för 

att utveckla och introducera kontokorten som betalningsmedel.38 Anledningen till att 

fintechindustrin har expanderat särskilt under det senaste årtiondet beror på en kombination av 

ett flertal faktorer som möjliggjort för fintechbolag att snabbt etablera sig på marknaden.39  

 

En påverkande faktor utgörs av finanskrisen år 2008. Finanskrisen förorsakade bland annat ett 

ökat misstroende gentemot de traditionella finansiella aktörerna samtidigt som den föranledde 

ökade regulatoriska krav, vilka har kommit att påverka det finansiella systemet.40 Krisen har 

fått som följd att fokus, beträffande den finansiella sektorn, riktats mot riskhantering och 

finansiell stabilitet.41 Upprättandet av omfattande regelverk såsom exempelvis Basel III42 och 

det fjärde kapitaltäckningsdirektivet (CRD IV)43 har sin grund i den föregångna finanskrisen. 

Regelverken omfattar huvudsakligen kreditinstitut och försäkringsbolag och medför strängare 

krav avseende aktörernas förmåga att bära förluster.44 Syftet med regelverken är att förbättra 

aktörernas likviditets- och kapitaltäckningsposition samt att ställa ökade krav avseende 

exempelvis tillsynskrav och intern styrning. Vidare skall regelverken säkerställa ett ökat 

konsumentskydd och en fungerande marknadskonkurrens. Som följd av de strängare kraven 

tvingas de aktörer som omfattas av regelverken att vara mer restriktiva beträffande innovation 

och vid utvecklandet av sina produkter. Fintechbolag, som inte omfattats av nämnda regelverk, 

har således haft en fördel i att de inte är lika reglerade och av den anledningen haft möjligheten 

att agera mer fritt.45 

 

                                                 
38 Financial Stability Board, Financial Stability Implications from FinTech: Supervisory and Regulatory Issues 

thath Merit Authorities’ Attention, 2017, s. 10.  
39 Capgemini, World FinTech Report 2017, 2017, s. 11.  
40 Banque de France, Financial stability in the digital era, 2016, s. 86; Nicoletti, Bernardo, The future of FinTech, 

Palgrave MacMillan, London, 2017, s 3; Financial Stability Board, Financial Stability Implications from FinTech: 

Supervisory and Regulatory Issues thath Merit Authorities’ Attention, 2017, s. 6.  
41 Nasdaq Stockholm & Stockholms Handelskammare, Tillväxt Stockholm – Det finansiella ekosystemet som 

tillväxtmotor, 2014, s. 2.  
42 Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: Finalising post-crisis reforms, 2017.  
43 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i 

kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om 

upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG.  
44 Nasdaq Stockholm & Stockholms Handelskammare, Tillväxt Stockholm – Det finansiella ekosystemet som 

tillväxtmotor, 2014, s. 16.  
45 Banque de France, Financial stability in the digital era, 2016, s. 86; Benjamin, Ståhl, FinTech: Den digitala 

transformeringen av finansmarknaden, Blue Institute, 2015, s. 8. 
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Den troligtvis mest avgörande faktorn för expansionen av fintech under det senaste decenniet 

utgörs av den digitala transformeringen av finansmarknaden. Åtkomst till och behandling av 

information online var tidigare förenat med höga kostnader, vilket utgjorde ett hinder för nya 

aktörer att etablera sig på marknaden. Till följd av en mer digitaliserad infrastruktur har 

förutsättningarna för att utveckla tekniska tjänster, däribland finansiella tjänster, förenklats 

markant och kostnaderna har på så sätt minskat.46 Likaså har den ökade användningen av 

mobiltelefoner och datorer utgjort en påverkande faktor för utvecklandet av digitala finansiella 

tjänster. För endast 20 år sedan utgjorde tillgång till en internetansluten dator eller annan 

elektronisk enhet en nymodighet.47 Idag har konsumenter, i synnerhet de yngre generationerna, 

till följd av en ökad användning av och åtkomst till internet kommit att förändra sina betalvanor, 

av bekvämlighets- och kostnadseffektiva skäl.48 Konsumenternas ändrade betalvanor sätter i 

sin tur press på industrin att tillgodose behovet av digitaliserade finansiella tjänster och 

lösningar. Omkring två miljarder människor uppskattas ha sin första bankupplevelse via en 

mobiltelefon om tio år.49 För aktörer vilka kan möta konsumenternas behov och erbjuda 

snabbare, mer personliga och kostnadseffektiva lösningar har således nya affärsmöjligheter 

öppnats.50 

 

2.2 Tredjepartsleverantörer 

2.2.1 Övergripande om tredjepartsleverantörer 

Begreppet tredjepartsleverantör innefattar fintechbolag vilka utgör leverantörer av 

betalningsinitieringstjänster eller leverantörer av kontoinformationstjänster. Gemensamt för 

tredjepartsleverantörer är att deras erbjudna betaltjänster baseras på tillgång till betalkonton 

eller annan kontoinformation som tillhandahålls av en annan betaltjänstleverantör och som är 

tillgängliga på internet.51 Tredjepartsleverantörer ges åtkomst till ifrågavarande information 

genom att en användare av leverantörens tjänster ger sitt medgivande till åtkomsten samt förser 

                                                 
46 Benjamin, Ståhl, FinTech: Den digitala transformeringen av finansmarknaden, Blue Institute, 2015, s. 3; 

Banque de France, Financial stability in the digital era, 2016, s. 87.  
47 Capgemini, World FinTech Report 2017, 2017, s. 17.  
48 Gomber, P., Kosch JA. & Siering, M., Digital Finance and FinTech: current research and future research 

directions, Journal of Business Economics, Vol. 87, No. 5, (2017), s. 538; Arner, D., Barberis, J., & Buckley, P., 

FinTech, RegTech, and the Reconceptualization of Financial Regulation, Northwestern Journal of International 

Law & Business, Vol. 37, No. 3, 2017, s. 380.  
49 Capgemini, World FinTech Report 2017, 2017, s. 17. 
50 Financial Stability Board, Financial Stability Implications from FinTech: Supervisory and Regulatory Issues 

thath Merit Authorities’ Attention, 2017, s. 6.  
51 Financial Stability Board, Financial Stability Implications from FinTech: Supervisory and Regulatory Issues 

thath Merit Authorities’ Attention, 2017, s. 25; Europeiska kommissionens pressmeddelande, Betaltjänster: 

Säkrare och mer innovativa betalningar som gynnar konsumenterna, 2017, s. 1.  
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tredjeparsleverantören med sina personliga säkerhetsuppgifter, såsom exempelvis lösenord 

eller andra inloggningsuppgifter till den aktuella internetbanken eller plattformen.52 

 

2.2.2 Payment Initiation Service Provider (PISP) 

Särskilt inom området för internetbetalningar har många nya typer av betaltjänster utformats.53 

Utvecklingen av e-handeln har framförallt banat väg för nya aktörer i form av leverantörer av 

betalningsinitieringstjänster.54 En betalningsinitieringstjänst utgörs av ”en tjänst för att initiera 

en betalningsorder på begäran av betaltjänstanvändaren med avseende på ett betalkonto hos en 

annan betaltjänstleverantör”.55 Tjänsten kan beskrivas som att en leverantör av en 

betalningsinitieringstjänst, med hjälp av programvaror, skapar en förbindelse mellan säljarens 

webbplats och köparens internetbankplattform hos köparens bank, i syfte att kunna initiera 

betalningar via internet.56  

 

Genom att tillhandahålla betalningsinitieringstjänster möjliggörs för en PISP att garantera 

betalningsmottagaren att betalningen har genomförts. På så sätt ges incitament till 

betalningsmottagaren att frigöra de varor eller tillhandahålla de tjänster vilka har avtalats med 

kunden. Betalningsinitieringstjänster kan utgöra både ett praktiskt och i många fall även ett 

billigare alternativ till traditionella kortbetalningar. Vidare förutsätter kortbetalningar att 

kunden i fråga innehar ett kontokort. Betalningsinitieringstjänster, däremot, möjliggör för 

kunden att genomföra en transaktion på nätet även om denne saknar ett kontokort, varför 

betalningsinitieringstjänster, ur detta hänseende, omfattar en större kundkrets.57 Det finns redan 

idag flera varianter av betalningsinitieringstjänster, vilka har utformats utanför 

omfattningsområdet för det tidigare gällande betaltjänstdirektivet Payment Services Directive58 

                                                 
52 Meister, Kati, The Third-party Payment Service Provider – a Newly-regulated Player,, CMS, 2016, s. 6 f.  
53 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366, skäl 27 ingressen.  
54 KOM (2013) 547, s. 2; Gomber, P., Kosch JA. & Siering, M., Digital Finance and FinTech: current research 

and future research directions, Journal of Business Economics, Vol. 87, No. 5, (2017), s. 547.   
55 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366, artikel 4(15); Se bilaga I för en översiktlig bild av hur 

processen genomförs.. 
56 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366, skäl 27, ingressen; European Banking Authority, Draft 

Guidelines on the criteria on how to stipulate the minimum monetary amount of the professional indemnity 

insurance or other comparable guarantee under Article 5(4) of Directive (EU) 2015/2366, EBA/CP/2016/12, s. 

4. 
57 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366, skäl 29 ingressen; KOM (2013) 547, s. 7.  
58 Europaparlamentet och rådets direktiv 2007/64/EG av den 13 november 2007 om betaltjänster på den inre 

marknaden och om ändring av direktiven 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG och 2006/48/EG samt upphävande 

av direktiv 97/5/EG. (hädanefter Europaparlamentet och rådets direktiv 2007/64/EG).   
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(fortsättningsvis benämnt det första betaltjänstdirektivet). Det svenska företaget Trustly utgör 

ett av flera företag vilka tillhandahåller en betalningsinitieringstjänst.59 

 

Betalningsinitieringstjänster tillhandahålls, som nämnts, utan att betalaren behöver använda sig 

av ett kontokort. Transaktionen möjliggörs istället genom att det, på den hemsida från vilken 

kunden skall genomföra ett köp, som ett betalningsalternativ till exempelvis kort- eller 

fakturabetalningar, erbjuds att betala via en PISP. För enkelhetens skull kommer Trustly att 

användas som exempel. Om kunden väljer att betala genom att använda Trustlys betaltjänst 

uppmanas kunden att ange sin bank, från vilken pengarna skall dras. Trustly, i det här fallet, 

utlöser en onlinebetalningssession med ifrågavarande bank. Kunden ombedes därefter att förse 

Trustly med dennes inloggningsuppgifter till banken. Efter kundens godkännande får Trustly 

tillgång till kundens bankuppgifter, via så kallade gränssnitt, och kan därefter initiera 

betalningen.60 Slutligen får såväl kunden som betalningsmottagaren en bekräftelse av Trustly 

avseende den genomförda betalningen.61   

 

Genom användning av Trustly eller en annan PISP utgör, vid transaktionstillfället, kundens 

bank i stort sett endast en kontoförvaltande betaltjänstleverantör. Det är ifrågavarande PISP 

som genomför betalningen genom att dra pengarna direkt från kundens konto, med användning 

av de inloggningsuppgifter kunden tillhandahållit nämnda PISP.62 

 

2.2.3 Account Information Service Provider (AISP) 

Ytterligare en betaltjänst som uppkommit under de senaste åren utgörs av 

kontoinformationstjänster. En kontoinformationstjänst definieras som ”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”.63 En AISP kan således tillhandhålla såväl konsumenter som företag en 

                                                 
59 Arvidsson Niklas, Framväxten av mobila, elektroniska betalningstjänster i Sverige, Konkurrensverket, 2016, s. 

62; Se även Trustly Group AB (www.trustly.com). 
60 London Economics, Study 2013, s. 105; SOU 2016:53, s. 191 f; Trustly Group AB (www.trustly.com); Ernst & 

Young, Payment Services Directive 2 – for FinTech & Payment Services Providers, 2017, s. 3; Donnelly, Mary, 

Payments in the digital market: Evaluating the contribution of Payment Services Directive II, Computer Law & 

Security Review, Vol. 32, No. 6 (2016), s. 830. 
61 London Economics, Study 2013, s. 105.  
62 Arvidsson Niklas, Framväxten av mobila, elektroniska betalningstjänster i Sverige, Konkurrensverket, 2016, s. 

62; Ernst & Young, Payment Services Directive 2 – for FinTech & Payment Services Providers, 2017, s. 3.   
63 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366, artikel 4(16); Se bilaga II för en översiktlig bild av hur 

en AISP verkar. 

http://www.trustly.com/
http://www.trustly.com/
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översiktlig bild av användarens finansiella situation. En AISP kan exempelvis uppställa en 

översiktlig bild av användarens samtliga konton hos en eller flera banker.64 Vidare kan en AISP 

kategorisera och analysera användarens samtliga utgifter, såsom hyra, mat, fritid etcetera, och 

inkomster. Kontoinformationstjänster kan även bestå av ett verktyg för budgetering, utifrån den 

samlade kontoinformationen.65 Tjänsterna kan användas i samband med exempelvis 

betalningar eller kreditkontroller, i syfte att ge användaren en samlad överblick av sin 

ekonomiska situation eller sitt utgiftsmönster.66 För att en AISP skall kunna tillgängliggöra den 

samlade informationen för användaren förutsätts att ifrågavarande AISP, efter användarens 

godkännande, ges tillgång till användarens personliga betalkonton.67  

 

Det svenska företaget Tink utgör en aktör som erbjuder kontoinformationstjänster. Efter 

användarens godkännande kan Tink löpande läsa in och kategorisera användarens samtliga 

transaktioner från de konton och banker som användaren valt att ansluta till sitt Tink-konto. 

Informationen sammanställs därefter för att förenkla för användaren att få kontroll över 

vederbörandes privatekonomi och utgiftsmönster.68  

 

2.4 Något om synen på fintech inom EU 

2.4.1 Identifierade fördelar  

Ur ett EU-rättsligt perspektiv förväntas fintech få en avgörande roll för framtiden och 

utformningen av EU:s finansiella sektor. Fintech bedöms föranleda ett flertal positiva effekter 

och har potential till att förstärka EU:s funktion. Den Europeiska kommissionen 

(kommissionen) är av uppfattningen att fintech har möjlighet att såväl fördjupa som bredda de 

kapitalmarknader som finns inom unionen. Med hjälp av databaserade lösningar har 

fintechbolag förmågan att skapa nya affärsmodeller inom den finansiella sektorn, exempelvis 

vad avser tillgångsförvaltning och investeringsförmedling.69 Den tekniska utvecklingen inom 

den finansiella sektorn förväntas resultera i exempelvis en förbättrad tillgång till finansiella 

                                                 
64 Ernst & Young, Payment Services Directive 2 – for FinTech & Payment Services Providers, 2017, s. 3.   
65 Europeiska kommissionen, Payment Services Directive: frequently asked questions, 2015, s. 6. 
66 Arvidsson Niklas, Framväxten av mobila, elektroniska betalningstjänster i Sverige, Konkurrensverket, 2016, s. 

62; Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366, skäl 28 ingressen; Europeiska kommissionen, 

Payment Services Directive: frequently asked questions, 2015, s. 3.  
67 European Central Bank, Recommendations for ”payment account access” services: Draft document for public 

consultation, 2013, s. 2; Ernst & Young, Payment Services Directive 2 – for FinTech & Payment Services 

Providers, 2017, s. 3; Europeiska kommissionen, Payment Services Directive: frequently asked questions, 2018, 

s. 7; Deutsche Bank, Payment Services Directive 2: Directive on Payment Services in the Internal Market ”(EU) 

2015/2366”, 2016, s. 37. 
68 Tink AB (www.tink.se).  
69 KOM (2017) 292, s. 13.  

http://www.tink.se/
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tjänster samt en ökad valmöjlighet och effektivitet för konsumenterna.70
 Även företag förväntas 

främjas av fintechs påverkan inom den finansiella sektorn. Nya tekniska lösningar förmodas 

föranleda innovativa sätt på vilket investerare kan placera kapital i företag, vilket följaktligen 

kan underlätta för företagens möjligheter att växa och hitta finansieringslösningar inom 

unionen.71 Vidare bidrar fintech till att möjliggöra för nya aktörer att etablera sig på 

finansmarknaden, vilket i förlängningen föranleder både bättre konkurrens och sänkta 

kostnader för såväl företag som konsumenter.72  

 

Ytterligare en betydande fördel med fintech utgörs av dess förmåga att främja onlinerelationer 

med konsumenter. Så länge konsumenter är tvungna att fysiskt interagera med och närvara hos 

leverantörer av finansiella tjänster, exempelvis i identifieringssyfte eller för att tillhandahållas 

information och underteckna dokument, begränsas möjligheten till att tillhandahålla finansiella 

tjänster över de nationella gränserna. Genom att möjliggöra för helt digitala kundrelationer, 

utan fysisk närvaro, främjas ett gränsöverskridande tillhandahållande av finansiella tjänster 

inom Europa, vilket i synnerhet förväntas underlätta för mindre företag att etablera sig på 

marknaden.73 

 

2.4.2 Identifierade risker och nya utmaningar  

Till följd av en mer tekniskt utformad finansiell sektor ökar även riskerna för IT-säkerheten 

inom Europa. Nya innovativa, teknologibaserade, tjänster och produkter föranleder därtill 

ytterligare utmaningar i form av komplexa tillsyns- och regleringsfrågor, på såväl nationell- 

som EU-nivå. Kommissionen har därav understrukit att det är av stor vikt att såväl regel- som 

tillsynsansvariga inom unionen besitter en förståelse för den alltmer komplicerade teknik som 

används vid utformandet av finansiella tjänster och produkter. För att tillsynsansvariga, på ett 

lämpligt sätt, skall kunna hantera och samordna frågor vilka rör IT-säkerhet och motståndskraft, 

i syfte att stärka den europeiska finansiella sektorns integritet och säkerhet, är sådan förståelse 

en förutsättning.74 Kommissionen eftersträvar att uppnå en harmoniserad regel- och 

tillsynsmiljö inom hela unionen, vilken skall främja digital innovation.75 Ytterligare utmaningar 

                                                 
70 KOM (2017) 542, s. 2 f.  
71 A.a. s. 12.  
72 KOM (2017) 292, s. 9; European Commission, Consultation document – FinTech: A more competitive and 

innovative European financial sector, 2017, s. 6.  
73 KOM (2017) 139 slutgiltig: Meddelande från kommissionen till europaparlamentet, rådet, europeiska 

centralbanken, europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionskommittén – Handlingsplan om 

finansiella tjänster för konsumenter: Bättre produkter, fler valmöjligheter, s. 12 ff. (hädanefter KOM (2017) 139).  
74 KOM (2017) 542, s. 12 f.  
75 KOM (2017) 139, s. 4, 12; KOM (2017) 542, s. 12.  
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uppstår till följd av behovet av att lagstiftare måste kunna reagera snabbt på tekniska 

förändringar inom sektorn, varför det är av avgörande betydelse att nya regleringar, i så stor 

utsträckning som möjligt, utformas på ett teknikneutralt sätt.76 

 

Mot bakgrund av de flertalet identifierade fördelar fintech har att erbjuda på den finansiella 

marknaden, har kommissionen betonat vikten av att främja utvecklandet av en innovativ digital 

värld. Vidare har kommissionen understrukit betydelsen av att tillvarata den potential och de 

möjligheter som finansiella innovationer kan frambringa. Samtidigt är det avgörande, vid 

upprättandet av en finansiell union, att nya risker hanteras och att en tillförlitlig säkerhetsnivå 

upprätthålls. För regelansvariga föreligger således en svår balansgång; samtidigt som de 

regelverk som utformas måste vara tydliga och tillräckligt omfattande, i syfte att tillförsäkra det 

finansiella systemets säkerhet, får bestämmelser inte utformas på ett sådant sätt att den 

innovationsförmåga som ny teknik kan resultera i, hämmas.77 

 

 

                                                 
76 Financial Stability Board, Financial Stability Implications from FinTech: Supervisory and Regulatory Issues 

thath Merit Authorities’ Attention, 2017, s. 31; KOM (2017) 542, s. 12. 
77 KOM (2017) 139, s. 4, 12; KOM (2017) 542, s. 12. 
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3 En reglerad betaltjänstmarknad 

3.1 En inre marknad för betaltjänster  

En av EU:s grundläggande uppgifter utgörs av att upprätta en inre marknad, vilken bland annat 

skall bygga på en social marknadsekonomi med en välavvägd ekonomiskt tillväxt och med hög 

konkurrenskraft. Den inre marknaden skall säkerställa fri rörlighet för varor, personer, tjänster 

och kapital, vilka utgör de fyra friheterna inom unionen.78 En inom EU välfungerande marknad 

för betaltjänstlösningar omfattas av den anledningen av den inre marknaden och utgör ett av de 

mål vilket EU skall verka för att uppnå.  

 

I syfte att åstadkomma en samlad reglering av betaltjänster inom EU har ett antal rättsakter 

upprättats under åren, däribland såväl ett direktiv år 1997 som en förordning år 2001 avseende 

gränsöverskridande betalningar.79 Regelverken föranledde flera positiva förändringar, 

exempelvis möjliggjorde de för enklare och mindre kostsamma betalningar för konsumenterna. 

En verkligt harmoniserad marknad för betaltjänstlösningar uppnåddes emellertid inte i 

tillräcklig utsträckning. Majoriteten av reglerna för betaltjänster återfanns fortfarande på 

nationell nivå och främjade sällan effektiva gränsöverskridande betalningar, vilket utgör ett 

hinder för en välfungerande inre marknad inom unionen. Vidare resulterade förhållandet i en 

begränsad tillgång till produkter och tjänster för konsumenterna, bristfällig konkurrens på 

marknaden samt höga kostnader för de befintliga betalningssystemen. De höga kostnaderna, å 

sin sida, belastade inte bara samtliga användare av de finansiella tjänsterna utan även ekonomin 

som helhet. 80   

 

                                                 
78 Fördraget om Europeiska unionen, art. 3.3; fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, artikel 26(2); 

Bernitz, U. & Kjellgren, A., Europarättens grunder, 6 Uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 37; Nic 

Shuibhne Niamh, Regulating the internal market, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2006, s. 257 f.; Allgårdh, 

O. & Norberg, S., EU och EG-rätten: En handbok och lärobok om EU och i EG-rätt, 4 Uppl., Norstedts Juridik, 

Stockholm, 2004, s. 57. 
79 Europaparlamentets och rådets direktiv 97/5/EG av den 27 januari 1997 om gränsöverskridande betalningar;  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2560/2001 av den 19 december 2001 om gränsöverskridande 

betalningar i euro.  
80 KOM (2005) 603 slutgiltig: Om genomförande a gemenskapens Lissabonprogram: Förslag till 

Europaparlamentet och rådets direktiv om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 

97/7/EG, 2002/12/EG och 2002/65/EG, s. 3 f. (hädanefter KOM (2005) 603).  
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3.2 Det första betaltjänstdirektivet 

3.2.1 Övergripande om det första betaltjänstdirektivet 

För att råda bot på de, inom EU, ineffektiva betalningssystemen och i syfte att uppnå minskade 

transaktionskostnader och öka konkurrensen på marknaden tog kommissionen ytterligare 

initiativ för att uppnå en inre marknad för betaltjänster. En av målsättningarna var att genom ett 

harmoniserat ramverk för betalningsmarknaden inom EU möjliggöra för enklare integrering 

och effektivisering av de nationella betalsystemen.81 I november 2007 antogs ett nytt EU-

direktiv på betaltjänstområdet; det första betaltjänstdirektivet.82  

 

3.2.2 Betaltjänster och betalningsinstitut  

Det första betaltjänstdirektivet tillämpades på betaltjänster som erbjöds inom EU. I direktivets 

bilaga återfanns en förteckning över sju kategorier av affärsverksamheter, vilka enligt 

direktivets mening utgjorde betaltjänster.83 Med begreppet betaltjänst avsågs exempelvis 

tjänster som möjliggjorde kontantuttag från eller kontoinsättningar på ett betalkonto samt 

genomföranden av betalningstransaktioner.84 

 

I syfte att öka konkurrensen på betaltjänstmarknaden inrättades även en ny kategori av 

betaltjänstleverantörer, så kallade betalningsinstitut, vilka skulle omfattas av direktivets 

bestämmelser. Avsikten var att genom att undanröja de rättsliga hinder som förelåg för tillträde 

på betaltjänstmarknaden inom EU möjliggöra för såväl konsumenter som företag att genomföra 

betalningar på ett enklare, säkrare och mer effektivt sätt. Genom att minska inträdeskraven 

skulle marknaden öppnas upp för en ny generation av betaltjänstleverantörer. I det första 

betaltjänstdirektivet redogjordes för sex olika kategorier av betaltjänstleverantörer; 

kreditinstitut, institut för elektroniska pengar, postgiroinstitut, Europeiska centralbanken (ECB) 

och nationella centralbanker, medlemsstaterna eller deras myndigheter samt, slutligen, 

betalningsinstitut.85  

 

Enligt det första betaltjänstdirektivet utgjordes betalningsinstitut av en begränsad kategori av 

betaltjänstleverantörer av den anledningen att de inte tilläts att ta emot insättningar eller ge ut 

                                                 
81 Donnelly, Mary, Payments in the digital market: Evaluating the contribution of Payment Services Directive II, 

Computer Law & Security Review, Vol. 32, No. 6 (2016), s. 828; KOM (2005) 603, s. 1  
82 Europaparlamentet och rådets direktiv 2007/64/EG.  
83 A.a. artikel 4(3).  
84 A.a. bilaga 1.  
85 A.a. artikel 1.  
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elektroniska pengar från eller till sina användare. Instituten ägnade sig istället åt att 

tillhandahålla och utföra betaltjänster. På så sätt var betalningsinstitut verksamma inom mer 

specificerade och begränsade verksamhetsområden, jämfört med exempelvis kreditinstitut, 

vilket innebar att betalningsinstitut var utsatta för mer begränsade risker, vilka även var lättare 

att övervaka.86 De villkor som uppställdes för auktorisering av betalningsinstitut var av den 

anledningen inte lika omfattande som de villkor som gällde vid auktorisering av andra 

kategorier av betaltjänstleverantörer. Avsikten var att villkoren skulle stå i proportion till att 

betalningsinstitut inte utsätts för lika omfattande verksamhetsrisker. Betalningsinstitut 

omfattades likväl av en mängd regler, exempelvis förelåg krav på visst startkapital samt att 

kundmedel inte fick sammanblandas med institutets egna medel.87  

 

3.2.3 Effekterna av det första betaltjänstdirektivet 

Den europeiska handeln av varor och tjänster befinner sig sedan ett antal år tillbaka i en fas 

inom vilken handeln och handelsvanorna håller på att förändras i grunden. Med anledning av 

teknikens utveckling utmanas traditionella affärsverksamheter alltmer av nya typer av 

betaltjänster och produkter. Kontantbetalningar ersätts i större utsträckning av kortbetalningar 

och den ökade tillgången till mobiltelefoner möjliggör för utbredningen av nya betalsätt, såsom 

exempelvis mobilbetalningar; betalningar där betalningsinstruktionen inleds och 

betalningsuppgifterna överförs och bekräftas med hjälp av en mobiltelefon eller annan 

elektronisk utrustning. Även utvecklingen av e-handeln har kommit att påverka handeln inom 

EU.88  

 

I kommissionens grönbok från den 11 januari 2012 betonas, mot bakgrund av EU-handelns 

utveckling, vikten av en ökad marknadsintegration inom unionen.  En ökad integration skall 

främja elektroniska betalningar och minska splittringar mellan nationella regelverk.89 En 

omfattande utvärdering av det första betaltjänstdirektivet genomfördes i syfte att undersöka om 

direktivet hade uppfyllt de uppställda målen och om regleringen hade medfört några problem. 

                                                 
86 Europaparlamentet och rådets direktiv 2007/64/EG, artikel 4(4), skäl 11 ingressen.  
87 A.a. artikel 6 resp. artikel 9(1).  
88 KOM (2011) 941 slutgiltig, Europeiska kommissionen, Grönbok: Mot en integrerad europeisk marknad för kort-

, internet och mobilbetalningar. (hädanefter KOM (2011) 941). 
89 KOM (2011) 941, s. 1 f; Kemp, Richard, Mobile payments: Current and emerging regulatory and contracting 

issues, Computer Law & Security Review, Vol. 29, No. 2 (2013), s. 178.   



20 

 

Utvärderingen presenterades i februari år 2013.90 Resultatet av utvärderingen påvisade att det 

första betaltjänstdirektivet hade uppnått vissa av målsättningarna. Direktivet hade framförallt 

medfört att transaktioner genomfördes snabbare och att marknaden hade blivit mer transparent, 

vilket bekräftades av såväl betaltjänstanvändare som behöriga myndigheter. Studien visade 

även att direktivet utgjorde ett rättsligt ramverk, vilket i väsentlig utsträckning har bidragit till 

att uppnå en övergripande inre marknad för betaltjänster inom unionen.91  

 

Resultatet av utvärderingen påvisade emellertid att det första betaltjänstdirektivet inte i någon 

avsevärd utsträckning hade främjat marknadstillträde av nya betaltjänstleverantörer eller 

bidragit till att de betaltjänster som erbjöds blev mer tekniskt innovativa. Utvärderingen 

identifierade även brister beträffande tillhandahållandet av gränsöverskridande betaltjänster, 

vilka fortfarande tillhandahölls i en begränsad omfattning. Endast 32 % av de auktoriserade, 

nyinrättade, betalningsinstituten erbjöd betaltjänster inom mer än ett land inom unionen. Av de 

betalningsinstitut som utökat sin verksamhet även till andra länder var omfattningen fortsatt 

begränsad till, som mest, fyra länder inom unionen, bortsett från institutets hemland. En 

huvudsaklig anledning till att majoriteten av betaltjänstinstituten endast erbjöd sina tjänster 

inom sina respektive hemländer ansågs bero på avsaknaden av ett harmoniserat regelverk. 

Varierande nationella regelverk försvårade för betalningsinstitut att ta sig in på andra marknader 

och erbjuda sina produkter och tjänster inom andra nationer.92  

 

Effekterna av det första betaltjänstdirektivet visade sig otillräckliga för uppfyllandet av dess 

ändamål. Betaltjänstmarknaden utvecklas snabbt och innovationstakten har ökat i och med 

teknikens framfart. Den snabba utvecklingen har medfört att det första betaltjänstdirektivet till 

viss del är bristfälligt eftersom det inte är anpassat till många av dagens nya betaltjänster och 

lösningar.93 Mot bakgrund av de betydande förändringar marknaden utsatts för under de senaste 

åren förelåg skäl till att såväl uppdatera som komplettera det befintliga regelverket för 

betaltjänster.94 Förhoppningen var att skapa ett mer harmoniserat regelverk inom vilket även 

                                                 
90 London Economics och iff i samarbete med PaySys, Study on the impact of Directive 2007/64/EC on payment 

services in the Internal Market and on the application of regulation (EC) No. 924/2009 on cross-border payments 

in the community, Februari 2013. (hädanefter London Economics, Study 2013).  

