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Summary 
One of the most important activities in the financial sector is the provision of 

payment services. A consequence of the implementation of the Revised 

Payment Service Directive (PSD2), is that several new enterprises have been 

able to offer innovative payment solutions, e.g., third party providers. 

 

This thesis presents the purposes of PSD2 and critically examines the effects 

in competition they have had. Furthermore, this thesis examines which 

changes in competition law an upgraded Payment Services Directive could 

possibly contain set out in the Retail Payment Strategy. 

 

In the Retail Payment Strategy, the Commission states that the effects of 

PSD2 mainly consist of supervision and control in the value chain where 

some entities are unregulated and unattended. The competition law issues are 

related to access to data between competitors, as well as abuse of the 

dominant position of dominant digital platforms. In an upgraded payment 

services directive, several amendments will be proposed, including Open 

Finance, aligning the frameworks between PSD2 and the E-Money Directive 

(EMD2) and the requirement of access to technical infrastructures. The 

changes in an upgraded payment services directive will be reviewed 

simultaneously with the ongoing work in competition policy to ensure that it 

is fit for the digital age. 

Lastly, this thesis investigates how the Digital Markets Act can affect future 

competition in the payment market. The proposed ex ante instrument may 

prevent anti-competitive practices by gatekeepers with a dominant position, 

which could increase the opportunities for smaller players to enter the 

payment market. However, the Digital Markets Act may include a risk for 

foreseeability, which may affect competition negatively. When new rebels 

innovate payment solutions, their entrance must be subject to supervision and 

stimulate the competition, which is a challenge for the legal framework. 
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Sammanfattning 
I den finansiella sektorn är en av de viktigaste aktiviteterna tillhandahållandet 

av betaltjänster. Som en konsekvens av genomförandet av Revised Payment 

Service Directive (PSD2), har fler aktörer kunnat erbjuda innovativa 

betaltjänster, bland annat tredjepartsleverantörer.  

Uppsatsen presenterar syftena med PSD2 och granskar kritiskt de 

konkurrensrättsliga effekterna direktivet haft i praktiken. Uppsatsen utreder 

vilka konkurrensrättsliga förändringar ett uppgraderat betaltjänstdirektiv kan 

innehålla med hjälp av strategin för massbetalningar.  

I strategin för massbetalningar konstaterar kommissionen att effekterna av 

direktivet består i huvudsak av att värdekedjor har brutits upp, där en del 

tjänster är oreglerade i betalningskedjan och står helt utan tillsyn. Samtidigt 

har direktivet inneburit en del regeltekniska hinder när aktörer varit tvungna 

att anpassa sina verksamheter utefter förändringar i PSD2. I ett uppgraderat 

betaltjänstdirektiv kommer kommissionen att föreslå ett antal ändringar, 

bland annat förslag om öppna finansiella tjänster, sammanföring av PSD2 

med institut för elektroniska pengar och krav på tillgång till nödvändiga 

tekniska sidotjänster. De konkurrensrättsliga förändringarna i ett uppgraderat 

betaltjänstdirektiv kommer att ske i samband med konkurrenspolitikens 

översyn i den digitala eran. 

Uppsatsen utreder avslutningsvis hur lagen om digitala marknader kan 

påverka en framtida konkurrens på betaltjänstmarknaden. Kommissionen 

föreslår ett förhandsinstrument som ska förhindra konkurrenshämmande 

metoder mot dominerande företag med grindvaktsposition, vilket kan bidra 

till att mindre aktörer kan träda in på betaltjänstmarknaden. Samtidigt kan 

förslaget i dess nuvarande form innebär risker för rättssäkerheten, vilket kan 

påverka konkurrensen negativt. När nya rebeller träder in på 

betaltjänstmarknaden, ska de både omfattas av tillsyn och stimulera 

konkurrensen, vilket är en utmaning för lagstiftaren. 
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den inre marknaden, om ändring av 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  
Marknaden för betaltjänster är ur ett konkurrenshänseende under förändring.1 

I den digitala ekonomin har innovativa aktörer bidragit till framväxten av nya 

typer av mobila och elektroniska betaltjänster.2 De ökade möjligheterna för 

olika aktörer att erbjuda innovativa betaltjänster har bland annat möjliggjorts 

genom ikraftträdandet av Revised Payment Service Directive (PSD2). Den 

snabba utvecklingen har däremot bidragit till nya utmaningar för den rättsliga 

regleringen.3 

 

Syftet med PSD2 är att främja en rättvis konkurrens på den inre marknaden 

för betaltjänster, vilket innebär att fler marknadsaktörer ska kunna konkurrera 

på rättvisa och lika villkor, samtidigt som regelverket ska skydda 

betalningsekosystemet från finansiella risker.4  

I september 2020 antog Europeiska kommissionen (kommissionen) ett 

finanspaket som inkluderar en strategi för massbetalningar5, så kallade Retail 

Payment Strategy, som belyser kommande behov för framtidens reglering på 

betaltjänstmarknaden. 6 Där konstateras att tillsynen i betalningskedjorna har 

blivit allt mer komplex med ett ökat antal affärsmodeller och 

betalningsrelaterade tjänster.7  

 
1 The Economist, “The digital currencies that matter.” (2021), 
https://www.economist.com/leaders/2021/05/08/the-digital-currencies-that-matter, besökt: 
2021-05-28. 
2 Begreppet aktörer syftar till både betaltjänstleverantörer och nya betaltjänstaktörer, vilket 
redovisas för mer i avsnitt 2.2.4 och 2.2.5. 
3 Konkurrensverket, Betaltjänstmarknaden i Sverige, rapport 2017:7, s.52 ff. 
4 PSD2 skäl 7. 
5 Massbetalningar är ett samlingsbegrepp på betalningar som sker i en stor omfattning, med 
mindre belopp, mellan privatpersoner, företag och myndigheter. De betalningar som utgör 
merparten av dessa är till exempel köp av varor på internet. Se specificering Riksbankens 
Ordlista (2021), https://www.riksbank.se/sv/om-riksbanken/ordlista/#M, besökt: 2021-06-
02. 
6 Kommissionens meddelande om en strategi för massbetalningar (strategin för 
massbetalningar) KOM(2020) 592 slutlig. 
7 Strategin för massbetalningar, s.20.  
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Under senare år har konkurrensrättsliga problem iakttagits på 

betaltjänstmarknaden, bland annat företag som missbrukar sin dominerande 

ställning genom utnyttjande av nätverkseffekter.8 Kommissionen befarar att 

dominerande digitala plattformar och stora teknikföretag kan komma att 

hämma konkurrensen. 9 I kommissionens strategi för massbetalningar lyfts 

förslag till en ny rättsakt om digitala marknader, så kallade Digital Market 

Act (lagen om digitala marknader).10 

Det är av ovanstående anledningar ett aktuellt uppsatsämne att undersöka en 

ny digital betaltjänstmarknad och hur dess framtida regleringar kommer 

påverka konkurrensen ur ett konkurrensrättsligt och rättsekonomiskt 

perspektiv.   

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att kritiskt granska de konkurrensrättsliga 

effekterna av PSD2 jämfört med direktivets syfte om en rättvis konkurrens på 

den inre marknaden för betaltjänster.  

Syftet med denna uppsats är även att undersöka hur framtida regleringar, i 

form av ett uppgraderat betaltjänstdirektiv och lagen om digitala marknader, 

kommer att påverka konkurrensen på betaltjänstmarknaden. Utifrån de lege 

ferenda11 ämnar uppsatsen till att undersöka det framtida rättsläget och vilka 

rättsliga förändringar lagstiftaren planerar att genomföra för att nå det 

konkurrenspolitiska målet om en ökad konkurrens på betaltjänstmarknaden.  

Mer specifikt avser uppsatsen att utreda vilka eventuella konkurrensrättsliga 

förändringar ett uppgraderat betaltjänstdirektiv skulle komma att innehålla i 

förhållande till strategin för massbetalningar. Uppsatsen utreder även hur 

 
8 Strategin för massbetalningar, s.21 f. 
9 Se definition av digitala plattformar i avsnitt 4.1.1. 
10 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om öppna och rättvisa marknader 
inom den digitala sektorn (lagen om digitala marknader), KOM(2020) 842 slutlig.  
11 Ett latinskt uttryck inom juridiken som syftar till hur rätten borde vara. 
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kommande reglering, lagen om digitala marknaden, kommer påverka 

konkurrensen mellan nya och befintliga aktörer, på betaltjänstmarknaden. 

Mot bakgrund av uppsatsens syften kommer följande frågeställningar att 

behandlas. 

 

- Vilka blev de konkurrensrättsliga effekterna av införandet av det 

andra betaltjänstdirektivet i förhållande till dess syfte? 

- Vilka konkurrensrättsliga förändringar kan ett tredje 

betaltjänstdirektiv innehålla?  

- Hur kan lagen om digitala marknader påverka en framtida konkurrens 

på betaltjänstmarknaden?  

1.3 Avgränsning  
Med anledning av att uppsatsen ämnar undersöka konkurrensrättsliga effekter 

av PSD2, är det inte nödvändigt att utreda konsumentdelarna i direktivet. 

 

Uppsatsen undersöker inte alla faktiska effekter, utan endast de 

konkurrensrättsliga effekterna av införandet av PSD2. Med anledning av det 

begränsade utrymmet behandlar uppsatsen de effekter och luckor i PSD2 som 

har identifierats i den andra och tredje pelaren av kommissionens 

massbetalningsstrategi. 12 Uppsatsen är avgränsad till att behandla missbruk 

av dominerande ställning kopplat till digitala plattformars inträde på 

betaltjänstmarknaden enligt artikel 102 FEUF. 

1.4 Metod och material  
Uppsatsen utgår i sin deskriptiva del från en rättsdogmatisk metod, vilket 

innebär en beskrivning av gällande rätt med hjälp av allmänt accepterade 

rättskällor såsom lagtext och förarbeten. Den rättsdogmatiska metoden tar 

 
12 Strategin för massbetalningar består av fyra pelare. I andra pelaren behandlas endast det 
första kapitlet, utnyttja hela potentialen i PSD2, och fjärde kapitlet, framtidssäkrad tillsyn 
och kontroll över betalningssystemet. I tredje pelaren behandlas endast tredje kapitlet, 
tillträde till nödvändig teknisk infrastruktur. 
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sikte på att lösa ett rättsligt problem genom att applicera rättsregler på den.13 

I den här framställningen utgår arbetet från att klargöra det rättsläget gällande 

de konkurrensrättsliga syftena i PSD2, varför motiven bakom lagstiftningen 

är central för uppsatsen som talar om hur lagstiftningen bör tillämpas.  

 

Det material som använts har främst varit EU-rättsligt, bland annat 

förordningar, direktiv, fördrag och tidskrifter. Följaktligen saknas relevant 

rättspraxis på området. European Banking Authority (EBA) har utfärdat 

riktlinjer för aktörer på betaltjänstmarknaden som vägs in i tolkningen av 

lagstiftningen.14 Det finns ont om rättsvetenskaplig litteratur om 

betaltjänstmarknaden eftersom ämnet är relativt oberört, därför har mestadels 

elektroniska källor används på området som är mer inriktad mot ämnet kring 

PSD2 i förhållande till konkurrensrätten.  

För att möjliggöra syftena om att kritisk granska de konkurrensrättsliga 

effekterna av dagens betaltjänstdirektiv och potentiella förändringar av ett 

uppgraderat betaltjänstdirektiv, kommer uppsatsen dessa delar att utgå från 

kommissionens massbetalningsstrategi. Kommande rättsakt inom 

konkurrensrätten, lagen om digitala marknader, används för att belysa hur 

kommissionen ämnar få en mer rättvis konkurrens på betaltjänstmarknaden. 

Syftet med lagstiftning antas vara att uppnå mål av olika slag och uppgift för 

en utredning är att välja rättsregler som leder till målen.15 I strategin för 

massbetalningar, utreder kommissionen vilka kommande rättsregler som kan 

leda till målet om en ökad konkurrens på den inre marknaden för betaltjänster. 

Kommissionen har med strategin för massbetalningar motiverat brister och 

förslag för framtida lagstiftning som är grundad på undersökning av faktiska 

förhållanden som inverkar på lagstiftningen. Dit hör både existerande 

förhållande och de potentiella verkningar som PSD2 kan väntas medföra.16 

 
13 Se Kleineman (2018), s. 21. 
14 Se EBA:s hemsida, direktlänk: https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-
rulebook/interactive-single-rulebook/5402, besökt: 2021-05-02. 
15 Se Hellner SvJT (1975), s.2 ff. 
16 Se strategin för massbetalningar, s.2 f. 
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De delar som har valts är i linje med uppsatsens syften, resterande delar är 

inte relevanta eftersom de berör andra ämnen. 

Kommissionens strategi för massbetalningar är inte ett juridiskt bindande 

dokument, men möjliggör en granskning om vilket genomslag den 

rättsdogmatiska lösningen har fått i praktiken. Lagen om digitala marknader 

är ännu inte gällande och är således inte heller juridiskt bindande. Däremot 

belyser materialet de rättsliga utmaningar som kommissionen har identifierat 

att lösa inom konkurrensen på betaltjänstmarknaden. Det finns därför 

anledning att uppmärksamma diskussionerna vid tillkomsten av förändringar 

i EU-rättsliga bestämmelser. 

Kommissionen argumenterar i sina lagförslag med ett politiskt syfte. Enligt 

Hellner kan den kritiska granskningen därför med fördel utgå från de lege 

ferenda när det gäller argumentation kring kommande lagstiftningsförslag.17 

Perspektivet appliceras framför allt på analysen, vilken utgör en utveckling 

av gällande rätt och fördjupar därmed den rättsdogmatiska metoden.18 Tanken 

är att i den avslutande analys- och diskussionsavsnittet ska kritiskt granska 

kommissionens uttalanden och lagförslag genom att ta upp både för- och 

motargument. Sandgren menar att det är vanligt förekommande att kritiskt 

granska material och därför bör den rättsdogmatiken benämnas som en 

rättsanalytisk metod. Den rättsanalytiska metoden öppnar upp för en mer 

informell analys som tar hänsyn till pågående samhällsdebatt och utgör 

därmed en friare metod där det kan finns mer än en lösning.19 Denna uppsats 

kommer i diskussions- och analysavsnittet därmed anta en rättsanalytisk 

metod som analyserar framtida policybildning från kommissionen på ett 

friare sätt. 

För att belysa hur konkurrensen påverkats i praktiken används empiriskt 

material. De effekter som berörs i strategin för massbetalningar är ett 

empiriskt resultat som kommissionen sammanställt utifrån intervjuer med 

 
17 Se Hellner SvJT (1975), s.4 ff. 
18 Se Sandgren (2018), s.48 f. 
19 Se Sandgren TrF (2005), s.657 ff. 
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betaltjänstmarknadens aktörer.20 Den nederländska myndigheten för 

konsumenter och marknader, Netherlands Authority for Consumers and 

Markets (ACM), har i en empirisk marknadsundersökning samlat information 

om de digitala plattformarnas inträde på den nederländska 

betalningsmarknaden.21 Det är några av de få marknadsundersökningar det 

finns på området men använts för att förstå de praktiska konsekvenserna av 

PSD2 såväl som de digitala plattformarnas inträde på betaltjänstmarknaden. 

22 För att få en praktisk inblick i betaltjänstmarknaden och förståelse för den 

omfattande lagstiftningen, har en intervju genomförts från företrädare från 

Finansinspektionen. Uppgifterna som personen har lämnat är ämnat för 

bakgrundskunskap, men används som ett material med tillförsikt. 

Mot bakgrund av uppsatsens EU- rättsliga kontext kommer angreppssättet 

vara EU-rättsligt. Perspektivet utgår från de risker som lagstiftaren 

framhåller. Beroende på vilken karaktär materialet har, används inte enbart 

ett konkurrensrättsligt perspektiv, utan även ett rättsekonomiskt perspektiv. 