91 A.a. s. IX.  
92 London Economics, Study 2013, s. X; Deutsche Bank, Payment Services Directive 2: Directive on Payment 

Services in the Internal Market ”(EU) 2015/2366”, 2016, s. 6.  
93 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366, skäl 3 ingressen. 
94 KOM (2013) 574, s. 2 f.  
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utvecklingen av nya betaltjänstlösningar, såsom betalningar via internet och mobilbetalningar, 

skulle beaktas.95   

 

3.4 Det andra betaltjänstdirektivet 

3.4.1 Övergripande om det andra betaltjänstdirektivet 

I kommissionens meddelande från den 2 oktober 2012, ”Inremarknadsakt II – tillsammans för 

ny tillväxt”, betonades att upprättandet av en inre marknad är ett fortlöpande arbete, varför 

arbetet ständigt måste följa utvecklingen och de nya utmaningar den medför.96 Vidare 

fastställdes att arbetet med att effektivisera betaltjänster inom EU utgjorde en, för 

kommissionen, prioriterat åtgärd.97 I syfte att utveckla den inre marknaden och främja 

ekonomisk tillväxt inom unionen måste hänsyn exempelvis tas till utbredningen av antalet 

elektroniska betalningar, mobilbetalningar och andra typer innovativa betaltjänster som 

utvecklas inom betaltjänstområdet.98 

 

Det andra betaltjänstdirektivet antogs den 25 november 2015 och är verksamt inom EU sedan 

den 13 januari 2018. Avsikten är att det andra betaltjänstdirektivet skall fylla de luckor i 

lagstiftningen som det första betaltjänstdirektivet medförde. De huvudsakliga målen med 

regleringen är att bidra till en mer harmoniserad och effektiv betalningsmarknad inom EU, att 

öka konkurrensen för betaltjänstleverantörer, att skydda konsumenter i form av att uppställa 

säkerhetskrav för betaltjänster samt att minska transaktionskostnaderna.99 Förhoppningen är att 

det andra betaltjänstdirektivet skall vara utformat på ett teknikneutralt sätt, vilket skall 

möjliggöra för användningen av regelverket även vid fortsatt utveckling på 

betaltjänstområdet.100  

 

Det andra betaltjänstdirektivet medför ett antal väsentliga förändringar, jämfört med vad som 

tidigare gällde enligt det första betaltjänstdirektivet. Som exempel kan nämnas att 

                                                 
95 London Economics, Study 2013, s. IX f Donnelly, Mary, Payments in the digital market: Evaluating the 

contribution of Payment Services Directive II, Computer Law & Security Review, Vol. 32, No. 6 (2016), s. 828; 

KOM (2011) 941, s. 4 f.  
96 KOM (2012) 573 slutgiltig, Europeiska kommissionen, Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, 

rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén: Inremarknadsakt II – Tillsammans 

för ny tillväxt, s. 3. (hädanefter KOM (2012) 573); Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366, skäl 

3 ingressen.  
97 KOM (2012) 573, s. 11 f.  
98 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366, skäl 3, 5 ingressen.  
99 Europeiska kommissionen, Payment Services Directive: frequently asked questions, 2015, s. 1; G20 Global 

Partnership for Financial Inclusion, Digital Financial Inclusion: Emerging Policy Approaches, 2017, s. 15. 
100 KOM (2013) 547, s. 2.  
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tillämpningsområdet kommer att utvidgas till att även omfatta så kallade 

tredjepartsleverantörer. Ytterligare en omfattande förändring utgörs av att aktörer såsom 

etablerade kreditinstitut blir skyldiga att tillgängliggöra kunddata för andra aktörer, i syfte att 

bland annat främja konkurrensen på betaltjänstmarknaden.101 I det följande kommer att 

redogöras mer ingående för de förändringar och nyheter det andra betaltjänstdirektivet medför, 

vilka är relevanta i förhållande till uppsatsens ämnesområde. 

 

3.4.2 Tredjepartsleverantörer  

Den tekniska utvecklingen under de senaste åren har möjliggjort för uppkomsten av nya typer 

av betaltjänster och produkter. Många av de innovativa betaltjänster och produkter som har 

utvecklats har emellertid utformats helt eller delvis utanför tillämpningsområdet för det första 

betaltjänstdirektivet. Omfattningen av det första betaltjänstdirektivet har ur vissa hänseenden 

visat sig vara omodern på så sätt att tillräcklig hänsyn inte har tagits till marknadsutveckling 

och eventuella tekniska innovationer. Förhållandet har resulterat i att det uppstått rättsosäkerhet 

beträffande de nya tjänster och produkter som utformats, eftersom tjänsterna och dess 

leverantörer inte omfattats av exempelvis de säkerhets- och konsumentskyddsregler vilka 

stipulerats i det första betaltjänstdirektivet. Det har även inneburit att leverantörerna av 

ifrågavarande betaltjänster inte heller nödvändigtvis tidigare har övervakats av en behörig 

myndighet. Förhållandet utgör ett av de problem som skall åtgärdas i och med införlivandet av 

det andra betaltjänstdirektivet.102  

 

Likt det första betaltjänstdirektivet innehåller även det andra betaltjänstdirektivet en bilaga 

inom vilken de affärsverksamheter som utgör betaltjänster fastställs. Med anledning av 

införandet av det andra betaltjänstdirektivet utökas dock omfattningen genom att två nya 

kategorier av affärsverksamheter introduceras; betalningsinitieringstjänster och 

kontoinformationstjänster.103 PISP:s och AISP:s, vilka tillhandahåller nyss nämnda 

betaltjänster är så kallade tredjepartsleverantörer och utgörs huvudsakligen av fintechbolag. 

Gemensamt för tredjepartsleverantörer är att deras erbjudna betaltjänster baseras på tillgång till 

                                                 
101 Donnelly, Mary, Payments in the digital market: Evaluating the contribution of Payment Services Directive II, 

Computer Law & Security Review, Vol. 32, No. 6 (2016), s. 830; Deutsche Bank, Payment Services Directive 2: 

Directive on Payment Services in the Internal Market ”(EU) 2015/2366”, 2016, s. 5.  
102 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366, skäl 4, 27, 29 ingressen; London Economics, Study 

2013, s. 105 ff.  
103 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366, bilaga I, p.7–8.   
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betalkonton eller annan kontoinformation som tillhandahålls av en annan 

betaltjänstleverantör.104   

 

De kategorier av betaltjänstleverantörer som tidigare återfanns i det första betaltjänstdirektivet 

har överförts till det andra betaltjänstdirektivet. Av det följer att betaltjänstleverantörer, i form 

av PISP:s eller AISP:s, således innefattande fintechbolag, sedan ikraftträdandet av det andra 

betaltjänstdirektivet utgör betalningsinstitut i direktivets mening, för vilka auktorisation av 

tillhandahållande av betaltjänster inom unionen fordras.105  

 

Genom att inbegripa PISP:s och AISP:s i det andra betaltjänstdirektivets omfattning försäkras 

att aktörerna för första gången regleras på EU-nivå.106 PISP:s och AISP:s omfattas på så sätt av 

en mängd nya regler, om än mindre omfattande inom vissa områden än vad som gäller för 

övriga betaltjänstleverantörer. Utöver det auktoriseringskrav som föreligger för 

betaltjänstleverantörer, vilket framgår av det andra betaltjänstdirektivet, förutsätts exempelvis 

även att aktörerna skall inneha en ansvarsförsäkring eller jämförbar garanti. Mot bakgrund av 

att en PISP eller AISP inte innehar kundmedel, i egenskap av betalningsinstitut, undgår de 

däremot direktivets kapitalbaskrav.107  

 

Med anledning av att PISP:s och AIPS:s omfattas av det andra betaltjänstdirektivet tvingas 

aktörerna att öka säkerheten beträffande onlinebetalningar och andra betaltjänster som de 

erbjuder, vilket även skall bidra till ett mer enhetligt regelverk för betaltjänster på EU-nivå.108 

Som huvudregel gäller att betaltjänstleverantörer måste auktoriseras innan de kan tillhandahålla 

sina betaltjänster på marknaden. AISP:s, vilka enbart tillhandahåller kontoinformationstjänster, 

undantas emellertid från ifrågavarande krav.109 Förhållandet föranleder dock inte att AISP tillåts 

                                                 
104 Financial Stability Board, Financial Stability Implications from FinTech: Supervisory and Regulatory Issues 

thath Merit Authorities’ Attention, 2017, s. 25; Europeiska kommissionens pressmeddelande, Betaltjänster: 

Säkrare och mer innovativa betalningar som gynnar konsumenterna, 2017, s. 1.  
105 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366, artikel 4(4), 11; SOU 2016:53, s. 193 f.  
106 SOU 2016:53, s. 191; Europeiska kommissionen, Payment Services Directive: frequently asked questions, 

2015, s. 6 f.  
107 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366, skäl 35 ingressen; Europeiska kommissionen, 

Payment Services Directive: frequently asked questions, 2015, s. 4; European Banking Authority, Draft Guidelines 

on the criteria on how to stipulate the minimum monetary amount of the professional indemnity insurance or other 

comparable guarantee under Article 5(4) of Directive (EU) 2015/2366, EBA/CP/2016/12, s. 5.  
108 Europeiska kommissionen, Payment Services Directive: frequently asked questions, 2015, s. 3; 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366, skäl 6 ingressen. 
109 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366, artikel 1(1), 11(1), 33(1), skäl 48 ingressen; Donnelly, 

Mary, Payments in the digital market: Evaluating the contribution of Payment Services Directive II, Computer 

Law & Security Review, Vol. 32, No. 6 (2016), s. 831.  
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att bedriva sin verksamhet under vilka omständigheter som helst. För att en AISP skall undantas 

från kravet på auktorisering förutsätts att aktören lämnar in en ansökan därom till behörig 

myndighet. Ansökan skall bland annat innehålla uppgifter om företagets verksamhetsplan, en 

affärsplan med en budgetprognos samt identitetsuppgifter om personer i styrelsen.110 Vidare 

framgår av det andra betaltjänstdirektivet att de AISP:s som undantas från kravet på 

auktorisering skall registreras i ett offentligt register av behörig myndighet.111 

 

3.4.3 Tillträde till betalningssystem och betalkonton 

3.4.3.1 Kort om tillträde enligt det andra betaltjänstdirektivet 

Ett relativt omdiskuterat område med anledning av det andra betaltjänstdirektivets 

ikraftträdande rör betalningsinstituts rätt till tillträde till betalningssystem och betalkonton, 

vilka tillhandahålls av en annan betaltjänstleverantör.112 Som tidigare nämnts baseras tjänster 

från tredjepartsleverantörerna PISP:s och AISP:s på tillgång till kontoinformation som 

tillhandahålls av en annan betaltjänstleverantör.113 Fråga uppstår då, på vilket sätt aktörerna 

skall ges åtkomst till och få ta del av ifrågavarande information.  

 

Begreppet betalningssystem definieras enligt det andra betaltjänstdirektivet som ”ett system för 

överföring av medel med formella och standardiserade rutiner och gemensamma regler för 

behandling, clearing och/eller avveckling av betalningstransaktioner”.114 I direktivet stadgas att 

medlemsstaterna skall säkerställa att tillträdesreglerna till betalningssystem, för auktoriserade 

eller registrerade betaltjänstleverantörer, skall vara objektiva, icke-diskriminerande och 

proportionella. Vidare framgår att tillträdet inte får förhindras i större utsträckning än vad som 

är nödvändigt, med hänsyn till särskilda risker.115  

 

Beträffande betalningsinstituts tillgång till ett konto som tillhandahålls av ett kreditinstitut 

framgår motsvarande regler; tillhandahållandet skall ges på objektiva, icke-diskriminerande 

och proportionella grunder. Därutöver stadgas att åtkomsten inte får begränsas i sådan 

                                                 
110 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366, artikel 5(1); SOU 2016:53, s. 227.  
111 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366, artikel 14(1).  
112 European Banking Authority, Final Report: Draft Regulatory Technical Standards on Strong Customer 

Authentication and common and secure communication under Article 98 of Directive 2015/2366 (PSD2), 2017, s. 

110; The Future of European Fintech, Manifesto for the impact of PSD2 on the future of European Fintech, 2017, 

s. 1.  
113 Se avsnitt 3.4.2.  
114 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366, artikel 4(1) 7p.  
115 A.a. artikel 35(1).  
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utsträckning att det försvårar för betalningsinstituten att tillhandahålla sina respektive 

betaltjänster på ett effektivt sätt.116  

 

3.4.3.2 Tekniska standarder avseende säker kommunikation  

3.4.3.2.1 Tillsynsmyndigheten EBA:s föreslagna RTS 

Sedan den 1 januari år 2011 verkar organisationen European Banking Authority (EBA) som en 

europeisk tillsynsmyndighet för det, inom unionen, finansiella systemets stabilitet och 

effektivitet.117 En av EBA:s främsta uppgifter utgörs av att upprätta en enhetlig europeisk 

regelbok för bankverksamhet. Regelboken utformas genom att EBA antar en mängd så kallade 

Regulatory Technical Standards (RTS), riktlinjer och rekommendationer. Syftet med 

regelboken är att skapa ett enhetligt ramverk för finansinstitut inom Europa, vilket skall 

föranleda ett högre skydd för såväl konsumenter som investerare.118 EBA skall överlämna sina 

utarbetade förslag till RTS till kommissionen, för godkännande. Dessförinnan skall EBA även 

genomföra ett öppet samråd om förslaget. Kommissionen skall, inom tre månader från dess att 

de mottagit ett förslag till RTS från EBA, besluta huruvida förslaget skall godkännas eller ej.119  

 

EBA fick i uppdrag att, i samarbete med European Central Bank (ECB) utarbeta ett förslag till 

RTS som skulle innehålla kraven för de gemensamma och säkra öppna 

kommunikationsstandarder som skall tillämpas mellan PISP:s och AISP:s, å ena sidan, samt de 

kontoförvaltande betaltjänstleverantörerna å andra sidan. Kraven skulle bland annat säkerställa 

att kommunikationen mellan aktörerna sker på ett säkert sätt samt möjliggöra tillhandahållandet 

av betaltjänster online.120  

 

I augusti år 2016 publicerade EBA ett samrådsdokument innehållande ett utkast till RTS 

beträffande säker kommunikation, inom ramen för det andra betaltjänstdirektivet.121 Intresset 

för området var stort; under samrådet mottog EBA synpunkter från totalt 224 aktörer inom 

unionen, vilket var det högsta antalet svaranden EBA någonsin har mottagit under ett samråd. 

                                                 
116 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366, artikel 36.  
117 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en 

europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr  716/2009/EG och om 

upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG, artikel 1, 82. (hädanefter Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 1093/2010).  
118 European Banking Authority, The European Banking Authority at a glance, 2016, s. 4 ff. 
119 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1093/2010, artikel 10. 
120 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366, artikel 98, skäl 93 ingressen.  
121 European Banking Authority, Consultation Paper: On the draft Regulatory Technical Standards specifying the 

requirements on strong customer authentication and common and secure communication under PSD2, 2016.  
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Synpunkterna omfattade omkring 300 olika frågor eller förfrågningar om förtydliganden. Efter 

att ha gått igenom de synpunkter som inkommit och på vissa områden reviderat förslaget 

presenterade EBA, i februari år 2017, ett slutgiltigt förslag till RTS inom området.122  Förslaget 

skickades därefter till kommissionen för antagande. I november år 2017 antog kommissionen 

EBA:s förslag. Förslaget antogs emellertid med vissa förändringar, vilket kommer att behandlas 

mer ingående i nästföljande avsnitt.123  

 

Ett av de områden som har väckt stor uppmärksamhet ur det av EBA lämnade förslaget handlar 

om att PISP:s och AISP:s åtkomst till kontoförvaltande betaltjänstleverantörers 

betalkontoinformation genom så kallad ”screen scraping” inte längre skall tillåtas. I stället 

föreskrivs att en kontoförvaltande betaltjänstleverantör skall erbjuda åtminstone ett gränssnitt 

för tredjepartsleverantörers tillgång till betalkontoinformation, antingen genom att upprätta ett 

särskilt gränssnitt eller genom att anpassa det gränssnitt vilket används för 

betaltjänstleverantörens egna kunder. Vidare framgår, av förslaget, att det gränssnitt som 

tillämpas inte får utformas på ett sätt som kan begränsa tredjepartsleverantörers åtkomst till 

informationen.124  

 

Screen scraping innebär, förenklat, att en PISP eller AISP anonymt får åtkomst till 

betalkontoinformation. Vid screen scraping använder tredjepartleverantören samma gränssnitt 

som bankernas kunder för att identifiera sig mot den kontoförvaltande betaltjänstleverantören. 