Det rättsekonomiska perspektivet används för att spegla lagstiftarens 

ekonomiska motiv. Betaltjänstmarknaden styrs av ekonomiska beteenden och 

det, till stora delar, motiverar kommande lagstiftning på området.23 Dessa 

källor utgör inte i snäv mening rättskällor, men syftet är att ge läsaren en bättre 

förståelse till de problem som uppsatsen behandlar. Vad det gäller 

forskningsläget kring framtida reglering på betaltjänstmarknaden är det ett 

orört ämne. 

1.5 Disposition 
Uppsatsens disposition följer utav den ordning som syftena har presenterats; 

från en deskriptiv del, till en analytisk del.  

 
20 Se strategin för massbetalningar, s. 45. 
21 I ACM:s marknadsundersökning undersöktes Apple, Amazon, Ant Group, Facebook, 
Google och Tencent på den nederländska betaltjänstmarknaden i jmf. med PSD2. 
22 Se Netherlands Authority for Consumers and Markets (ACM), (2020), Big Techs in the 
payment system.  
23 Se Söderström, (2019), s. 27. 



 12 

Det andra kapitlet innehåller en allmän redogörelse av betaltjänstmarknaden 

och betalningssystemet inom Sverige och EU. Kapitlet behandlar vilka 

aktörer som verkar i betalningssystemen och vilka ekonomiska mekanismer 

som driver utvecklingen. 

Det tredje kapitlet redovisar syftena med PSD2. För att ge läsaren en bättre 

förståelse för kommande lagförslag på området, är det till fördel att se vilket 

mönster som redan är uttryckt och såtillvida beprövat genom en kort 

genomgång av Payment Service Directive 1 (PSD1). Det är sedermera detta 

kapitel som ligger till grund för jämförelsen med de faktiska effekterna 

direktivet haft. 

 

Det fjärde kapitlet behandlar strategin för massbetalningar. Kapitlet redogör 

för effekter, samt luckor, som kommissionen konstaterar att PSD2 haft. 

Kapitlet behandlar även vilka eventuella luckor som kommissionen kan 

komma att fylla igen i ett uppgraderat betaltjänstdirektiv. 

 

Det femte kapitlet behandlar de digitala plattformarnas inträde på 

betaltjänstmarknaden i förhållande till artikel 102 FEUF, missbruk av 

dominerande ställning och lagen om digitala marknader. 

 

Avslutningsvis utgör kapitel sex en kritisk granskning av PSD2 och framtida 

regleringar utifrån konkurrensrätten på betaltjänstmarknaden. Huvudfrågan i 

den konkurrensrättsliga diskussionen är då vilket som väger tyngst; att säkra 

upp att de aktörer som släpps in på betaltjänstmarknaden står under en 

omfattande tillsyn, eller att stimulera konkurrensen ytterligare.  

Med en kritisk granskning ska läsaren förstå hur en framtida lagstiftning i 

form av ett uppgraderat betaltjänstdirektiv och lagen om digitala marknader 

påverkar konkurrensen på betaltjänstmarknaden. 
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2 Betaltjänstmarknaden inom 
EU och Sverige  

2.1 Inledning 
Syftet med detta avsnitt är att ge en överblick av betaltjänstmarknaden i 

Sverige och inom EU. Förståelse för den inre marknaden och aktörer som 

verkar på den är en förutsättning för ett konkurrensrättsligt perspektiv och för 

en kritisk granskande analys. 

2.2 En inre marknad för betaltjänster 

2.2.1  Bakgrund till samarbete 
År 1957 undertecknades Romfördraget och det europeiska 

samarbetsprojektet utvecklades på det ekonomiska området genom en 

gemensam tullunion och inrättandet av en gemensam marknad. Tanken var 

att steg för steg integrera medlemsstaternas ekonomier och att skapa en 

politisk union, som ansågs vara det naturliga samarbetet.24  

Samarbetet har gradvis utökats till att omfatta fler politiska områden. En 

fungerande inre marknad för betaltjänster är en viktig förutsättning för att 

avlägsna hinder för varor, personer, tjänster och kapital. Betaltjänster 

omfattas på så vis till EU:s grundläggande uppgifter för att möjliggöra en väl 

fungerande inre marknad.25  

Kommissionen vill anpassa den inre marknaden till den digitala 

transformationen. Anpassningen måste både ta hänsyn till att stimulera en 

ökad konkurrens på den inre marknaden och skydda ekosystemet som helhet 

från finansiella risker genom en reglerad tillsyn. Lagstiftningens gränser 

måste därav vara väl avvägda. 26 

 
24 Se Karlsson, (2020), s.171. 
25 Se PSD1 skäl 1. 
26 Se strategin för massbetalningar, s.16. 
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2.2.2  Syftet med en inre betaltjänstmarknad 
År 2009 inrättades ett gemensamt regelverk av en harmoniserad inre marknad 

för betalningar, PSD1. Betalningar inom EU och EES skulle vara lika enkla, 

effektiva och säkra som de nationella betalningarna.27 

Innan det fanns en harmoniserad juridisk ram var medlemsstaternas 

marknader separata för betaltjänster mellan respektive nationella system. Det 

var därför nödvändigt att upprätta en rättslig ram för betaltjänster som kunde 

garantera lika spelregler för samtliga betalningssystem inom EU och 

motverka den bristfälliga konkurrensen bestående av få aktörer, i synnerhet 

banker. 28  

Tanken med en gemensam rättslig ram var att fler aktörer skulle kunna 

tillhandahålla betaltjänster. För att avlägsna rättsliga hinder för 

marknadstillträde på betaltjänstmarknaden inrättades en enda auktorisation 

för alla betaltjänstleverantörer som inte tar emot insättningar eller ger ut 

elektroniska pengar.29 Den nya kategorin av betaltjänstleverantör, så kallade 

betalningsinstitut, tilläts att tillhandahålla betaltjänster på jämbördiga villkor 

med banker genom auktorisation. Syftet var att trygga samordning av 

nationella bestämmelser om verksamhetskrav, informationskrav, 

marknadstillträde för nya betaltjänstleverantörer samt rättigheter och 

skyldigheter för betaltjänstanvändare och leverantörer.30  

Betaltjänster bidrar till att stödja den digitala ekonomin. När 

affärsverksamheter övergår till e-handel blir elektroniska betalningar allt 

vanligare. Det finns fall, som bland annat redovisas för i avsnitt 4.4, där större 

aktörer tillämpar konkurrensbegränsande metoder såsom att gynna sina egna 

tjänster, vilket gör att konkurrensen på den inre marknaden hämmas. 

Konkurrensbegränsande metoder kan leda till att innovativa betaltjänster inte 

kan utvecklas, vilket resulterar i högre priser och ett mindre urval av 

 
27 Se PSD1 skäl 4. 
28 Se PSD1 skäl 1. 
29 Se PSD2 skäl 26. 
30 Jfr. EBA, Riktlinjer EBA/GL/2017/09, s.6.  
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betaltjänster för konsumenter.31 Kommissionen vill därför undanröja de 

hinder som finns för en fungerande marknad för betaltjänster.32 

2.2.3  Definition av begreppet betaltjänst 
Begreppet betaltjänst innebär genomförande av ekonomiska transaktioner 

och omfattar bland annat kortbetalningar, girobetalningar, autogiro och 

mobila betalningar. 33 I takt med att användning av kontanter minskar, har 

användningen av mobila plånböcker ökat. En köpare kan vid betalning av en 

vara instruera sin bank att från hans konto överföra värdet på 

penningsmänden till säljarens bankkonto.34  

 

Begreppet betaltjänst har fått en utvidgad definition som inkluderar 

betalningsinitieringstjänster och kontoinformationstjänster, som i det första 

betaltjänstdirektivet (PSD1) inte fanns med.35 Anledningen till utvidgningen 

av begreppet betaltjänst var att den starka tillväxten av elektroniska 

betalningar och mobilbetalningar utmanade dåvarande regelverk.36 
 

Konsumenternas förändrade beteenden, med krav på mer personliga och 

skräddarsydda tjänster, har föranlett att nya betaltjänster uppkommit. En 

spridning av ny betalningsteknologi har föranlett en ökad användning av 

betalningar med så kallad nätfältskommunikation, Near Field 

Communication (NFC) som gör det möjligt för betalningar nära en kortläsare 

med ett betalkort eller en smarttelefon. Betalningskedjan har förändrats i takt 

med nya affärsmodeller som erbjuder andra typer av innovativa betaltjänster. 

37 

 
31 Se Konkurrensverket (2017:7), s.56 ff. 
32 Se strategin för massbetalningar, s.4.  
33 Se PSD2 artikel 4.3, begreppet betaltjänst definieras i bilaga 1 i PSD2. 
34 Falkman (2002), s.40. 
35 Se PSD2 artikel 4.15 och 4.16. 
36 Se PSD2 skäl 27–29.   
37 The Economist, “Swedish ambition” (2021), 
https://www.economist.com/schumpeter/2014/01/03/swedish-ambition, besökt:2021-005-
20. 
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2.2.4  Betaltjänstleverantörer  
På dagens betaltjänstmarknad finns det olika typer av aktörer som lagligen får 

tillhandahålla betaltjänster inom EU och som således omfattas av tillsyn från 

nationella myndigheter. 38 När betalningsinitieringstjänster inom e-handel 

utvecklades, ansågs det rimligt att leverantörer av sådana tjänster skulle vara 

övervakade av nationella myndigheter. Att stå under tillsyn kan vara en 

konkurrensfördel, eftersom det är en stämpel på att de är godkända av 

myndigheter att genomföra säkra betalningar.39 Medlemsstaterna ska skilja 

på olika kategorier av betaltjänstleverantörer, vilka definieras som 

tillhandahållare av betaltjänster.40 Bland de olika kategorier av 

betaltjänstleverantörer finns enligt tabellen nedan några av de viktigaste för 

denna uppsats, som lagligen får tillhandahålla betaltjänster enligt PSD2.41 

 

 
 

Kreditinstitut och institut för elektroniska pengar får tillhandahålla 

betaltjänster genom separata regleringar, medan betalningsinstitut och 

registrerade betaltjänstleverantörer endast får tillhandahålla betaltjänster 

enligt PSD2, som i svensk rätt har implementerats i betaltjänstlagen.42 

 

 
38 Se PSD2 skäl 24. 
39 Se Riksbanken (2013), den svenska massbetalningsmarknaden, s.66. 
40 Se PSD2 artikel 1.1 och 4.11. 
41 Tabellen är egenskapad utifrån uppsatsens centrala aktörer. 
42 Se 2 kap. 1 § BFL. 
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Ett betalningsinstitut definieras som en juridisk person som har auktoriserats 

att tillhandahålla betaltjänster.43 Omsätter aktören under ett visst belopp 

föreligger undantag från tillståndsplikt och blir då en registrerad 

betaltjänstleverantör.44I registret hos FI finns information om 

betaltjänstleverantörer och vilka betaltjänster de har rätt att tillhandahålla.45 

Undantag för tillstånd gäller även betaltjänstleverantörer som endast 

tillhandahåller kontoinformationstjänster.46  

 

Leverantörer av betalningsinitierings- och kontoinformationstjänster är så 

kallade tredjepartsleverantörer. Regelverket PSD2 har gjort det möjligt för 

tredjepartsleverantörer att verka som en mellanhand mellan banker och 

slutkunder. 47 På så sätt har inträdesbarriärerna för tredjepartsleverantörerna 

minskat.48  

2.2.5  Nya betaltjänstaktörer 
Historiskt sett har det varit relativt få aktörer på betaltjänstmarknaden, 

bestående av mestadels banker som genom olika former av 

infrastruktursamarbeten vidhållit en stark ställning.49  

 

Efter finanskrisen år 2008 sjönk förtroendet gentemot banker.50 Till följd av 

det låga förtroendet började nya aktörer att utmana bankerna, som vid 

tidpunkten var de etablerade betaltjänstaktörerna. Regelverken skärptes 

samtidigt på finansmarknaden och EU valde att agera utifrån ett 

systemstabilitetsperspektiv, vilket innebar ökad tillsyn i finansiella 

verksamheter.51 

 
43 Se PSD2 artikel 11.  
44 Se artiklarna 32 och 33 PSD2 om en betaltjänstleverantör bedriver betaltjänstverksamhet 
i mindre omfattning. En aktör omsätter betaltjänster för motsvarande mer än tre miljoner 
euro per månad måste betaltjänstaktören ha tillstånd från nationella myndighet för att få 
driva verksamheten och kalla sig för betalningsinstitut i enlighet med PSD2. 
45 Se prop. 2017/18:77, s.171. 
46 Se PSD2 artikel 33.1. 
47 Jfr Access to Account (XS2A) Application Programming Interface (API), i enlighet med 
PSD2 artiklarna 66–67. 
48 Se Konkurrensverket, (2017:7), s.7 ff. 
49 Se Söderström (2019), s.142 ff. 
50 Se Konkurrensverket, (2017:7), s.33 ff.  
51 Se Söderström (2019), s.35 ff.   
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Banker är i dag den verksamhet med den mest omfattande finansiella 

regleringen för att de anses vara av särskild betydelse för betalningsväsendets 

funktion. Det beror på att banker har rätt att bedriva de flesta varianter av 

finansiell rörelse såsom utgivning av betaltjänster och annan typ av 

betalningsförmedling. 52 Det innebär i sin tur att banker kan utnyttja ökade 

stordriftsfördelar. Ökade stordriftsfördelar innebär att genomsnittskostnaden 

för att producera olika tjänster minskar desto fler tjänster de kan erbjuda.53 

Det till skillnad från till exempel ett betalningsinstitut som endast får 

tillhandahålla betaltjänster och kan vara föremål för minskade 

stordriftsfördelar för att utveckla en betaltjänst. Sammantaget har det 

resulterat i höga inträdesbarriärer på betaltjänstmarknaden. Betaltjänster kan 

däremot vara ekonomiskt gynnsamma för aktörer att tillhandahålla eftersom 

de är föremål för nätverkseffekter, som innebär att ju fler antal användare som 

använder tjänsten, desto mer värde genererar den. Betaltjänster är i hög grad 

beroende av nätverkseffekter och av hur många användare som antar en 

gemensam standard. Den aktör som lyckas skapa den gemensamma 

standarden kommer att vara en vinnare på marknaden och öka sina 

marknadsandelar, vilket minskar konkurrensen eftersom det blir svårare att 

konkurrera med den aktören.54 Nätverkseffekter kommer att redovisas för i 

avsnitt 5.3.2. 

 

Under senare år har digitala plattformar trätt in på betaltjänstmarknaden och 

utnyttjat såväl befintliga nätverkseffekter som globala ekosystem. Deras 

inträde kan innebära potentiella risker för konkurrensen på 

betaltjänstmarknaden, bland annat missbruk av dominerande ställning.55  

 

Den digitala transformeringen av finansmarknaden har möjliggjorts genom så 

kallade Fintech-företag, vilka erbjuder tekniska lösningar till innovativa 

 
52 Jmf Söderström (2019) s.110, samt punkterna i 1 kap. 3 § LBF. 
53 Se Jones och Sufrin (2019), s.360 f. 
54 Se Claessens, Stijn, Glaessner (2002), “Electronic Finance:A New Approach to Financial 
Sector Development, World Bank Discussion Paper No. 431”, s.21. 
55 Se ACM (2020), Big Techs in the payment system, s.43. 
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finansiella tjänster.56 Ett ökat antal aktörer, innebär inte nödvändigtvis att 

konkurrensen har ökat. I vissa fall är nya aktörer komplementära till 

bankerna, varför de i stället samarbetar och utbyter information med varandra. 