En PISP eller AISP ”läser av” kundernas inloggningsuppgifter till internetbanken, vilket 

möjliggör för aktören att få åtkomst till kontoinformationen på samma sätt som kunden. Genom 

att använda sig av kundens gränssnitt kan en tredjepartsleverantör således komma åt kundens 

betalkontoinformation, utan ytterligare identifiering av ifrågavarande tredjepartsleverantör 

gentemot den kontoförvaltande betaltjänstleverantören. Den kontoförvaltande 

betaltjänstleverantören kan således inte urskilja om det är kunden, personligen, eller en 

tredjepartsleverantör som begär åtkomst till den aktuella betalkontoinformationen.125 Under de 

senaste åren har många av de finansiella tjänster och produkter som utvecklats baserats på 

                                                 
122 European Banking Authority, Final Report: Draft Regulatory Technical Standards on Strong Customer 

Authentication and common and secure communication under Article 98 of Directive 2015/2366 (PSD2), 2017, s. 

1 ff.  
123 Se avsnitt 3.4.3.2.2. 
124 European Banking Authority, Final Report: Draft Regulatory Technical Standards on Strong Customer 

Authentication and common and secure communication under Article 98 of Directive 2015/2366 (PSD2), 2017, 

artikel 27, 28.  
125 Europeiska kommissionen, Fact Sheet: Payment Services Directive (PSD2): Regulatory Technical Standards 

(RTS) enabling consumers to benefit from safer and more innovative electronic payments, 2017, s. 4.  
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åtkomst till betalkontoinformation genom screen scraping, bland annat inom fintechbolagen 

Trustly och Tinks betaltjänster.126  

 

EBA:s föreslagna RTS har fått utstå kritik från flera håll, i synnerhet från flertalet fintechbolag 

inom hela Europa.127 Kritiker har bland annat anfört att förslaget om att förbjuda screen 

scraping sätter hela den europeiska fintech-sektorns framtid på spel. Kritiker har anfört en oro 

för att bankerna inte kommer ha något incitament för att säkerställa att det gränssnitt som 

tredjepartsleverantörer skall använda, vid upprättandet av ett särskilt gränssnitt, kommer att 

fungera. Kritikerna menar att PISP:s och AISP:s är beroende av screen scraping för att kunna 

säkerställa att de kan erbjuda sina tjänster i samma utsträckning som de gör idag, varför de 

argumenterat för att åtkomst via samma gränssnitt som bankernas kunder erbjuds, skall bestå.128  

 

Andra aktörer har anfört det motsatta och argumenterat för att säker kommunikation mellan en 

tredjepartsleverantör och den kontoförvaltande betaltjänstleverantören endast kan säkerställas 

om screen scraping förbjuds och åtkomsten ges via ett särskilt gränssnitt. Aktörerna anför att 

det vid screen scraping till tredjepartsleverantörer även kan inkluderas information om 

exempelvis skatteuppgifter, vilket inte skall tillgängliggöras för en tredje part.129 

 

3.4.3.2.2 Kommissionen föreslår en reservmekanism 

Mot bakgrund av de åtkomstproblem som kan uppstå för tredjepartsleverantörer och i syfte att 

säkerställa att ett, av en kontoförvaltande betaltjänstleverantör, särskilt gränssnitt inte hindrar 

tredjepartsleverantörer från att erbjuda sina respektive tjänster beslutade kommissionen att 

ändra EBA:s förslag avseende säkra kommunikationsstandarder.130 Kommissionen förändrade 

EBA:s förslag genom att införa en beredskapsåtgärd som skall säkerställa att 

tredjepartsleverantörer, vilka ges åtkomst till betalkontoinformation genom ett särskilt 

gränssnitt, kan fortsätta att tillhandahålla sina tjänster om det uppstår problem med gränssnittets 

                                                 
126 The Future of European Fintech, Manifesto for the impact of PSD2 on the future of European Fintech, 2017, s. 

1.  
127 Ibid. 
128 European Banking Authority, Final Report: Draft Regulatory Technical Standards on Strong Customer 

Authentication and common and secure communication under Article 98 of Directive 2015/2366 (PSD2), 2017, s. 

110  
129 Ibid.  
130 Kommissionens delegerade förordning (EU) …/… om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 

2015/2366 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för sträng kundautentisering och gemensamma och säkra öppna 

kommunikationsstandarder, 27 november 2017, C(2017)778, s. 3, (hädanefter C(2017)778).  
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funktion.131 Reservmekanismen utgörs av att tredjepartsleverantörer, vid åtkomstproblem 

genom ett särskilt gränssnitt, skall ges en möjlighet att använda sig av det gränssnitt som den 

kontoförvaltande betaltjänstleverantören erbjuder för sina egna betaltjänstanvändare.132  

 

Ponera att exempelvis bolaget Tink begär åtkomst till en användares betalkontoinformation, 

efter dennes godkännande, av en kontoförvaltande betaltjänstleverantör. Åtkomsten till 

informationen ges via ett särskilt gränssnitt. Om gränssnittet exempelvis utsätts för ett 

driftsstopp eller om det inträffar en systemkollaps,133 vilket innebär att åtkomsten begränsas 

eller förhindras, skall Tink, enligt kommissionens förslag, istället ges möjligheten att använda 

sig av det gränssnitt som den aktuella betaltjänstanvändaren tillhandahålls av ifrågavarande 

kontoförvaltande betaltjänstleverantör. Åtkomst via användargränssnittet skall vidare bestå till 

dess att det särskilda gränssnittet har återställts och är förenligt med de krav som uppställs 

beträffande nämnda gränssnitt.134  

 

Oavsett om en kontoförvaltande betaltjänstleverantör erbjuder tredjepartsleverantörer åtkomst 

till betalkontoinformation genom ett särskilt gränssnitt eller genom det gränssnitt som erbjuds 

för den kontoförvaltande betaltjänstleverantörens egna användare, föreslår kommissionen att 

gränssnittet skall möjliggöra för en tredjepartsleverantör att identifiera sig för den 

kontoförvaltande betaltjänstleverantören. Vidare skall gränssnittet möjliggöra för en säker 

kommunikation mellan ifrågavarande aktörer.135  

 

Det, av kommissionen, förändrade förslaget har mottagits positivt av flertalet av de tidigare 

kritikerna till EBA:s ursprungliga förslag. Kommissionens förslag om en reservmekanism 

påstås exempelvis minska risken för att fintechbolag blir beroende av kontoförvaltande 

betaltjänstleverantörers välvilja.136 Förslaget skickades den 28 november år 2017 till EU-

parlamentet och rådet för granskning. Under förutsättning att instanserna inte har några 

                                                 
131 Europeiska kommissionen, Fact Sheet: Payment Services Directive (PSD2): Regulatory Technical Standards 

(RTS) enabling consumers to benefit from safer and more innovative electronic payments, 2017, s. 3.  
132 C(2017)778, skäl 24, ingressen.  
133 ”Ett oplanerat driftsstopp eller en systemkollaps kan antas ha inträffat när fem på varandra följande begäranden 

om tillgång till information i syfte att tillhandahålla en betalningsinitieringstjänst eller kontoinformationstjänst inte 

besvaras inom 30 sekunder.”, se C(2017)778, artikel. 33(1).  
134 C(2017)778, artikel 33.  
135 Europeiska kommissionen, Fact Sheet: Payment Services Directive (PSD2): Regulatory Technical Standards 

(RTS) enabling consumers to benefit from safer and more innovative electronic payments, 2017, s. 3 f.; 

C(2017)778, artikel 30(1).  
136 The Future of European Fintech, Final Regulatory Technical Standards (RTS) on strong customer 

authentication and common and secure communication under PSD2 a workable compromise, 2017, s. 1 f.  
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invändningar mot förslaget kan det därefter slutligen publiceras i EU:s officiella tidning. Om 

förslaget antas kommer berörda aktörer, räknat från det datumet, att få 18 månader på sig att 

anpassa sina affärsverksamheter till, i förslaget, aktuella bestämmelser.137   

 

 

 

 

                                                 
137 Europeiska kommissionens pressmeddelande, Betaltjänster: Säkrare och mer innovativa betalningar som 

gynnar konsumenterna, 2017, s. 1.  
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4 Nationella regleringsrelaterade åtgärder i syfte att främja 

finansiell innovation 

4.1 Storbritannien  

4.1.1. Project Innovate 

Flera tillsynsmyndigheter inom Europa har utvecklat diverse regleringsrelaterade åtgärder för 

att stödja och underlätta utvecklingen av innovativa affärsområden.138 Åtgärderna verkar vid 

sidan av befintliga regelverk i syfte att främja och tillvarata den potential som innovativa 

fintechbolag, såsom exempelvis tredjepartsleverantörer, besitter. En förhållandevis tidigt 

utformad åtgärd återfinns i Storbritannien och består av ett projekt vilket benämnts Project 

Innovate. Projektet påbörjades i oktober år 2014 och initierades av den brittiska 

tillsynsmyndigheten FCA i syfte att undanröja hinder för den brittiska finansmarknadens 

aktörer att erbjuda innovativa tjänster och produkter på marknaden. Utöver att underlätta för 

marknadens aktörer, genom att främja deras möjligheter till innovation, åsyftas med projektet 

även att främja konkurrens samt att innovativa finansiella lösningar utformas till fördel för 

konsumenterna, förutsatt att det finansiella systemets stabilitet inte rubbas.139 Project Innovate 

möjliggör även för FCA och regelansvariga att hålla sig ajour med nyutvecklad finansiell 

teknik.140  

 

Project Innovate bestod inledningsvis av en innovationshubb, med vilken avsågs att stödja såväl 

små som stora aktörer, med eller utan verksamhetstillstånd, vilka utvecklar finansiella 

produkter och tjänster som utmanar marknadens redan existerade affärsmodeller samt har 

potential att underlätta för konsumenter.141 Innovationshubben underlättar för innovativa 

företag genom att FCA förser bolagen med öppen och snabb support. Inom innovationshubben 

kan bolag erhålla hjälp med att förstå hur tillämpliga regelverk är applicerbara på bolagets 

verksamhet samt hur de kan förhålla sig till dem. Vidare är det möjligt att, inom hubben, erhålla 

hjälp och stöd vid en tillstånds- eller licensansökningsprocess. FCA erbjuder även nära kontakt 

                                                 
138 KOM (2017) 139, s. 13; KOM (2017) s. 542, s. 13; Benjamin, Ståhl, FinTech: Den digitala transformeringen 

av finansmarknaden, Blue Institute, 2015, s. 13.  
139 Financial Conduct Authority, Innovating for the future: the next phase of Project Innovate, 2017-04-10; 

Nicoletti, Bernardo, The future of FinTech, Palgrave MacMillan, London, 2017, s. 22.  
140 G20 Global Partnership for Financial Inclusion, Digital Financial Inclusion: Emerging Policy Approaches, 

2017, s. 28. 
141 Financial Conduct Authority, Regulatory sandbox, 2015, s. 1.  
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med bolag i upp till ett år efter att ett bolag inom hubben har meddelats tillstånd, i syfte att 

underlätta för bolaget att erbjuda innovativa produkter eller tjänster på marknaden.142  

 

Innovationshubben är inte enbart fördelaktig för deltagande bolag, utan utgör även en läromiljö 

för FCA som, genom hubben, enklare kan identifiera områden inom befintliga regelverk där 

det finns ett behov av att anpassas till nyutvecklad teknik och därmed förenliga problem.143 

Regulatoriska hinder riskerar att både snedvrida konkurrensen och avskräcka nya aktörer från 

att etablera sig på marknaden, vilket i förlängningen även kan bidra till minskade 

konsumentfördelar. Project Innovate utgör således en åtgärd vilken skall identifiera 

ifrågavarande hinder samt verka för att lösa dem, utan att det finansiella systemets stabilitet 

hämmas.144  

 

4.1.2 FCA etablerar en regulatorisk sandlåda  

4.1.2.1 Övergripande om sandlådan 

Under år 2015 undersökte FCA möjligheterna att expandera Project Innovate och i juni år 2016 

introducerade tillsynsmyndigheten en ny regleringsrelaterad åtgärd, vilken skulle främja 

innovation på finansmarknaden; en regulatorisk sandlåda.145 Sandlådan utgör en, av FCA, 

kontrollerad miljö inom vilken företag kan testa nya affärsmodeller och innovativa produkter 

och tjänster, utan att omedelbart omfattas av samtliga bestämmelser vilka gäller på området.146 

Sandlådan upprättades bland annat i syfte att resultera i en mer effektiv konkurrens, vilket även 

konsumenter skall gynnas av.  Sandlådan riktar sig till såväl auktoriserade bolag, vilka redan 

innehar ett tillstånd hos FCA, som bolag vilka inte innehar ett tillstånd hos FCA men vars 

verksamheter är tillståndspliktiga.147 Vidare kan tillträde till sandlådan sökas av både 

startupbolag och redan etablerade bolag.148 Genom att minska tröskelnivån för företag att 

erbjuda nya tjänster och produkter på marknaden, i form av exempelvis mer flexibla regler, 

                                                 
142 Financial Conduct Authority, Innovate and Innovation Hub, 2017-04-11. 
143 Financial Conduct Authority, Innovate and Innovation Hub, 2017-04-11; Benjamin, Ståhl, FinTech: Den 

digitala transformeringen av finansmarknaden, Blue Institute, 2015, s. 45. 
144 Treleaven, Philip, Financial regulation of FinTech, The Journal of Financial Perspectives, Vol. 3, No. 3, 2015, 

s. 119 f.  
145 Financial Conduct Authority, Regulatory sandbox, 2015, s. 1; Financial Conduct Authority, Innovate Finance 

Global Summit, 2016-05-09. 
146 Financial Conduct Authority, Regulatory sandbox, 2015, s. 1. 
147 G20 Global Partnership for Financial Inclusion, Digital Financial Inclusion: Emerging Policy Approaches, 

2017, s. 13. 
148 Financial Conduct Authority, Financial Conduct Authority unveils successful sandbox firms on the second 

anniversary of Project Innovare, 2016-11-07. 
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underlättar sandlådan för marknadsaktörerna.149 Sandlådan utökar vidare FCA:s möjligheter att 

samarbeta med innovativa företag och medför en ökad inblick i, av företagen, identifierade 

problem på finansmarknaden.150  

 

Några av de huvudsakliga identifierbara fördelarna med den av FCA upprättade sandlådan 

utgörs av att: 

• Fler innovativa lösningar når marknaden.  

• Deltagande bolag ges bättre tillgång till finansiering.151   

• Tiden för att ta en idé till marknaden minskar samt kostnaden för detsamma blir 

potentiellt lägre.  

• Det kan säkerställas att lämpliga skyddsåtgärder byggs in i nya produkter och tjänster, 

vilket ökar konsumentskyddet. 

• En ram för att hantera innovationer upprättas, vilken främjar öppen kommunikation 

mellan deltagande bolag och regelansvariga samt underlättar för berörda parter att lära 

av varandra.152 

 

För att kunna pröva en ny affärsmodell inom sandlådan förutsätts att ett bolag ansöker om 

ifrågavarande tillstånd och, inom ramen för bolagets ansökan, tillhandahåller en beskrivning av 

hur bolaget uppfyller de uppställda kriterierna för att delta. Endast bolag vilka har meddelats 

tillstånd att delta i sandlådan får därefter dra nytta av den mer förmånliga miljön.153 För att delta 

i sandlådeverksamheten förutsätts att följande kriterier uppfylls;  

• Den planerade tjänsten/produkten avser att stödja den brittiska finansiella sektorn.  

• Den nya lösningen skall ha en innovationshöjd på så sätt att den väsentligen skiljer sig 

från redan existerade erbjudna produkter/tjänster på marknaden.  

• Den nya lösningen skall medföra en identifierbar fördel för marknadens konsumenter.  

• Bolaget skall ha ett genuint behov av att testa den nya lösningen inom sandlådan.  