Bankerna har ökat sitt partnerskap och sina investeringar i Fintech-företag.57 

Anledningen är att de inte vill förlora marknadsandelar samtidigt som de 

bidrar till att utveckla innovativa betalningslösningar.58 	

 

Betaltjänstmarknaden är fortfarande fragmenterad, vilket beror på att det 

finns många små utmanande aktörer och några få riktigt stora. Större företag 

växer genom att investera och förvärva Fintech-företag. 59 Den 

fragmenteringen riskerar att öka när fler stora digitala plattformar träder in på 

betaltjänstmarknaden, med förvärv av mindre aktörer.60 Regelverket PSD2 

har gjort att inträdeshindren för tredjepartsaktörerna har minskat, vilket 

öppnar upp för en betaltjänstmarknad som ur ett konkurrenshänseende 

förändras.61 

2.3 Det svenska betalningsväsendet  

2.3.1 Betalningssystemet 
En uppgift för det finansiella systemet är att tillhandahålla ett säkert och 

effektivt betalningssystem, vilket är en förutsättning för att kunna förmedla 

kapital som cirkulerar i en fungerande samhällsekonomi. För att få ökad 

förståelse för uppbyggnaden av betalningar och betalningssystem är en 

redovisning för betalningsväsendet nödvändig.62  

 
56 Fintech är ett samlingsbegrepp av finansiella tjänster och nya teknologiska innovationer, 
till exempel blockkedjeteknik som möjliggör virtuella valutor eller tjänster som 
effektiviseras med teknisk innovation. Se Riksbanken (2017), ”Fintech – växelverkan 
mellan finansiell verksamhet och teknologisk innovation”, s.42. 
57 Se The Economist, “A brave new world for banks”,https://www.economist.com/special-
report/2021/05/06/a-brave-new-world-for-banks, besökt: 2021-06-20. 
58 Se Arvidsson, Konkurrensverket (2016:4), Framväxten av mobila, elektroniska 
betalningstjänster i Sverige, s.33 f. 
59 Se Konkurrensverket (2017:7), s.31. 
60 Se CNBC (2020), ”Big Tech will push deeper into finance this year – but avoid the 
headache of being a bank”, https://www.cnbc.com/2020/01/03/big-tech-will-push-into-
finance-in-2020-while-avoiding-bank-regulation.html, besökt: 2021-08-03. 
61 Se Konkurrensverket (2017:7), s.33. 
62 Se Lehrberg (2005), s.43. 
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De personer och företag som utnyttjar en betaltjänst måste vara säkra på att 

dess leverantör kan genomföra den avtalade prestationen.  

Ett betalningssystem är infrastrukturen bakom alla former av transaktioner 

som genom teknik, lagstiftning och avtal fastställer när en betalning ska 

avvecklas.63  

 

Betalningssystemet är helt beroende av de aktörer som verkar inom den. 

Tillträde till betalningssystemets tekniska infrastruktur är en förutsättning för 

att uppnå målet om en effektiv konkurrens och innovation på marknaden.64 

Alla aktörer ska ha ett rättvist, öppet och transparent tillträde till 

betalningssystem.65 Om en betalningsförmedlare är dominerande i ett 

betalsystem, eller om förmedlaren upphör med sin verksamhet av någon 

anledning, kan systemet slås ut eller dess funktionsförmåga allvarligt skadas. 

66 Det möjliga scenariot beror på hur viktigt betalsystemet är för 

betalningsväsendet och möjligheterna att kunna hitta alternativa 

betalningsvägar, vilket delvis förklarar varför konkurrens för betaltjänster är 

viktigt.67 Kommissionen vill underlätta tillgång till betalningssystem, 

eftersom det kan stärka konkurrensen kring betaltjänster genom valfrihet och 

ökad insyn.68 

 

Den finansiella betalningsinfrastrukturen kan delas in i tre centrala lager som 

ingår i Riksbankens övervakning.69Det första lagret är Riksbankens 

betalnings- och avvecklingssystem av kontoförda pengar, så kallad RIX.70 

Det andra lagret är betalnings- och clearinglagret, vilket är en bankägd 

clearingorganisation för massbetalningar som i dagsläget ägs av Bankgirot.71 

Det tredje lagret är tjänstelagret. Det är i tjänstelagret som framväxten av nya 

 
63 Se Riksbanken (2013), Den svenska massbetalningsmarknaden, s.24 ff. 
64 Se PSD2 skäl 49. 
65 Se PSD2 artikel 33. 
66 Se Riksbanken (2016), Finansiell infrastruktur, s.14. 
67 Se Falkman (2002), s.41. 
68 Se PSD2 skäl 6. 
69 Se Arvidsson, Konkurrensverket (2016:4), Framväxten av mobila, elektroniska 
betalningstjänster i Sverige, s.33 f. 
70 Se ECB, “What is TARGET Instant Payment Settlement (TIPS)”, 
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/tips/html/index.en.html, besökt: 2021-04-03. 
71 Se Konkurrensverket (2017:7), s.29. 
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betaltjänster sker och där konkurrens oftast uppstår mellan olika aktörer. 72 I 

teorin är konkurrens möjlig inom samtliga tre lager. Både det första och andra 

lagret tenderar i praktiken vara koncentrerade med olika former av 

samarbeten mellan framför allt banker.73  

 

Med Fintech-företagens ökade närvaro har konkurrensen intensifierats. Av 

den anledningen har storbanker från Sverige, Danmark och Finland skapat en 

nordisk betalplattform, Nordic Payment Platform P27, vilken ska ersätta det 

svenska Bankgirot. Syftet är att etablera en nordisk betalningsinfrastruktur 

som ska avveckla betalningar mot Riksbankens RIX-system. Det blir världens 

första digitala plattform för inhemska och gränsöverskridande betalningar i 

olika valutor. Storbankerna menar att betaltjänster kan utvecklas i hela 

Norden och att betaltjänster såsom Swish kommer fungera för 

gränsöverskridande transaktioner.74  Nedanstående illustration syftar till att 

bidra till ökad förståelse för ekosystemet för betalningar i Sverige.75 

 

 
 

Sammanfattningsvis kan konstateras att den inre marknaden består av flera 

olika aktörer som erbjuder betaltjänster. En öppen betalningsinfrastruktur 

 
72 Se Arvidsson, Konkurrensverket (2016:4), s.16. 
73 Se Riksbanken (2016), Finansiell infrastruktur, s.17 f. 
74 P27 Nordic Payments, ”Purpose and vision of the P27”, 
https://nordicpayments.eu/about/, besökt: 2021-04-10. 
75 Illustrationen är egenskapad med hjälp av intervju med Ragnar Olofsson 
(Finansdepartementet), genomförd: 04-05-20214. 
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möjliggör nya betaltjänstaktörer att konkurrera med varandra, vilket är en 

förutsättning för ett effektivt och säkert betalningssystem.76  

 

 
76 Se Riksbanken (2016), Finansiell infrastruktur, s.18. 



 23 

3 Payment Service Directive 2 

3.1 Inledning  
I detta avsnitt redovisas syften och mål med PSD2, vilket möjliggör en analys 

av de konkurrensrättsliga effekterna i förhållande till strategin för 

massbetalningar. Avsnittet fokuserar på regelverkets mål och syften för en 

ökad konkurrens på betaltjänstmarknaden. 

3.2 Syften och mål  

3.2.1  Behovet av en rättslig ram 
Innan gemensamma regleringar var den europeiska betalningsmarknaden 

fragmenterad och uppdelad i flera nationella marknader.77 Regelverken för 

betalningar och dess infrastruktur hade inte anpassats till den inre marknaden. 

Nationella betalningssystem saknade till stora delar gränsöverskridande 

konkurrens, vilket var kostsamt för hela den europeiska ekonomin. Med syfte 

att harmonisera betalningsmarkanden antogs det första betaltjänstdirektivet, 

PSD1, i november år 2007. Nationella betalningssystem skulle integreras och 

öppnas upp genom att nya aktörer skulle erbjuda betaltjänster. På så vis skulle 

de nationella aktörerna, på jämbördiga villkor, konkurrera med varandra, 

vilket skulle få konkurrensen att öka.78 

 

Internet- och mobilbetalningar begränsades av nationsgränserna och gjorde 

det svårt för aktörer att utveckla innovativa och lättanvända digitala 

betaltjänster. 79 Marknadsutvecklingen, med förändrade betalningsvanor och 

en mer omfattande e-handel, visade luckor i regelverket för nya leverantörer 

för internetbankbaserad betalningsinitiering, som inte omfattades av den 

rättsliga ramen. Sammantaget hindrade dessa utmaningar innovation och 

lämpliga villkor för marknadstillträde. Det var nödvändigt att utveckla 

 
77 En integrerad EU-marknad för betaltjänster bidrar till att uppnå målet om den inre 
marknaden i enlighet med artikel 3 FEU. 
78 Se Bani, Stasio, Alibrandi (2021), The Transposition of PSD2 and Open Banking, s.27 ff. 
79 Se SOU 2016:53, s. 138. 
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betaltjänstdirektivet när traditionella affärsverksamheter går mot en mer 

digital ekonomi. 80  

 

Det nu gällande betaltjänstdirektivet, PSD2, antogs november år 2015. I 

direktivet regleras betaltjänstmarknaden både för banker och andra 

betaltjänstleverantörers såsom tredjepartsleverantörer. En 

tredjepartsleverantör är en extern aktör som från medgivande från 

kontoinnehavare kan hämta information om ett betalkonto för att initiera en 

överföring.81 

 

Syftet med PSD2 är att öka konkurrensen och innovationen på 

betaltjänstmarknaden genom att främja en integrerad inre marknad för 

betaltjänster och säkerställa säkra och effektiva elektroniska betalningar.  

Vidare är syftet att till fullo nyttja den inre marknaden för elektroniska 

betalningar, där särskild hänsyn tas till massbetalningar med 

betalningslösningar via bland annat smarttelefoner och e-handel. 82 I PSD2 

kan alla som erhållit auktorisation som en betaltjänstleverantör tillhandahålla 

de betaltjänster som stadgas i första bilagan punkterna 1–8.83 Syftet med en 

enhetlig auktorisation är att undvika nationella särlösningar och skapa samma 

gällande definition av begreppet betaltjänst.84  

3.2.2  Tredjepartsleverantörer 
Tredjepartsleverantörer är leverantörer av betalningsinitiering- och/eller 

kontoinformationstjänster. 

 
80 Kommissionens förslag till direktiv ”om betaltjänster på den inre marknaden och ändring 
av direktiven 2002/65/EG, 2013/36/EG och 2009/110/EG samt upphävande av direktiv 
2007/64/EG”, KOM(2013) 547 slutlig, s.2 f.  
81 Se FI, ”FI förtydligar skyldigheter för tredjepartsleverantörer av betaltjänster.”, 
https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2021/fi-fortydligar-skyldigheter-for-
tredjepartsleverantorer-av-betaltjanster/, besökt: 2021-04-03. 
82 Se PSD2 skäl 5.  
83 Se bilaga 1 i PSD2, punkterna 1–8. 
84 Se PSD2 skäl 26. 
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Tredjepartsleverantörer möjliggör alternativa betalvägar mellan 

privatpersoner och företag. 85De nya punkterna vad gäller begreppet 

betaltjänst, som tidigare konstaterats, är betalningsinitieringstjänster och 

kontoinformationstjänster. Av dessa punkter följer att begreppet betaltjänst 

fått en delvis ny innebörd.86  

 

Betalinitieringstjänst definieras såsom att en betaltjänstanvändare begär att 

initiera en betalningsorder på ett betalkonto hos en annan 

betaltjänstleverantör.87 En leverantör av betalningsinitieringstjänster fungerar 

som en bro mellan säljare och köpares internetbankplattform hos betalarens 

kontoförvaltande betaltjänstleverantör, som oftast är en bank, för att initiera 

betalningar genom överföringar av medel via internet.88 Det möjliggör för 

betalningsmottagaren att frigöra varan eller tillhandahålla tjänsten utan 

dröjsmål.89  

En kontoinformationstjänst definieras såsom en onlinetjänst för att få ut 

information från betaltjänstanvändarens betalkonton som denne har hos en 

annan betaltjänstleverantör.90.  

Syftet med utvidgningen av dessa tjänster är att göra det lättare för aktörer att 

skapa nya betaltjänster som kan konkurrera med banker. Det innebär att 

billiga och effektiva betalningar inte längre behöver vara baserade på 

kortbetalningar.91 Syftet är även att skydda konsumenternas betalningar och 

kontouppgifter, samt att ge förutsägbarhet för tredjepartsaktörer vad gäller 

tillgången till kontosystem.92  

 
85 Se FI, ”FI förtydligar skyldigheter för tredjepartsleverantörer av betaltjänster.”, 
https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2021/fi-fortydligar-skyldigheter-for-
tredjepartsleverantorer-av-betaltjanster/, besökt: 2021-04-03. 
86 Se PSD2 artikel 4, samt skäl 33. 
87 Se PSD2 artikel 4.15. 
88 Se PSD2 skäl 27. 
89 Ibid. 
90 Se PSD2 artikel 4.16. 
91 Se Konkurrensverket, (2017:7), s. 62. 
92 Jmf PSD2 skäl 39. 
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3.2.3  Tillgång till kontosystem  
För att omfamna den nya innovation som uppkommit med 

internetbetalningar, har en leverantör av betalinitieringstjänsten rätt att få 

tillgång till betaltjänstanvändarens betalkonto.93Det anges i artikel 66.2 att 

den kontoförvaltande betaltjänstleverantören ska vidta de åtgärder som krävs 

för att säkerställa betalarens rätt att använda betalningsinitieringstjänsten och 

vara objektiv vid sitt val av tidpunkt, prioritering eller avgifter för en 

betalningsorder från en leverantör av en betalningsinitieringstjänst.94  

Av den anledningen är banker under vissa förutsättningar skyldiga att ge 

åtkomst till dessa åt tredjepartsleverantörer, om kunden godkänner det. Det 

är ett sätt för tredjepartstjänster att komma åt data och genomföra 

transaktioner i bankernas system. Bankerna har med denna reglering tvingats 

att öppna upp betalkontotjänster på objektiva, icke-diskriminerande och 

proportionella grunder, för tjänster som i många fall konkurrerar med den 

egna verksamheten.95 Tredjepartsleverantörer är en "spelväxlare" eftersom 

fler företag kan komma åt information om konton som en gång var skyddade 

som bankhemligheter och använda den informationen för att maximera sin 

marknad.	96	En kontoförvaltande betaltjänstleverantör får neka en leverantör 

av kontoinformationstjänster eller en leverantör av 

betalningsinitieringstjänster tillgång till ett betalkonto, om det är objektivt 

motiverade och styrka skäl, till exempel om tredjepartsleverantör har 

obehörig tillgång till betalkontot eller inte är auktoriserad.97	

 

Villkoren för att få tillgång till betalkonton blir mer konkurrensneutrala 

eftersom både leverantörer av betalningsinitierings- eller 

kontoinformationstjänster och betalningsinstitut får tillgång till bankernas 

betalkonton.98  

 
93 Se PSD2 artikel 66.2. 
94 Se PSD2 artikel 66.4 punkt c. 
95 Se Bani, Stasio, Alibrandi (2021), The Transposition of PSD2 and Open Banking, s.64 ff. 
96 Se prop.2017/18:77 s. 144. 
97 Se PSD2 artikel 68.  
98 Se PSD2 artikel 66–67.  
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3.2.4  Öppna banktjänster 
Öppna banktjänster utvecklades med syfte att öka konkurrensen och 

innovationen inom banksektorn. Bankerna måste öppna upp sina så kallade 

applikationsprogrammeringsgränssnitt (API:er), för att låta tredjepartsaktörer 

hämta information om en kund, om denne gett sitt medgivande. API:er tillåter 

applikationer att kommunicera med varandra via en mjukvara. Externa 

aktörer bygger in applikationer i bankens API vilket möjliggör direka 

banköverföringar mellan konton i enlighet med PSD2. 