                                                 
149 Ernst & Young, As FinTech evolves, can financial services innovation be compliant?, 2017, s. 13; Financial 

Conduct Authority, Regulatory sandbox, 2015, s. 2 f. 
150 KOM (2917) 292, s. 13.  
151 Financial Conduct Authority, Regulatory sandbox, 2015, s. 5. 
152Jenik, Ivo & Lauer, Kate, Regulatory Sandboxes and Financial Inclusion, CGAP, 2017, s. 4; Financial Conduct 

Authority, Regulatory sandbox, 2015, s. 5 
153 Financial Conduct Authority, Regulatory sandbox lessons learned report, 2017, s. 4.  
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• Bolaget skall ha genomfört lämplig bakgrundsforskning inom området, inkluderande 

exempelvis investerade resurser i syfte att utveckla den nya produkten/tjänsten samt 

adekvat kännedom om applicerbara regler.154 

FCA granskar därefter bolagens ansökan och de bolag vilka uppfyller samtliga kriterier 

godkänns för deltagande.155  

 

Sandlådan genomförs i två olika omgångar per år, varav en testperiod motsvaras av sex 

månader.156 Ansökningsperioden för den första testperioden stängde den 8 juli år 2016 och av 

totalt 64 ansökningar godkändes 24 bolag att deltaga i sandlådan.157 Majoriteten av de 

ansökande bolagen var hemmahörande i London men FCA mottog även ansökningar från bolag 

vilka var hemmahörande utanför Storbritannien, såsom exempelvis i USA, Singapore och 

Danmark. Bolagen var även verksamma inom en mängd olika branscher. Betaltjänstlösningar, 

rådgivningstjänster och tjänster baserade på blockchainteknologi utgör några exempel på de 

tjänster de deltagande bolagen har utvecklat och tillhandahållit inom sandlådan.158  

 

Flertalet av de tester som har genomförts inom sandlådan har utgjorts av tjänster som erbjudits 

av tredjepartsleverantörer, såsom kontoinformationstjänster, vilka genom innovativa lösningar 

avser att förbättra användarnas betal- och sparvanor. De bolag som har genomfört ifrågavarande 

tester inom sandlådan har använt och analyserat information beträffande användarnas 

transaktionshistorik för att därigenom förbättra användarnas spar- och utgiftsbeteende.159 Under 

den andra testperioden deltog exempelvis bolaget Money Dashboard, vilket utgör en AISP. 

Inom sandlådan utvecklade och erbjöd bolaget ett finansiellt verktyg vilket, genom att 

aggregera och organisera användarens transaktionskostnader från olika konton, gav användaren 

en översiktlig bild av vederbörandes kostnader. Med verktyget avsågs att underlätta för 

användaren att fatta finansiella beslut.160  

 

                                                 
154 Financial Conduct Authority, Regulatory sandbox, 2015, s. 7.  
155 Financial Conduct Authority, Regulatory sandbox lessons learned report, 2017, s. 4. 
156 Ibid. 
157 Banking Stakeholder Group, Regulatory Sandboxes – A proposal to EBA by the Banking Stakeholder Group, 

2017, s. 9.  
158 G20 Global Partnership for Financial Inclusion, Digital Financial Inclusion: Emerging Policy Approaches, 

2017, s. 14; Financial Conduct Authority, Regulatory sandbox lessons learned report, 2017, s. 8.  
159 Financial Conduct Authority, Regulatory sandbox lessons learned report, 2017, s. 13.  
160 Financial Conduct Authority, Regulatory sandbox – cohort 2, 2018-01-11; Money Dashboard, Frequently asked 

questions, 2018-03-15.  
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4.1.2.2 Sandlådans funktion 

För de bolag vilka deltar i sandlådan tillhandahåller FCA ett antal ”sandlådeverktyg” som skall 

underlätta för bolagen att testa sin affärsidé. Beroende på de deltagande bolagens olika 

förutsättningar och behov av att testa en affärsidé inom sandlådan tillhandahålls bolagen skilda 

verktyg. Varje bolag tilldelas en särskild processchef som skall stödja bolaget vid 

genomförandet av testet genom att underlätta för bolaget att förstå hur deras affärsmodell 

förhåller sig till gällande regelverk. Vidare säkerställer den nära kontakten med FCA att 

lämpliga skyddsåtgärder är inbyggda i de innovativa lösningarna, såväl under testperiodens 

gång som efter att bolagen lämnar sandlådan. För varje deltagande bolag skall även en rapport 

utfärdas, inom vilken resultatet av sandlådans effekter för affärsidén skall framgå.161   

 

För bolag vilka inte sedan tidigare innehar ett tillstånd från FCA att bedriva verksamhet har 

FCA en möjlighet att tilldela ifrågavarande bolag ett begränsat tillstånd, genom en anpassad 

tillståndsprocess, vilket är gällande under den begränsade testperioden i sandlådan.162 

Tillståndet kan vara begränsat i form av exempelvis antal kunder och volymer under en bestämd 

tidsperiod. Ett begränsat tillstånd kan emellertid endast tilldelas ett bolag vilket inte ytterst styrs 

av regelverk på EU-nivå. FCA har ingen möjlighet att inskränka varken omfattningen eller 

tillämpningen av gällande EU-regelverk, såsom exempelvis det andra betaltjänstdirektivet. Det 

innebär att bolag som är tillståndspliktiga enligt EU-rätt måste inneha ifrågavarande tillstånd 

även inom sandlådan.163 Vidare erhåller FCA, inom ramen för sandlådan, även en möjlighet att 

erbjuda sandlådebolagen lättnader eller undantag beträffande, av FCA, utfärdade regler vilka 

bedöms vara betungande.164  

 

Ytterligare regulatoriska lättnader som erbjuds inom sandlådan utgörs av att FCA kan ge 

aktörerna enskild vägledning beträffande tolkningen av, för bolagen, tillämpliga och aktuella 

regler. Om ett bolag agerar i enlighet med de av FCA lämnade råden erhåller bolaget även en 

garanti för att FCA inte därefter kommer att vidtaga några åtgärder gentemot bolaget i fråga. 

Slutligen kan sandlådebolagen erhålla en lättnad i form av att FCA har en möjlighet att utfärda 

ett intyg, vilket stadgar att FCA inte kommer att vidta åtgärder mot bolaget vid oförutsedda 

                                                 
161 Financial Conduct Authority, Regulatory sandbox lessons learned report, 2017, s. 4. 
162 G20 Global Partnership for Financial Inclusion, Digital Financial Inclusion: Emerging Policy Approaches, 

2017, s. 13; Banking Stakeholder Group, Regulatory Sandboxes – A proposal to EBA by the Banking Stakeholder 

Group, 2017, s. 12. 
163 Arner, D., Barberis, J., & Buckley, P., FinTech, RegTech, and the Reconceptualization of Financial Regulation, 

Northwestern Journal of International Law & Business, Vol. 37, No. 3, 2017, s. 410 f.  
164 Financial Conduct Authority, Regulatory sandbox, 2015, s. 9. 



35 

 

överträdelser. Ett sådant intyg utfärdas emellertid endast om det inte bedöms vara möjligt att 

ge varken individuell vägledning eller att utforma relevanta regelundantag för bolaget. Vidare 

har intyget endast verkan under den aktuella testperioden.165 

 

4.1.3 Effekterna av FCA:s sandlåda 

I oktober år 2017, publicerade FCA en rapport innehållande en utvärdering av sandlådans första 

verksamma år. Rapporten behandlar även huruvida de uppställda målen uppfylldes eller ej samt 

vilka begränsningar de deltagande bolagen har ställts inför inom sandlådan. Rapporten 

inrymmer emellertid inte specifika utvärderingar av samtliga lösningar som de deltagande 

bolagen testade inom sandlådan, utan utgör snarare en övergripande utvärdering av sandlådan, 

som regleringsrelaterad åtgärd. Av rapporten framgår att sandlådan lyckades att uppfylla dess 

övergripande mål.166  

 

Flertalet innovativa bolag har under de senaste åren varit oroade över att deras 

innovationsmöjligheter riskerar att hämmas av nationella tillsynsmyndigheter och alltför 

oproportionerliga regler. Vidare har många bolag varit osäkra på hur deras affärsverksamheter 

förhåller sig till befintlig lagstiftning.167 Tillgång till snabb och enskild vägledning utgjorde en 

avgörande faktor för att de, i sandlådan, deltagande bolagen erhöll tillräcklig kunskap om, för 

dem, relevanta regelverk. Vidare medförde den nära kontakten med FCA att bolagens kostnader 

för externa regelkonsulter och tiden för att ta en innovativ idé till finansmarknaden minskade. 

Beträffande de större deltagande bolagen resulterade testperioden i en påskyndad 

produktutvecklingsprocess, vilket möjliggjorde för bolagen att testa innovativa idéer på 

marknaden i en snabbare takt.168 Omkring 90% av de bolag vilka testade sina 

affärsverksamheter i den första sandlådan fortsatte mot en bredare marknadslansering efter den 

avslutade testperioden.169  

 

Även bolagens tillgång till finansiering ökade genom deras medverkan i sandlådan; omkring 

40% av bolagen erhöll finansiering under eller efter deras testperiod. En avgörande faktor 

                                                 
165 G20 Global Partnership for Financial Inclusion, Digital Financial Inclusion: Emerging Policy Approaches, 

2017, s. 13; Financial Conduct Authority, Regulatory sandbox, 2015, s. 9. 
166 Financial Conduct Authority, Regulatory sandbox lessons learned report, 2017, s. 3. 
167 KOM (2017) 139, s. 12; KOM (2017) 292, s. 13.  
168 Financial Conduct Authority, Regulatory sandbox lessons learned report, 2017, s. 5 f. 
169 Financial Conduct Authority, Financial Conduct Authority outlines lessons learned in year one o fits 

Regulatory Sandbox, 2017-10-20; Financial Conduct Authority, Regulatory sandbox lessons learned report, 2017, 

s. 5 f. 
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uppskattades bero på bolagens samarbete med FCA samt att tillsynsmyndighetens övervakande 

av bolagen stärkte deras förtroende gentemot potentiella investerare. Ytterligare en önskvärd 

effekt uppstod i form av att majoriteten av de bolag som, under testperioden, erhöll ett begränsat 

tillstånd därefter erhöll ett fullständigt verksamhetstillstånd. För de bolag som erhåller ett 

fullständigt tillstånd underlättas i sin tur möjligheterna till finansiering, något som 

utvärderingens resultat indikerade. Det är annars inte ovanligt att investerare är ovilliga att 

samarbeta med fintechbolag som inte erhåller ett fullständigt tillstånd.170 Vidare framgår av 

utvärderingen att majoriteten av de inom sandlådan deltagande bolagen utgörs av startupbolag, 

snarare än etablerade aktörer. En stor andel av de deltagande startupbolagen saknade dessutom 

verksamhetstillstånd från FCA. Av den anledningen utgjorde beviljandet av ett begränsat 

verksamhetstillstånd, tillämpligt inom testperioden, det sandlådeverktyg som användes mest 

inom sandlådan.171  

 

Samtliga av de test som genomfördes i sandlådan, under dess första verksamma år, efterlevde 

de av FCA uppställda säkerhetskraven. Möjligheten för de deltagande bolagen att kunna 

samarbeta med FCA inom sandlådan har gjort det möjligt för bolagen att utveckla sina 

affärsmodeller med konsumenterna i åtanke. Genom att bolagen redan under testperioden 

säkerställer att lämpliga skyddsåtgärder är inbyggda i de av dem erbjudna finansiella tjänsterna 

eller produkterna minskar säkerhetsriskerna för konsumenterna. Därigenom har även skador 

kunnat förebyggas på ett bättre sätt.172  

 

De olika typer av kontoinformationstjänster som testades inom sandlådan, exempelvis den 

tjänst som tillhandahölls av Money Dashboard, resulterade i att användarna erhöll en bättre 

förståelse för deras finansiella position, vilket även möjliggjorde för dem att få bättre kontroll 

över sitt finansiella beslutsfattande. Dessutom möjliggjorde sandlådan för de deltagande 

bolagen vilka tillhandahöll ifrågavarande tjänster att, utifrån den insikt bolagen erhöll genom 

testverksamheten, såväl under som efter testperioden, kunna skräddarsy nämnda tjänster för att 

de på ett bättre sätt skulle lämpa sig för konsumenternas behov och deras finansiella situationer. 

Med anledning av testens positiva utgång betonade FCA deras fortsatta intresse av att, inom 

                                                 
170 Financial Conduct Authority, Regulatory sandbox lessons learned report, 2017, s. 5 f.  
171 A.a. s. 9.  
172 A.a. s. 6 f. 
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sandlådan, övervaka utvecklandet av finansiella tjänster och produkter med vilka avses att 

uppmuntra konsumenter till ett ökat sparande.173 

 

Den regulatoriska sandlåda som upprättades av FCA år 2016 utgjorde den första av sitt slag. En 

liknande modell hade aldrig tidigare prövats inom den finansiella sektorn.174 Sedan dess 

etablerande har ett flertal andra nationella tillsynsmyndigheter valt att inrätta liknande 

sandlådor, i syfte att underlätta för samarbetet med innovativa företag och främjandet av deras 

affärsmodeller.175 Sandlådor har även etablerats i exempelvis Singapore, Hong Kong och 

Nederländerna.176 Även Finanstilsynet i Danmark verkar för att etablera en sandlåda vilken 

avses att inrättas under år 2018.177   

 

4.2 Åtgärder vidtagna i Sverige  

I mars år 2017 fick FI i uppgift av regeringen att undersöka hur myndigheten kan möta de nya 

frågeställningar och behov som uppkommer i samband med den alltmer växande fintechsektorn 

och de innovativa tjänster som erbjuds på finansmarknadens område. Uppdraget utgör ett led i 

regeringens arbete med att underlätta och stärka den svenska konkurrens- och 

innovationskraften. Som nation ligger Sverige idag i framkant beträffande fintech. För att 

bibehålla denna position, möta den tekniska utvecklingen och i syfte att skapa förutsättningar 

för fortsatt utveckling av innovativa produkter och tjänster på finansmarknaden betonade 

regeringen vikten av att gällande regelverk är anpassade till den snabba utvecklingen.178  

 

I december år 2017 redovisade FI uppdraget i form av en rapport. I rapporten bekräftar FI 

betydelsen av att myndigheten följer den digitala utvecklingen inom den finansiella sektorn. 