Det innebär att aktörer på betaltjänstmarknaden får tillgång till information 

från bankers kontosystem, vilket öppnar upp en helt ny marknad för mindre 

aktörer.99 

 

Syftet är att regelverket ska omfamna de kompletterande tjänster som 

uppkommit med den tekniska utvecklingen och samtidigt skydda 

konsumenternas kontouppgifter.100 PSD2 ska bidra till att banker och mindre 

aktörer, till exempel Fintech-företag, kan samarbeta vad gäller tillgången till 

data och produkter, för att utveckla bättre betaltjänster för kunderna. Av den 

anledningen har så kallade plattformar med öppna banktjänster skapats, så 

kallade ”Open banking-plattformar”, där bankerna kan samarbeta med flera 

aktörer samtidigt och erbjuda en kombination av kontoinformationstjänster 

och betalinitieringstjänster. Öppna banktjänster har på så vis varit en tillgång 

för innovatörer inom finansiella tjänster och inneburit att fler aktörer kan 

konkurrera med bankerna och kommer få betydelse för vilka affärsmodeller 

som kommer vara lönsamma framöver.101 Samtidigt kan 

tredjepartsleverantörer genom sina egna kanaler attrahera transaktioner 

online, det vill säga banköverföringar som inte kontrolleras av banker. Öppna 

banktjänster är däremot en anledning till att nya konkurrensrättsliga 

utmaningar uppstår. EBA menar att bankerna inte har implementerat PSD2 

tillräckligt eller på ett korrekt sätt. Det gäller bland annat att konsumenter 

 
99 Se avsnitt 3.2.3 om tillgång till betalkonto, samt  
100 Se PSD2 skäl 28. 
101 Kommissionen (2019),”Frequently Asked Questions: Making electronic payments and 
online banking safer and easier for consumers”, besökt: 2021-04-19. 
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måste autentisera sig flera gånger med den del aktörer medan med andra 

aktörer så behöver de inte autentisera sig alls, vilket skapar en orättvis 

konkurrens mellan tredjepartsaktörer.102 Samtidigt som lagstiftarens syfte är 

att fler aktörer ska konkurrera med bankerna, har de flesta aktörer i stället 

börja samarbeta med bankerna för att nå ut till fler kunder. 

 

 
102 Se EBA/OP/2020/10, https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-opinion-obstacles-
provision-third-party-provider-services-under-payment-services, besökt: 2021-07-05. 
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4 Strategin för massbetalningar 

4.1 Inledning  
I detta avsnitt redovisas de effekter som kommissionen har identifierat på 

betaltjänstmarknaden enligt strategin för massbetalningar. Strategin är 

indelade i fyra huvudområden, så kallade pelare, vilka är nära 

sammanlänkade. De fyra pelarna är följande.  

 
1)Ökning av digitala betalningslösningar och direktbetalningslösningar för hela EU. 
2)Massbetalningsmarknader som präglas av innovation och konkurrens.  
3)Effektiva och samverkande massbetalningssystem och andra stödinfrastrukturer. 
4)Effektiva internationella betalningar.103  

 

Fokus för uppsatsen är det konkurrensrättsligaperspektivet i den andra och 

tredje pelaren i strategin. Avsnittet redovisar vilka eventuella 

konkurrensrättsliga förändringar kommissionen menar ett uppgraderat 

betaltjänstdirektiv kan innehålla. På så sätt ligger detta avsnitt till grund för 

analysen om vilka effekter och luckor som kommissionen kan komma att 

fylla igen i ett uppgraderat betaltjänstdirektiv.  

4.2  Bakgrund till en strategi  
Under senare år har betalningslandskapet inom EU snabbt förändrats och 

drivits av nya betaltjänstaktörer och regelverk, bland annat PSD2. 

Kommissionen har därmed konstaterat ett behov av att utveckla en 

konkurrenskraftig och integrerad marknad i linje med den digitala 

utvecklingen, med fler tillgängliga och billiga betalningsmetoder inom EU.104 

I september år 2020 antog kommissionen ett finanspaket som inkluderar 

strategin för massbetalningar. Strategin belyser vilka effekter PSD2 givit 

upphov till på betaltjänstmarknaden och prioriteringar och mål för 

massbetalningar som identifierats under de kommande fyra åren, varför den 

är central för denna uppsats. Prioriteringarna och målen inkluderar bland 

 
103 Strategin för massbetalningar, s.4. 
104 Ibid. 
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annat vilka kommande lagförslag ett uppgraderat betaltjänstdirektiv kan 

komma att innehålla, samt vilka konkurrensrättsliga risker som har 

identifierats på betaltjänstmarknaden. Riskerna handlar bland annat om EU:s 

beroende av stora globala aktörer när det gäller gränsöverskridande 

betalningar och företag som potentiellt missbrukar sin dominerande 

ställning.105 Strategin är därmed en slags förberedelse inför en mer omfattande 

översyn av tillämpningen och effekterna av PSD2, som tillsammans ska 

utmynna i ett nytt lagförslag om en ny ram för finansiella tjänster i mitten av 

år 2022.106 I samband med detta, kommer kommissionen även att se över 

konkurrenspolitiken för att säkerställa att den är anpassad till den digitala 

tidsåldern.107 

Syftet med strategin är att den ska bidra till att marknadsfragmenteringen 

upphör och att den främjar marknadsstyrd innovation i finanssektorn. Syftet 

är även att skydda den finansiella stabiliteten och konsumenter i enlighet med 

principen om ”samma tjänster, samma risk, samma regler”. Principen innebär 

att befintliga och nya marknadsaktörer ska konkurrera på lika villkor. 

Sammanfattningsvis är strategin för massbetalningar ett steg för 

kommissionen att vidta nya åtgärder och förslag i samband med 

digitaliseringen av hela finanssektorn. Med en europeisk och gemensam 

strategi kan PSD2 och konkurrensrätten vara en verktygslåda som bidrar till 

att främja konkurrens på betaltjänstmarknaden.108 

4.3  Andra pelaren 

4.3.1  Öppna finansiella tjänster 
PSD2 har genom öppna banktjänster skapat förutsättningar för nya 

affärsmodeller, såsom betalningsinitieringstjänster och 

 
105 Se strategin för massbetalningar, s.2. 
106 Ibid, s.16. 
107 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén samt Regionkommittén om en strategi för digitalisering av 
finanssektorn i EU, KOM(2020)591 slutlig, s.3 ff. 
108 Se strategin för massbetalningar, s.4 ff. 
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kontoinformationstjänster.109 Kommissionen konstaterar att det är över 400 

tredjepartsleverantörer i EU som har godkänts som leverantörer av 

betalningsinitierings- eller kontoinformationstjänster, vilket inneburit att 

andra leverantörer än banker kan vara tredjepartsaktörer.110 En effekt av att 

tredjepartsleverantörer kan ta del av bankkontoinformation är att nya tjänster 

träder in på marknaden.111 

 

Öppna banktjänster har givit konsumenter fler valmöjligheter vad gäller val 

av betaltjänstleverantör, men även hur de väljer genomföra en betalning. 

Däremot har öppna banktjänster inte utnyttjat sin fulla potential.112 

Anledningen är att implementeringen av PSD2 tagit längre tid än väntat, 

däribland Sverige som meddelat att de kommer bli försenade med 

genomförandet. Aktörer och nationella lagstiftare har tvingats att förhålla sig 

till nya sätt att bedriva verksamhet och utforma lagstiftning. 113 

 

Öppna finansiella tjänster är en utvidgning av öppna banktjänster, men 

möjliggör inte enbart tillgång till betalkonton, utan ger åtkomst till andra typer 

av finansiella produkter och tjänster. PSD2 har möjliggjort uppkomsten av 

nya tjänster på grund av att öppna upp tillgången till betalkonton utifrån de 

krav som stadgas i direktivet. Genom att möjliggöra tillgången till fler tjänster 

är syftet att konkurrensen ska öka ytterligare genom att bygga upp en rättslig 

ram för detta. 