Nya innovativa lösningar på finansmarknaden medför positiva effekter i form av ökad 

konkurrens och effektivitet. Vidare anförs att en marknad med avsaknad av såväl 

konkurrenskraft som innovationsförmåga svårligen kan beskrivas som effektiv eller gynna 

                                                 
173 Financial Conduct Authority, Regulatory sandbox lessons learned report, 2017, s. 13.  
174 Arner, D., Barberis, J., & Buckley, P., FinTech, RegTech, and the Reconceptualization of Financial Regulation, 

Northwestern Journal of International Law & Business, Vol. 37, No. 3, 2017, s. 408; Benjamin, Ståhl, FinTech: 

Den digitala transformeringen av finansmarknaden, Blue Institute, 2015, s. 44; Ernst & Young, As FinTech 

evolves, can financial services innovation be compliant?, 2017, s. 4; Jenik, Ivo & Lauer, Kate, Regulatory 

Sandboxes and Financial Inclusion, CGAP, 2017, s. 1.  
175 KOM (2017) 139, s. 13. 
176 Banking Stakeholder Group, Regulatory Sandboxes – A proposal to EBA by the Banking Stakeholder Group, 

2017, s. 9. 
177 Finanstilsynet, FT Lab: Read more about our upcoming regulatory sandbox, 2017-12-08.  
178 Regeringen, Uppdrag till Finansinspektionen om innovation av finansiella tjännster, 2017-03-09.  
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konsumenternas intressen.179 I syfte att identifiera de utmaningar som bolag på den svenska 

finansmarknaden möter i samband med innovationsverksamhet genomförde FI ett flertal möten 

med totalt 84 medverkande bolag. Av mötena framgick att den övergripande utmaning bolagen 

upplevde utgjordes av att få åtkomst till information. Många bolag upplevde svårigheter med 

att förstå vilka regler som gäller och vilken tillståndstyp som förutsätts för deras 

verksamheter.180 De identifierade utmaningarna i Sverige är således förenliga med de 

utmaningar fintechbolag generellt upplever i Europa.181  

 

För att stödja den digitala utvecklingen och möta bolagens behov beslutade FI att inrätta ett så 

kallat innovationscenter inom myndigheten. Innovationscentret kommer att etableras under 

våren 2018 och skall utgöra en kontaktpunkt inom vilken kompetens inom FI skall samlas för 

att möta bolagens informationsbehov. Inom centret skall vidare tillhandahållas både seminarier 

och informationstillfällen. Åtgärderna syftar till att underlätta för bolagen att tillgodogöra sig 

information och vägledning beträffande de frågor de stöter på under verksamheternas gång. FI 

är av uppfattningen att tiden för att ta en innovativ idé till en marknadslansering kommer att 

minska i takt med att bolagen får bättre tillgång till information.182 

 

Kommissionen har uppmuntrat utformandet av nya tillsynsmetoder beträffande innovativa 

företag och andra gränsöverskridande samarbeten, förutsatt att metoderna inte inrättas på 

bekostnad av konsumentskyddet.183 Flertalet regelansvariga är av uppfattningen att en sandlåda 

kan utgöra en viktig källa för åtkomst av information om den tekniska utvecklingen på 

finansmarknaden.184 FI presenterar i sin rapport att införandet av ett innovationscenter och 

arbete för att förmedla tydligare information till bolag är viktigare och har större potential att 

lyckas än att upprätta en sandlåda i Sverige. FI anför att de av bolagen identifierade 

utmaningarna beträffande innovationsverksamhet är möjliga att möta utan att inrätta en 

sandlåda samt att innovationskraften redan är stark i Sverige, i form av många nyetablerade 

finansiella bolag under de senaste åren, varför det av den anledningen inte föreligger särskilda 

skäl till att inrätta ett sådant koncept. Vidare betonar FI vikten av att myndigheten agerar sakligt 

och opartiskt samt att obefogad särbehandling inte får förekomma vid dess 

                                                 
179 Finansinspektionen, Myndighetens roll kring innovationer, 2017, s. 3.  
180 A.a. s. 14 f.  
181 KOM (2017) 139, s. 12. 
182 Finansinspektionen, Myndighetens roll kring innovationer, 2017, s. 18 ff.  
183 KOM (2017) 139, s. 13. 
184 Financial Stability Board, Financial Stability Implications from FinTech: Supervisory and Regulatory Issues 

thath Merit Authorities’ Attention, 2017, s. 28. 
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verksamhetsutövning.185 En svensk sandlåda anses ur detta perspektiv väcka flertalet 

grundläggande frågor relaterade till en tillsynsmyndighet som FI. Som argument mot en svensk 

sandlåda har anförts att FI idag exempelvis inte har i uppgift att främja konkurrensen på 

marknaden, även om ett sådant uppdrag kan intolkas i myndighetens uppgift att säkerställa att 

den finansiella marknaden fungerar väl. FI anför även att ytterligare en risk med att inrätta en 

sandlåda i Sverige utgörs av att sandlådan, i sig självt, kan verka konkurrensbegränsande på så 

sätt att bolag vilka inte inbegrips i sandlådans miljö kan uppfatta det som att testverksamhet 

utanför sandlådan inte är tillåtet.186 Sammanfattningsvis anser FI att dagens regler kompletterat 

med inrättandet av ett innovationscenter erbjuder fullgoda möjligheter för att främja innovation, 

varför det i dagsläget, enligt FI, inte föreligger ett behov av att även upprätta en sandlåda.   

                                                 
185 Finansinspektionen, Myndighetens roll kring innovationer, 2017, s. 18 ff. 
186 A.a. s. 25.  
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5 En analys av hur finansiell innovation på betaltjänstmarknaden 

kan främjas 

5.1 Inledning 

Fintech förväntas få en betydande roll för den framtida utvecklingen av EU:s finansiella sektor. 

Genom att tillämpa nyutvecklad teknik utvecklar fintechbolag innovativa tjänster och produkter 

som har potential att öka konkurrensen på marknaden samt öka valmöjligheten och 

effektiviteten för marknadens konsumenter.187 Tillvaratagande av den potential och de 

möjligheter som uppstår genom ny finansiell innovation är således en betydelsefull åtgärd i 

arbetet med att förstärka kapitalmarknaderna inom unionen.188  

 

Med anledning av inrättandet av det andra betaltjänstdirektivet införs, som bekant, en mängd 

nya bestämmelser vilka kommer att påverka den finansiella sektorn och däribland 

tredjepartsleverantörer. Vidare kan det andra betaltjänstdirektivet även inverka på de, inom 

unionen, nationella möjligheterna att vidtaga ytterligare regleringsrelaterade åtgärder, i syfte att 

främja finansiell innovation, inom vilka exempelvis tredjepartsleverantörer kan deltaga.   

 

I det följande kommer att analyseras huruvida såväl det andra betaltjänstdirektivet som vidtagna 

regleringsrelaterade åtgärder kan påverka tredjepartsleverantörers möjligheter till 

innovationsförmåga på betaltjänstmarknaden, utan att det sker på bekostnad av det finansiella 

systemets stabilitet och säkerhet.  

 

5.2 Det andra betaltjänstdirektivets påverkan på finansiell innovation 

5.2.1 Främjar det andra betaltjänstdirektivet finansiell innovation?  

Med anledning av ikraftträdandet av det andra betaltjänstdirektivet kommer kreditinstitut inom 

unionen bli skyldiga att tillgängliggöra sin kunddata för ytterligare aktörer.189 Förevarande 

omständighet innebär följaktligen att kreditinstitut förpliktas att inte bara tillgängliggöra, av 

dem tillhörande, betalkontoinformation till tredjepartsleverantörer, utan förhållandet innebär 

även att kreditinstitut åläggs en skyldighet att, på sätt och vis, underlätta för sina konkurrenters 

affärsverksamheter.  

                                                 
187 Se avsnitt 2.4.1.  
188 Se avsnitt 2.4.2.  
189 Se avsnitt 3.4.1.  
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Som bekant är tredjepartsleverantörers affärsmodeller beroende av åtkomst till relevant 

betalkontoinformation eller annan information från andra finansiella aktörer.190 Med anledning 

av att kreditinstitut nu åläggs en skyldighet att dela med sig av ifrågavarande information, 

främjas således tredjepartsleverantörers affärsmodeller; utan tillgång till nämnda information 

hade de, av tredjepartsleverantörerna, utvecklade innovativa betaltjänsterna och produkterna 

inte kunnat erbjudas till konsumenter. Vidare föreligger inget krav på att exempelvis en PISP 

och ett kreditinstitut skall ingå ett avtal om att kreditinstitutet ifråga skall tillhandahålla nämnda 

PISP åtkomst till relevant betalkontoinformation. Med anledning av att förpliktelsen föreligger 

på EU-nivå, till följd av det andra betaltjänstdirektivets verkan, föreligger därigenom inget 

behov av att ytterligare förplikta parterna att avtala om tillgängliggörandet, utan skyldigheten 

är ett faktum.  

 

Till följd av den digitala utvecklingen, vilken har haft en stor inverkan på den finansiella 

marknaden, efterfrågar konsumenter idag alltmer personliga, snabba och kostnadseffektiva 

tjänster och produkter.191 Fintechbolaget Tink utgör ett bra exempel. Tink har exempelvis 

möjliggjort för konsumenter att få en sammanställd bild av användarnas utgiftsmönster. 

Naturligtvis är det möjligt för en användare att på egen hand granska sina utgifter utifrån 

information tillgänglig på dennes betalkonton. Av bekvämlighetsskäl väljer emellertid många 

konsumenter att istället använda sig av Tinks tjänst. Tjänsten är dessutom gratis, vilket innebär 

att konsumenten i fråga kan spara såväl tid som pengar genom att låta Tink ombesörja 

sammanställningen.  

 

Ett av de mest väsentliga ändamålen med det andra betaltjänstdirektivet är att främja konkurrens 

på betaltjänstmarknaden.192 I takt med att kreditinstitut påförs en skyldighet att tillgängliggöra 

kontoinformation för andra aktörer, såsom fintechbolag, bör rimligen ifrågavarande ändamål 

förverkligas. Under det senaste decenniet har både antalet betalningsinitieringstjänster och 

antalet kontoinformationstjänster ökat väsentligt. Sannolikt kommer antalet inte att avmattas 

till följd av förpliktelsen för kreditinstitut att tillgängliggöra kontoinformation, utan det är 

troligt att anta att antalet nyss nämnda tjänster snarare kommer att öka. Som en följd av att det, 

genom det andra betaltjänstdirektivets ikraftträdande, blir enklare för tredjepartsleverantörer att 

komma åt väsentlig kontoinformation finns det anledning att anta att marknaden för såväl 

                                                 
190 Se avsnitt 2.2.1.  
191 Se avsnitt 2.1.2.  
192 Se avsnitt 3.4.1.  
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betalningsinitieringstjänster som kontoinformationstjänster kommer att bli mer 

konkurrensutsatt. Det, i sin tur, ger kreditinstitut incitament att själva ligga i framkant 

beträffande innovativa tjänster och produkter på finansmarknaden samt att rikta fokus mot 

finansiell innovation.  

 

Ponera att ett kreditinstitut inte utvecklar egna innovativa tjänster eller produkter. Aktören kan 

givetvis även fortsättningsvis både bibehålla och attrahera nya kunder, vilka innehar ett 

traditionellt betalkonto hos ifrågavarande aktör. Allt eftersom fler innovativa tjänster utvecklas 

på marknaden är det emellertid möjligt att kreditinstitutets kunder använder sig av alltfler 

finansiella tjänster, vid sidan av kreditinstitutets tjänster, såsom exempelvis Tinks. Om 

kreditinstitutet i fråga inte konkurrerar med Tink eller övriga innovativa aktörers tjänster, är det 

således möjligt att kreditinstitutet förlorar allt fler led avseende kundkontakten och riskerar att 

i slutändan endast utgöra en, för kunderna, kontoförvaltande betaltjänstleverantör, vars övriga 

tjänster kunderna har ersatt med exempelvis tredjepartsleverantörers mer innovativa finansiella 

tjänster.  

 

Med anledning av det andra betaltjänstdirektivets ikraftträdande ställs kreditinstitut i princip 

inför två möjligheter. Antingen utnyttjar de möjligheten att utveckla mer innovativa tjänster 

och produkter vilka, med anledning av den ökade digitaliseringen, bättre möter konsumenternas 

alltmer innovativa behov och efterfrågan. En sådan situation kan vidare föranleda att 

kreditinstitutet i fråga stärker sin kontakt med både befintliga och potentiella kunder och således 

kan vinna fler marknadsandelar inom den finansiella sektorn. Även uppköp av eller 

samarbetsavtal med fintechbolag, vilka i sin tur fokuserar på finansiell innovation, torde 

inbegripas i ifrågavarande handlingsalternativ. Det motsatta förhållandet är att kreditinstitut inte 

utnyttjar möjligheten att inrikta sig på finansiell innovation. Vid en sådan situation ökar 

troligtvis risken för att ifrågavarande aktör istället förlorar kundkontakten med både befintliga 

och framtida kunder till mer innovativa aktörer, såsom fintechbolag, vilka bättre kan möta 

konsumenternas förändrade efterfrågan och behov på betaltjänstmarkanden.  

 

Likt det andra betaltjänstdirektivet inrättades även dess föregångare, det första 

betaltjänstdirektivet, i syfte att effektivisera betaltjänstmarknaden och främja ökad konkurrens 

genom att bland annat minska inträdeskraven för nya finansiella aktörer. Den påföljande 

utvärderingen av det första betaltjänstdirektivet indikerade emellertid att ifrågavarande syfte 
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inte hade infriats. Regelverket hade inte heller främjat finansiell innovation.193 Till följd av det 

första betaltjänstdirektivet ålades betalningsinstitut något lägre krav än vad som gällde för 

övriga betaltjänstleverantörer på den finansiella marknaden. Exempelvis ålades 

betalningsinstitut inte lika höga krav vid auktoriseringsförfarandet.194 Lägre auktoriseringskrav 

utgör visserligen en underlättande åtgärd i syfte att främja konkurrens, av den orsaken att 

verksamheter vilka omfattas av såväl det första som det andra betaltjänstdirektivet är 

tillståndspliktiga. Auktorisering är således en förutsättning för att en aktör skall kunna 

konkurrera på den finansiella marknaden. Förutsatt att en aktör blev auktoriserad enligt det 

första betaltjänstdirektivet och således omfattades av regelverket, förelåg emellertid inte några 

väsentligt konkurrensfrämjande bestämmelser för aktören; även om innovativa bolag blev 

auktoriserade var det fortfarande svårt för bolagen att konkurrera på marknaden med sina 

respektive affärsmodeller.  

 

Bestämmelsen att, med anledning av det andra betaltjänstdirektivet, ålägga kreditinstitut en 

skyldighet att tillhandahålla betalkontoinformation för tredjepartsleverantörer utgör däremot en 

åtgärd som har en direkt effekt på aktörernas faktiska affärsverksamheter. Som har behandlats 

ovan innebär förhållandet att kreditinstitut måste tillhandahålla information som är av 

avgörande betydelse för tredjepartleverantörers möjligheter att erbjuda sina respektive tjänster 

och produkter på den finansiella marknaden. Det andra betaltjänstdirektivet underlättar således 

för innovativa tredjepartsleverantörer att både utveckla och erbjuda sina affärsmodeller. Det 

andra betaltjänstdirektivet främjar följaktligen inte enbart tredjepartsleverantörers möjligheter 

att bli auktoriserade, till skillnad från vad som gällde för betalningsinstitut enligt det första 

betaltjänstdirektivet. Av den orsaken är det troligt att det andra betaltjänstdirektivet, jämfört 

med dess föregångare, har bättre förutsättningar att uppfylla det i preambeln framträdande syftet 

avseende en ökad konkurrens på och effektivisering av betaltjänstmarknaden.  

 

En kombination av konsumenternas förändrade betalvanor och den ökade digitaliseringen har 

föranlett att konkurrensen på betaltjänstmarknaden idag handlar alltmer om att möta 

konsumenternas intresse avseende mer digitala, personliga och kostnadseffektiva tjänster och 

produkter.195 En mer konkurrensutsatt betaltjänstmarknad, vilken det andra betaltjänstdirektivet 

sannolikt kommer att främja, tenderar således att resultera i att alltmer innovativa lösningar 

                                                 
193 Se avsnitt 3.3.  
194 Se avsnitt 3.2.2.  
195 Se avsnitt 2.2.1.  
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utvecklas och erbjuds inom den finansiella sektorn. Följaktligen är det möjligt att anta att det 

andra betaltjänstdirektivet kommer att främja finansiell innovation på betaltjänstmarknaden. 

  

5.2.2 Hur tillträde till betalkontoinformation kan främja tredjepartsleverantörers 

innovationsförmåga 

Kommissionens något reviderade förslag av EBA:s utkast till RTS innehåller en i 

sammanhanget väsentlig förändring, jämfört med EBA:s ursprungliga förslag.196 Den 

föreslagna åtgärden, innebärande att en beredskapsåtgärd skall införas, torde vara av särskilt 

avgörande betydelse med avseende på tredjepartsleverantörers möjligheter att konkurrera med 

innovativa affärsmodeller på betaltjänstmarknaden. Ponera att exempelvis Trustly begär 

åtkomst till betalkontoinformation från ett kreditinstitut via ett särskilt gränssnitt. Vid händelse 

av att åtkomsten begränsas eller förhindras, som ett resultat av att gränssnittet är felaktigt 

utformat, kan Trustly, genom kommissionens förslag, istället ges tillfällig åtkomst via 

kreditinstitutets användargränssnitt. Genom ett sådant förfarande förorsakas Trustly inte av en 

otillbörlig nackdel om det särskilda gränssnittet inte fungerar, utan Trustly kan fortsatt erbjuda 

sina tjänster till konsumenterna eftersom nödvändig betalkontoinformation fortsatt kan erhållas. 

Den skillnad som uppstår, vid en sådan situation, utgörs endast av att Trustly istället ges åtkomst 

till ifrågavarande information genom samma gränssnitt som den kontoförvaltande 

betaltjänstleverantörens kunder använder. Således påverkas inte Trustlys möjligheter att 

erbjuda sina tjänster negativt om det särskilda gränssnittet av någon anledning begränsar 

åtkomsten till relevant betalkontoinformation. Om det istället, vid en liknande situation, inte 

föreligger en reservmekanism för Trustlys informationsåtkomst, likt vad som hade gällt enligt 

EBA:s ursprungliga RTS, kan den kontoförvaltande betaltjänstleverantören fortsatt erbjuda 

sina tjänster till samma kunder, via användargränssnittet, förutsatt att gränssnittet är intakt. 

Trustly, å sin sida, tvingas istället att invänta det särskilda gränssnittets återställande, innan de 

kan fortsätta att erbjuda sina tjänster till sina användare, trots att ett fungerande gränssnitt för 

informationsåtkomst föreligger.  

 

Som har nämnts i det föregående konkurrerar tredjepartsleverantörer, såsom Trustly, och 

kreditinstitut på sätt och vis om vissa led inom kundkontaktskedjan. Utan en föreliggande 

reservmekanism för informationsåtkomst, likt den av kommissionen föreslagna, möjliggörs för 

den kontoförvaltande betaltjänstleverantören att på så sätt erhålla en otillbörlig 

                                                 
196 Se avsnitt 3.4.3.2.  
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konkurrensfördel eftersom konsumenterna endast begränsas användning av, i det här fallet, 

Trustlys betaltjänster och inte kreditinstitutets motsvarande tjänster. Det föranleder en situation 

där konsumenter, vilka vanligen använder Trustly för en specifik tjänst, med anledning av att 

ifrågavarande tjänst inte kan erhållas under den period som det särskilda gränssnittet begränsar 

Trustlys informationsåtkomst, istället kan använda sig av en likartad tjänst som kreditinstitutet 

tillhandahåller. På så sätt gynnas kreditinstitutet av att Trustly begränsas åtkomst till väsentlig 

information. Föregående är ett exempel som visar att den kritik som riktats mot EBA:s 

förslag197 förefaller berättigad. EBA:s förslag till RTS ger inget incitament för kreditinstitut att 

säkerställa att ett särskilt utformat gränssnitt fungerar för tredjepartsleverantörer eftersom, som 

exemplet påvisar, konsumenter kan ersätta Trustlys tjänst mot en likartad, erbjuden av 

kreditinstitutet, om Trustlys åtkomst begränsas. 

 

Av det andra betaltjänstdirektivet framgår att åtkomst till betalkontoinformation skall ges på 

objektiva, icke-diskriminerande och proportionella grunder samt att åtkomsten till 

ifrågavarande information inte får begränsas på ett sådant sätt att det försvårar för 

tredjepartsleverantörer att erbjuda sina tjänster på ett effektivt sätt.198 Ett förhållande där 

tredjepartsleverantörer tvingas att invänta återställandet av ett särskilt gränssnitt, utan att ges 

åtkomst till nödvändig information på annat sätt, kan svårligen utgöra ett förhållande förenligt 

med nyss nämnda bestämmelser. Tredjepartsleverantörer erhåller inte heller någon möjlighet 

att påverka återställandet av gränssnittet, vilket ytterligare talar emot att en sådan omständighet 

uppfyller de krav som framgår av det andra betaltjänstdirektivet. Vidare kan svårligen 

argumenteras för att åtkomst ges på ett icke-diskriminerande sätt om tredjepartsleverantörers 

tillgång till relevant betalkontoinformation förhindras, trots att det föreligger ett fungerande 

gränssnitt, när kreditinstitut, å sin sida, fortsatt kan erbjuda liknande tjänster till samma 

konsumenter via det fungerande användargränssnittet. En sådan situation främjar rimligtvis inte 

konkurrens på ett optimalt sätt. Genom kommissionens förslag om att införa en reservmekanism 

torde ifrågavarande problematik lösas, eftersom tredjepartsleverantörer på så sätt fortsatt kan 

erbjuda sina tjänster och konkurrera med kreditinstitut på lika villkor.  

 

Tredjepartsleverantörer är, som bekant, beroende av åtkomst till betalkontoinformation för att 

kunna erbjuda sina tjänster och produkter till konsumenter.199 Av avgörande betydelse för att 

                                                 
197 Se avsnitt 3.4.3.2.1. 
198 Se avsnitt 3.4.3.1. 
199 Se avsnitt 2.2.1.  
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deras möjligheter att erbjuda sina respektive betaltjänster inte förhindras och kan ske på ett 

effektivt sätt är således att åtkomsten inte under några omständigheter begränsas. Genom 

kommissionens förslag säkerställs att tredjepartsleverantörers åtkomst till relevant information 

inte begränsas på ett otillbörligt sätt. Följaktligen är kommissionens förslag, avseende 

införandet av en reservmekanism, inte bara av avgörande betydelse för tredjepartsleverantörers 

fortsatta möjligheter att utveckla och erbjuda innovativa betaltjänster. Förslaget torde även vara 

en förutsättning för att ifrågavarande RTS skall vara förenlig med bestämmelserna i det andra 

betaltjänstdirektivet avseende icke-otillbörlig informationsåtkomst.  

 

5.2.3 Det andra betaltjänstdirektivets påverkan på det finansiella systemets stabilitet 

Genom ikraftträdandet av det andra betaltjänstdirektivet och som en följd av utvidgningen av 

begreppet betaltjänstleverantör säkerställs att tredjepartsleverantörer omfattas av gällande 

bestämmelser avseende betaltjänstmarknaden på EU-nivå.200 Med anledning av aktörernas 

omfattning av direktivets bestämmelser underkastas de krav på exempelvis tecknad 

ansvarsförsäkring och tillsyn av behörig myndighet. Förhållandet torde resultera i att den 

rättsosäkerhet som uppstod till följd av det första betaltjänstdirektivets bristande omfattning201 

till stor del förebyggs. De ökade säkerhetskraven avseende tredjepartsleverantörer främjar 

dessutom av förklarliga skäl ett ökat konsumentskydd.  

 

Vidare framstår det inte som osannolikt att tillsynsmyndigheter, till följd av deras 

tillsynsuppgift av nämnda aktörer, erhåller en ökad förståelse avseende de innovativa tjänster 

och produkter som erbjuds inom den finansiella sektorn. Även en sådan omständighet bör ha 

en positiv inverkan på konsumentskyddet och det finansiella systemets stabilitet. För att kunna 

utöva tillsyn av berörda aktörer är en förutsättning rimligtvis att tillsynsmyndigheterna i fråga 

besitter tillräcklig kunskap avseende aktörernas affärsverksamheter, för att kunna utföra 

tillsynsuppdraget på ett korrekt sätt. För tredjepartsleverantörer utgör digital teknik och 

finansiell innovation en betydande del av deras respektive affärsverksamheter, varför 

tillsynsmyndigheten således måste ha en tillfredsställande förståelse för nämnda områden.  

Kommissionen har tidigare betonat vikten av att såväl regel- som tillsynsansvariga inom 

unionens medlemsstater besitter en tillfredsställande kunskapsnivå avseende den alltmer 

tekniskt komplicerade, innovativa, teknik som tillämpas inom den finansiella sektorn.202 

                                                 
200 Se avsnitt 3.4.2.  
201 Se avsnitt 3.4.2. 
202 Se avsnitt 2.4.2.  
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Genom att uppställa krav på tillsyn även avseende tredjepartsleverantörer och av dem 

tillhandahållna innovativa lösningar är det således troligt att ändamålet, beträffande en ökad 

förståelse och kunskap, tillgodoses i högre grad och således även har en positiv effekt på 

säkerheten inom betaltjänstmarknaden.  

 

På vilket sätt betalkontoinformation tillgängliggörs för tredjepartsleverantörer, vilket har 

behandlats i föregående avsnitt, utgör ett relevant ämnesområde även ur ett säkerhetsperspektiv. 

Betydande säkerhetsrisker kan uppstå om information hamnar i fel händer eller används på ett 

sätt vilket inte är förenligt med det andra betaltjänstdirektivet. Av kommissionens omarbetade 

förslag till RTS framgår att tredjepartsleverantörer alltid, oavsett vilket gränssnitt som används 

för åtkomst, skall identifieras gentemot berört kreditinstitut.203 Förslaget framstår ha potential 

att ytterligare stärka det finansiella systemets stabilitet och säkerhet. Genom att införa ett krav 

på identifiering möjliggörs för kreditinstitut att kontrollera till vilka aktörer relevant 

betalkontoinformation tilldelas; en möjlighet vilken i dagsläget inte är reglerad vid traditionell 

screen scraping. Om åtkomst till betalkontoinformation ges via användargränssnittet, under 

förutsättning att berörd aktör kan identifieras, kan förfarandet därtill fungera som en säkrare 

variant av traditionell screen scraping. Det är av väsentlig betydelse för den finansiella 

säkerheten att betalkontoinformation inte tillhandahålls obehöriga parter. Med ett 

identifieringskrav är det möjligt att ha uppsikt över att endast berörda, auktoriserade, aktörer 

tillhandahålls relevant information. Således är det inte osannolikt att förslaget även kan 

motverka exempelvis försök till bedrägerier; ett motverkande vilket naturligtvis, även det, kan 

främja den finansiella stabiliteten. 

 

Utvecklingen av säkra och tillförlitliga betaltjänster och produkter är av avgörande betydelse 

för en välfungerande betaltjänstmarknad. Jämfört med vad som gällde innan upprättandet av 

det andra betaltjänstdirektivet framstår regelverket, mot bakgrund av vad som ovan nämnts, ha 

möjlighet att åstadkomma en högre säkerhetsnivå samt fylla flera av de bristfälliga, 

regleringsmässiga, luckor som det första betaltjänstdirektivet lämnade efter sig. Det innebär 

emellertid inte att det andra betaltjänstdirektivet inte riskerar att mötas av utmaningar. Liksom 

vad som gäller med all lagstiftning föreligger en risk att den blir obsolet på grund av ny 

utveckling och ökad innovation, vilket inte minst det första betaltjänstdirektivet påvisar. Det 

torde inte utgöra en alltför långsökt slutsats att även det andra betaltjänstdirektivet riskerar att 

                                                 
203 Se avsnitt 3.4.3.2.2. 
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utsättas för samma utmaningar. Det är i det närmaste omöjligt att förutse vilka nya tjänster och 

produkter som kommer att tillhandahållas inom det finansiella systemet i framtiden, särskilt 

med beaktande av hur snabbt den tekniska utvecklingen går. Samtidigt som det med det andra 

betaltjänstdirektivet avses att, genom teknikneutralitet, inbegripa även framtida tekniska 

innovationer är en förutsättning för regelverkets effektiva verkan att det inte råder oklarheter 

kring dess omfattningsområde, till följd av en alltför vid och otydlig omfattningsbestämmelse.  

 

Leverantörer av kontoinformationstjänster och betalningsinitieringstjänster utvecklade sina 

respektive affärsmodeller utanför tillämpningsområdet för det första betaltjänstdirektivet.204 

Inrättandet av det andra betaltjänstdirektivet framstår visserligen åtgärda den rättsosäkerhet 

som förevarande situation föranledde men risken för att en liknande situation uppstår, utanför 

tillämpningsområdet för det andra betaltjänstdirektivet, framstår inte vara obetydlig. Det andra 

betaltjänstdirektivet är, som bekant, tillämpligt på betaltjänster vilka erbjuds inom unionen. I 

regelverkets bilaga framgår vidare en uttömmande förteckning avseende de tjänster som utgör 

betaltjänster i direktivets mening, och således omfattas av direktivets bestämmelser. För den 

händelse att framtida aktörer utvecklar betaltjänster vilka inte inbegrips i den förteckning av 

betaltjänster som återfinns i det andra betaltjänstdirektivet torde således ifrågavarande tjänst 

tillhandahållas utanför direktivets tillämpningsområde. Följaktligen kan ifrågasättas om det 

andra betaltjänstdirektivet är utformat på ett tillräckligt teknikneutralt sätt för att säkerställa en 

tillförlitlig säkerhetsnivå avseende det finansiella systemets stabilitet och säkerhet.  

 

5.3 Nationella regleringsrelaterade åtgärder i syfte att främja finansiell 

innovation 

5.3.1 Sandlådans effekt sedan ikraftträdandet av det andra betaltjänstdirektivet 

Inom den i Storbritannien etablerade sandlådan möjliggörs för bolag att testa en innovativ 

affärsidé under övervakning av och i samarbete med FCA samt med användning av de 

underlättande verktyg som FCA tillhandahåller. Verktygen består exempelvis av en möjlighet 

för tillsynsmyndigheten att tilldela bolag ett, inom sandlådan, begränsat tillstånd eller att 

meddela bolag undantag eller lättnader från gällande regler. Det är emellertid inte möjligt för 

FCA att meddela lättnader eller undantag från bestämmelser utfärdade på varken nationell- eller 

EU-nivå.205 Genom upprättandet av det andra betaltjänstdirektivet blir FCA således tvungna 
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att, inom sandlådan, förhålla sig till nya bestämmelser; bestämmelser liknande de vilka 

sandlådan, i sin ursprungliga funktion, tidigare ämnade meddela undantag från.  

 

Som exempel kan nämnas att en tredjepartsleverantör som utvecklar en innovativ 

betalningsinitieringstjänst, innan ikraftträdandet av det andra betaltjänstdirektivet, tidigare 

erhöll en möjlighet att inom sandlådans testverksamhet tilldelas ett, av FCA, begränsat 

verksamhetstillstånd. Sedan ikraftträdandet av det andra betaltjänstdirektivet är emellertid 

PISP:s verksamheter tillståndspliktiga inom unionen. Av den orsaken är det inte längre möjligt 

för FCA att tilldela ifrågavarande aktörer ett begränsat tillstånd inom sandlådan, eftersom 

bestämmelsen föreligger på EU-nivå och således inte kan undantas. En likartad situation 

uppstår beträffande FCA:s övriga möjligheter att meddela lättnader eller undantag från gällande 

bestämmelser. I takt med att den finansiella sektorn påförs ytterligare bestämmelser, bland 

annat som en följd av upprättandet av det andra betaltjänstdirektivet, begränsas således FCA:s 

möjligheter att underlätta för innovativa bolag genom att, inom sandlådan, meddela 

regleringsmässiga lättnader och undantag.  

 

En begränsning av sandlådan påverkar givetvis inte bara sandlådan som regleringsrelaterad 

åtgärd, utan det drabbar i förlängningen även de deltagande bolagen. I takt med att regelbördan 

ökar på den finansiella marknaden begränsas bolagens möjligheter att tillgodogöra sig de 

lättnader som en sandlåda kan erbjuda.  De olika sandlådeverktygen är utformade för att kunna 

stimulera de deltagande bolagens innovationsförmåga i så lång utsträckning som möjligt. Under 

förutsättning att ifrågavarande verktyg begränsas drabbas, som följd, således de deltagande 

bolagen negativt, såsom exempelvis en PISP:s enligt exemplet ovan eftersom denne påförs en 

regelbörda vilken inte kan undantas från inom sandlådan.  

 

Sannolikt drabbas vissa bolag hårdare än andra av en begränsning av sandlådans funktion. Inom 

sandlådan får såväl stora som små aktörer deltaga, med eller utan verksamhetstillstånd. Troligt 

är emellertid att exempelvis ett stort, redan etablerat, kreditinstitut inte drabbas lika hårt som 

förslagsvis ett fintechbolag i uppstartsfasen, såsom exempelvis en tredjepartsleverantör som 

avser lansera en innovativ betaltjänst på finansmarknaden. Kreditinstitut, eller liknande 

etablerade aktörer, har troligtvis bättre förutsättningar både vad gäller de finansiella och 

juridiska muskler som krävs för att hantera en ökad regelbörda. Ett mindre bolag i 

uppstartsfasen har troligtvis inte, i samma utsträckning, likadana möjligheter eller den 

kompetens som krävs för att hålla sig kompatibel med förekommande regelverk. Steget från att 
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ta en innovativ idé till ett etablerande på marknaden torde således vara längre för ett mindre 

icke-etablerat bolag, jämfört med för en större redan tillståndspliktig aktör.  

 

Genom sandlådans ursprungliga funktion kunde ovan nämnda hinder till viss del undanröjas 

eftersom deltagande bolag kunde åtnjuta de olika sandlådeverktygen i större utsträckning än 

vad som är möjligt sedan ikraftträdandet av det andra betaltjänstdirektivet. För en 

tredjepartsleverantör förelåg, som bekant, tidigare inget krav på innehav av ett 

verksamhetstillstånd för att bli antagen att delta i sandlådan. Efter att tredjepartsleverantören 

antagits uppstod förvisso ett krav på innehav av, åtminstone, ett begränsat tillstånd för att ha 

rätt att testa vederbörandes affärsmodell inom sandlådemiljön. Erhållandet av ett begränsat 

tillstånd tillhandahölls emellertid som ett verktyg inom sandlådan. En tredjepartsleverantör var 

således inte i behov av att självständigt ombesörja tillståndsansökningen, utan kunde 

exempelvis få hjälp av bolagets tilldelade processchef avseende nämnda ansökan. Eftersom 

tredjepartsleverantörers verksamheter sedermera har blivit tillståndspliktiga på EU-nivå har 

nyssnämnda förhållanden förändrats.  

 

Som har behandlats i det föregående är, sedan ikraftträdandet av det andra betaltjänstdirektivet, 

en förutsättning för att en tredjepartsleverantör skall kunna testa en affärsidé inom sandlådan, 

att ifrågavarande bolag redan erhållit ett fullständigt verksamhetstillstånd. Nämnda 

verksamhetstillstånd är av sakens natur mer omfattande än det begränsade tillstånd som en 

tredjepartsleverantör tidigare kunde erhålla inom sandlådan. Ansökningsförfarandet för ett 

fullständigt verksamhetstillstånd är följaktligen även det mer omfattande än det förfarande som 

gäller för att erhålla ett begränsat tillstånd. Det andra betaltjänstdirektivet resulterar således i 

att tredjepartsleverantörer påförs en ökad regelmängd att förhålla sig till för att kunna erhålla 

det verksamhetstillstånd som hädanefter fordras inom sandlådan.  

 

Av den utvärdering som genomfördes avseende FCA:s sandlåda framhölls att majoriteten av de 

deltagande bolagen var startupbolag. Det var heller inte ovanligt att deltagande bolag saknade 

det verksamhetstillstånd som fordrades.206 Råd och stöd vid en tillståndsprocess har således 

varit en väsentligt främjande tillgång inom sandlådan, i synnerhet mot bakgrund av att det mest 

använda verktyget inom sandlådan var utfärdande av begränsade tillstånd. Det framstår troligt 

att anta att merparten av de befintliga tredjepartsleverantörerna inom unionen utgörs av just 
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startupbolag, snarare än etablerade aktörer. Genom att undandra tredjepartsleverantörers 

möjligheter att erhålla ett begränsat tillstånd berövas aktörerna följaktligen det mest utnyttjade 

verktyget inom sandlådan för startupbolag. Följaktligen torde tredjepartsleverantörer tillhöra 

den kategorin av i sandlådan deltagande bolag som kan drabbas särskilt hårt av alltför 

begränsade innovationsmöjligheter inom sandlådan. Det finns en risk att nya bestämmelser 

försvårar ett marknadstillträde i högre utsträckning än vad en sandlåda kan meddela 

regelundantag och således främja detsamma. 

 

Mot bakgrund av ovan nämnda förhållande framstår det som att det andra betaltjänstdirektivet 

riskerar att få en negativ påverkan på nationella regleringsrelaterade åtgärder, såsom sandlådor, 

med anledning av att den alltmer ökande regelbördan i viss mån kan spela ut exempelvis 

sandlådornas innovationsfrämjande roll. Kommissionen har tidigare uppmuntrat nationella 

tillsynsmyndigheter inom unionen att utveckla nya tillsynsmetoder avseende innovativa 

bolag207 men med anledning av att det andra betaltjänstdirektivet riskerar att inskränka 

ifrågavarande åtgärder kan uppmuntrandet följaktligen, i viss mån, framstå som paradoxalt. För 

att nationella regleringsrelaterade åtgärder, på ett effektivt sätt, skall kunna tillvarata och stödja 

utvecklingen av innovativa affärsmodeller inom den finansiella sektorn är en förutsättning att 

åtgärderna är tillräckligt verkningsfulla och fyller en praktisk funktion; det motsatta torde 

snarare utgöra resursslöseri. Om det på EU- eller nationell nivå antas direktiv eller andra 

bestämmelser som fortsätter att inskränka handlingsutrymmet för de regleringsrelaterade 

åtgärderna kan således ifrågasättas om åtgärderna fortsatt är av intresse för den finansiella 

sektorn, ur ett innovationsfrämjande perspektiv, eller om möjligheterna att dra nytta av 

åtgärderna blir allt för begränsade.   

 

5.3.2 Innovationsfrämjande genom regleringsrelaterade åtgärder 

Med anledning av att sandlådan, som fenomen, är förhållandevis nytt är tillgången till data 

beträffande dess effekter begränsad. Den i Storbritannien etablerade sandlådan framstår dock, 

i sin ursprungliga funktion, ha en positiv innovationsfrämjande effekt. Även den upprättade 

utvärderingen tycks tala för detsamma.208 Sandlådan utgör inte enbart en innovationsfrämjande 

miljö för de deltagande bolagen utan torde även utgöra ett tecken för marknaden, i fråga om 

tillsynsmyndighetens uppmuntrande till finansiell innovation. Som utvärderingen påvisar har 
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sandlådan främjat bolagens tillgång till och kännedom om relevanta regelverk, vilket har varit 

betydelsefullt för deras fortsatta affärsutveckling.209 Vidare förenas konsumenter, innovativa 

bolag och regelansvariga inom sandlådans miljö. Genom att fokusera på innovation till förmån 

för konsumenterna och genom en proaktiv dialog mellan berörda parter kan sandlådan på så 

sätt underlätta åstadkommandet av såväl innovationskraftiga som säkra lösningar, vilka är 

förenliga med befintliga regelverk.  

 

Som har behandlats i det föregående riskerar emellertid regelverk såsom det andra 

betaltjänstdirektivet att påverka sandlådans ursprungliga funktion negativt och följaktligen 

begränsa sandlådans innovationsfrämjande effekter, vilket är olyckligt med beaktande av 

sandlådans potential samt, åtminstone ursprungligen, innovationsfrämjande förtjänster. Om 

sandlådans ursprungliga funktion och syfte urholkas, som en följd av en alltmer regulatorisk 

finansmarknad, kan det vara värt att undersöka vilka egentliga skillnader och likheter som 

föreligger mellan en sandlåda, en innovationshubb samt ett innovationscenter.  

 

Liksom sandlådan erbjuder både den innovationshubb som återfinns i Storbritannien och det 

planerade innovationscentret i Sverige möjligheter till nära kontakt med berörd 

tillsynsmyndighet samt åtkomst till information om relevanta regelverk och 

tillståndsprocesser.210 En väsentlig skillnad, gentemot vad som gäller inom sandlådan, utgörs 

av att det varken inom innovationshubben eller inom FI:s planerade innovationscenter 

föreligger någon väsentlig begränsning avseende vilka bolag som får ta del av de 

regleringsrelaterade åtgärdernas främjande koncept. För att ett bolag skall få åtkomst till den 

innovationsfrämjande miljö som sandlådan erbjuder förutsätts att bolaget uppfyller samtliga av 

de uppställa kriterierna för deltagande. Kriterierna är förhållandevis snäva, vilket även antalet 

antagna bolag påvisar; endast 24 av totalt 64 ansökande bolag godkändes för deltagande inom 

den första testperioden. Varken inom innovationshubben eller innovationscentret föreligger 

några avsevärda kriterier för deltagande. Istället är de båda åtgärderna öppna för samtliga bolag 

som genom sin affärsverksamhet avser att erbjuda innovativa lösningar på den finansiella 

marknaden.  

 

Inom en innovationshubb eller ett innovationscenter erbjuds däremot inte ett lika individuellt 

utformat stöd för varje deltagande bolag, i motsats till vad som är för handen inom en sandlåda. 
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Som exempel kan nämnas att en motsvarighet till den processchef som tilldelas inom sandlådan 

inte föreligger inom de övriga regleringsrelaterade åtgärderna. Processchefen är behjälplig och 

samarbetar med bolaget ifråga under hela testperioden. Följaktligen erhåller sandlådebolagen 

en möjlighet till regelbunden återkoppling och individuell vägledning inom sandlådan; en 

möjlighet vilken saknar motsvarighet inom både innovationshubben och innovationscentret. 

Innovationsfrämjande hjälpmedel likt de inom sandlådan erbjudna verktygen, såsom lättnader 

eller undantag från regler utfärdade av FCA, föreligger inte heller utanför sandlådans miljö. Ur 

det hänseendet torde sandlådans utformning följaktligen vara mer fördelaktig, ur bolagens 

perspektiv, eftersom verktygen är mer individuellt främjande.  

 

Vid en jämförelse av berörda regleringsrelaterade åtgärder framstår innovationshubben och 

innovationscentret vara mycket likartade. Båda åtgärderna syftar huvudsakligen till att 

underlätta för innovativa bolags tillgång till information avseende gällande regelverk samt att 

tillhandahålla vägledning avseende exempelvis ett bolags tillståndsprocess. Vid en situation där 

möjligheterna att erbjuda underlättande sandlådeverktyg inom sandlådan begränsas, som en 

följd av en alltmer reglerad finansiell marknad, torde en innovationshubb eller ett 

innovationscenter i princip fylla en liknande funktion som en sandlåda. Som även framgick av 

utvärderingen av FCA:s sandlåda utgör tillgång till information om gällande regelverk ett 

viktigt led i arbetet med att ta en innovativ affärsidé till marknaden. Även om övriga 

sandlådeverktyg begränsas kvarstår fortfarande möjligheten för bolagen att, inom sandlådan, 

erhålla ifrågavarande information, samt att genom en nära dialog med FCA erhålla såväl råd 

som stöd vid en tillståndsprocess. Vid en sådan situation framstår emellertid skillnaden mellan 

en sandlåda, å ena sidan, samt en innovationshubb eller ett innovationscenter, å andra sidan, 

inte vara särskilt stor. En innovationshubb eller ett innovationscenter kan, i sådant fall, snarare 

utgöra både en mer effektiv och enklare åtgärd, i syfte att främja innovation. Med anledning av 

att åtgärderna inte heller avgränsas av en antalsbegränsning, i lika stor utsträckning, framstår 

de även ur det hänseendet utgöra mer lönsamma åtgärder, eftersom de inte främjar endast ett 

begränsat antal aktörer. Rimligtvis bör det vara att föredra att så många bolag som möjligt ges 

tillgång till nationella innovationsfrämjande åtgärder.  

 

Samtliga, i uppsatsen berörda, regleringsrelaterade åtgärder innebär emellertid i någon form ett 

närmre samarbete mellan innovativa bolag och berörd tillsynsmyndighet. En närmare dialog 

mellan aktörerna, inom vilken bolagen erhåller råd och stöd av ifrågavarande tillsynsmyndighet 

syftar till att resultera i positiva effekter avseende bolagens fortsatta affärsverksamheter. 
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Åtgärderna utgör likväl en miljö inom vilken tillsynsmyndigheter inom unionen ges en ökad 

möjlighet att få kännedom om den nya teknik som innovativa bolag tillämpar; information 

utifrån vilken lärdomar kan dras vid framtida utformning av nya regelverk och bestämmelser. 

Kommissionen har tidigare betonat vikten av att såväl regel- som tillsynsansvariga inom 

unionen håller sig uppdaterade om den innovativa teknik som tillämpas inom den finansiella 

sektorn.211 Genom att upprätta nationella regleringsrelaterade åtgärder torde ifrågavarande 

möjligheter således öka, som följd av att berörda aktörer samarbetar och genom proaktiva 

dialoger kan lära av varandra.  

 

5.4 Slutsats 

Syftet med det andra betaltjänstdirektivet är bland annat att främja såväl ökad konkurrens på, 

som effektivitet av, betaltjänstmarknaden inom unionen. Genom att främja 

tredjeparsleverantörers åtkomst till betalkontoinformation torde konkurrenskraften avseende 

innovativa betaltjänster och produkter öka, i synnerhet med beaktande av att konsumenter, till 

följd av den tekniska utvecklingen, efterfrågar alltmer innovativa och kostnadseffektiva 

betaltjänstlösningar. Det av kommissionen förändrade förslaget till RTS, avseende tillträde till 

betalningssystem och betalkonton, säkerställer ytterligare tredjepartsleverantörers möjligheter 

att konkurrera på den finansiella marknaden.   

 

En förutsättning för ökad innovation är att det finns incitament för berörda aktörer att utveckla 

just innovation. Konkurrens medför att aktörer ständigt utvecklar såväl nya produkter som 

tjänster, i syfte att både vinna ytterligare marknadsandelar och bibehålla sin befintliga 

kundkrets. Främjandet av konkurrens på den finansiella marknaden torde således vara en 

fundamental förutsättning för att utvecklingen av innovation skall fortskrida.  

 

Med regleringsrelaterade åtgärder vidtagna på nationell nivå avses att tillvarata den potential 

som finansiell innovation har att erbjuda finansmarknaden. För tredjepartsleverantörer har 

sandlådan tidigare utgjort en behjälplig åtgärd tack vare åtkomsten till de individuellt 

anpassade, innovationsfrämjande, verktyg som kunnat erhållas. Sedan ikraftträdandet av det 

andra betaltjänstdirektivet kan emellertid möjligheterna inom sandlådan i viss mån komma att 

begränsas, som en följd av den ökade regelbörda som påförts tredjepartsleverantörer. Deras 

förlorade möjlighet att erhålla begränsade verksamhetstillstånd torde, ur ett 
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innovationsfrämjande perspektiv, vara särskilt ogynnsamt. Förutsatt att en tredjepartsleverantör 

antas för deltagande inom sandlådan kan emellertid erhållas mer individuellt anpassade 

hjälpmedel än vad som finns att åtnjuta inom en innovationshubb eller ett innovationscenter. 

 

Som en följd av den ökade reglering tredjepartsleverantörer numera har att förhålla sig till torde 

även behovet av information och råd om relevanta regelverk öka, för berörda aktörer. Det är 

möjligt att anta att för tredjepartsleverantörer, vilka tidigare inte omfattats av regler på EU-nivå, 

är ifrågavarande informationsbehov särskilt stort. Av den orsaken kan regleringsrelaterade 

åtgärder sannolikt utgöra ett praktiskt komplement till det andra betaltjänstdirektivet, eftersom 

de avser att, bland annat, möta nämnda behov. Genom att underlätta för finansiella aktörer att 

erhålla kunskap om, för dem, relevanta regelverk och tillståndsprocesser torde en stor del av 

befintliga marknadshinder undanröjas. Det, i sin tur, främjar berörda aktörers möjligheter att 

konkurrera med innovativa lösningar på betaltjänstmarknaden.  

 

Avslutningsvis, för att besvara den för uppsatsen förevarande problemformuleringen, framstår 

det andra betaltjänstdirektivet ha goda förutsättningar att främja tredjepartsleverantörers 

innovationsförmåga på betaltjänstmarknaden. Däremot, som analysen visar, begränsar 

regelverket i viss mån de innovationsfrämjande verktyg tredjepartsleverantörer har att tillgå 

inom sandlådan. Samtliga av de i uppsatsen berörda regleringsrelaterade åtgärderna verkar 

emellertid för att underlätta aktörernas informationsåtkomst. Vidare möjliggör åtgärderna för 

tillsynsansvariga att erhålla kunskap om den alltmer komplicerade teknik som tillämpas på 

finansmarknaden; ett viktigt led i arbetet med att stärka den finansiella sektorns stabilitet och 

säkerhet. Följaktligen framstår samtliga de regleringsrelaterade åtgärderna utgöra värdefulla 

komplement till det andra betaltjänstdirektivet i arbetet med att främja tredjepartsleverantörers 

innovationsförmåga på betaltjänstmarknaden. 
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