 

Kommissionen menar att både lagstiftare och aktörer har haft problem med 

tredjepartsleverantörernas tillgång till betalkonton.114 Det beror på att det 

finns olika standarder för de tekniska gränssnitten, API:er, vilka är en 

förutsättning för åtkomst till betalkonton. För att en tredjeparttjänstleverantör 

ska få tillgång till betalkonton, har de varit tvungna att integrera och anpassa 

sina verksamheter till andra tekniska specifikationer. Av denna anledning 

 
109 Se avsnitt 3.2.4. 
110 Se strategin för massbetalningar, s.15. 
111 Ibid, s.3 ff. 
112 Ibid, s.3 ff. 
113 Ibid, s.15 f. 
114 Ibid, s.15 
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kommer kommissionen att arbeta tillsammans med EBA och föra en dialog 

med berörda aktörer för att få bort olagliga hindren för 

tredjepartsleverantörers tjänster.115 

4.3.2  PSD2 och direktivet om elektroniska 
pengar 

Kommissionen anser att det inte längre går att motivera två olika 

auktorisations- och tillsynsordningar mellan betalningsinstitut och institut för 

elektroniska pengar. I och med att det är två separata direktiv som konvergerar 

med varandra anser kommissionen att de bör sammanföras. Det innebär att 

utgivning av elektroniska pengar kommer att omfattas av tillstånd och tillsyn 

utifrån PSD2 och att regelverken på EU-nivå harmoniseras ytterligare.116 

Det måste vidare finnas goda grunder för eventuella undantag som beviljas 

företag med låg risk eftersom vissa tjänster och instrument inte omfattas av 

PSD2 eller av direktivet om elektroniska pengar. Kommissionen kommer att 

se över lämpligheten i undantagen i PSD2 och se om kraven angående 

verksamhetens drift, tillsyn och konsumentskydd behöver förändras.117 

4.3.3  Oreglerade aktörer 
Under de senaste åren har digitala plattformar börjat att träda in på 

finansmarknaden. Deras innovativa betaltjänster kan bredda utbudet och öka 

innovationen av ny teknik, samtidigt som konkurrensen måste ske med en 

lämplig reglering, kontroll och tillsyn. Betalningssektorn består av företag 

som både är reglerade och oreglerade. I många fall erbjuder digitala 

plattformar betaltjänster som konkurrerar med reglerade aktörer såsom 

betaltjänstleverantörer. Utan en lämplig reglering, kontroll och tillsyn, kan 

oreglerade tjänster utgöra ett hot mot den monetära självständigheten och den 

finansiella stabiliteten.118 

 
115 Ibid, s.16. 
116 Ibid, s.21. 
117 Ibid, s.21 f. 
118 Ibid, s. 20. 



 33 

Kommissionen konstaterar att det finns konkurrensrelaterade problem i 

betalningssektorn som kopplas till företag som missbrukar sin dominerande 

ställning. Det finns en risk att de konkurrensrelaterade problemen ökar 

ytterligare i takt med digitaliseringen. Plattformar kan snabbt erhålla en 

dominerande ställning genom nätverkseffekter och utnyttjande av redan 

befintliga kundkretsar, vilket redovisas för närmare i avsnitt 5.3.2.119 

 

När det gäller digitala plattformars tillhandahållande av betaltjänster är denna 

oftast inte tillståndspliktig enligt PSD2, i stället är det kortutgivaren som 

innehar tillstånd för själva betaltjänsten.120 Leverantörer av tekniska tjänster 

som stödjer tillhandahållandet av betaltjänster omfattas inte av PSD2. Det 

innebär att sidotjänster, som i allt högre grad betaltjänster är beroende av, 

utförs av oreglerade företag antingen inom den egna koncernen eller av ett 

utomstående företag. Kommissionen överväger att omfatta dessa sidotjänster 

och leverantörer av sidotjänster, tekniska tjänster som stödjer 

tillhandahållandet av betaltjänster i betaltjänstdirektivet och som då blir 

föremål för tillsyn. Kommissionen kommer att utvärdera nya risker som 

uppstår genom oreglerade tjänster med särskilt fokus på tekniska sidotjänster 

som ingår i reglerade betaltjänster eller tjänster avseende elektroniska pengar. 

På så vis kommer PSD2:s omfattning att utökas så att det omfattar viss annan 

verksamhet.121  

4.3.4 Tillsyn 
Det har blivit svårare att utöva tillsyn då aktörerna i betalningskedjan blivit 

fler. Inom den europeiska marknaden kan tillsyn ske av olika enheter 

beroende på var i betalningskedjan som aktörerna befinner sig. Tillsynen för 

de leverantörer som tillhandahåller dessa tjänster ansvarar ECB och 

nationella centralbanker inom EU för. Det är ett komplement till tillsynen 

över betaltjänstleverantörer som sker av nationella och europeiska 

 
119 Ibid, s.20. 
120 Riksbanken, ”Vissa konkurrensproblem på betalmarknaden”, 
https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/sa-betalar-svenskarna/sa-betalar-
svenskarna-2020/2.-svenska-betalningar-ar-sakra-och-effektiva/ar-betalningarna-i-sverige-
effektiva/vissa-konkurrensproblem-pa-betalningsmarknaden/, besökt: 2021-06-20. 
121 Se strategin för massbetalningar, s.21. 
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tillsynsmyndigheter. Kommissionen anser att tillsynen måste vara enhetlig 

med hänsyn till att det finns ett beroendeförhållande mellan 

betaltjänstleverantörer, betalningssystem och betalningsordningar. 

Kommissionen vill att tillsynen mellan betaltjänster och kontrollen av 

betalsystem, betalningsordningar och betalningsinstrument ska säkerställas 

med lämpliga kopplingar däremellan.122 Samtidigt konstateras att 

finansekosystemet, som är starkt influerat av digitaliseringen, blir mer 

komplicerat med en värdekedja som är mer fragmenterad. Betalningskedjorna 

består av många aktörer, en del är reglerade och andra är inte, och kedjorna 

får allt fler delar som blir mer och mer beroende av varandra, men som inte 

alltid kompletterar varandra.123  

 

Digitala plattformar konkurrerar med aktörer som är reglerade enligt PSD2, 

såsom nämnts betaltjänstleverantörer, betalningssystem och 

betalningsordningar. Kommissionen konstaterar att alla aktörer måste 

regleras på lika villkor enligt principen om ”samma verksamhet, samma 

risker, samma regler”. 124 
 

Risken är att konkurrensrättsliga risker ökar ytterligare i och med 

digitaliseringen. En plattform med många användare kan skaffa sig en 

dominerande ställning eller marknads styrka från sociala medier och 

söktjänster. På så vis kan teknikföretagen utnyttja sina kunduppgifter och 

nätverkseffekter för att ta sig in i betalningssektorn.  

Kommissionen menar att konsekvenserna för tillsynen blev uppenbar i ett fall 

med ett teknikföretag som erbjuder betalningsrelaterade tjänster.125  

Betaltjänstmarknaden är fortfarande fragmenterad mellan nationella 

betalsystem, trots harmonisering i form av PSD2. Anledningen till 

fragmenteringen är bland annat att det inte finns betalningslösningar som är 

gränsöverskridande. Det är en fördel för stora, globala plattformar som kan 

 
122 Ibid, s.21. 
123 Ibid, s.19 f. 
124 Ibid, s.20. 
125 Se avsnitt 4.4. 
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erbjuda tekniska lösningar som fungerar för gränsöverskridande betalningar, 

däribland betalkortnätverk såsom Mastercard. Aktörer på 

betaltjänstmarknaden inom EU har rapporterat om hinder att utvidga deras 

verksamheter inom den inre marknaden på grund av denna fragmentering.126  

4.4 Tredje pelaren  
I tredje kapitlet under den tredje pelaren utvecklar kommissionen de åtgärder 

de planerar att vidta parallellt med förslaget om lagen om digitala 

marknader.127 

 

Innovativa betalningslösningar kräver oftast en programvara och maskinvara. 

När en operatör begränsar eller helt blockerar tillträdet till den tekniska 

infrastrukturen går det helt enkelt inte att utveckla sådana 

betalningslösningar. Sådana begränsningar kan hindra effektiv konkurrens, 

innovationen och utvecklingen av alleuropeiska betalningslösningar, 

samtidigt som det kan leda till stora sårbarheter i det europeiska 

betalningsekosystemet.128 Kommissionen vill säkerställa tillträdesrätt till 

europeiska betaltjänstleverantörer för att de ska komma åt den tekniska 

infrastrukturen som krävs på rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande 

villkor.129 

 

Konkurrenter anmälde till kommissionen om att betaltjänsten Apple Pay 

redan varit förinstallerad på Apple:s produkter, samtidigt som konkurrenterna 

var blockerade från NFC-tekniken som gör det möjligt att utveckla 

kontantlösa betalningar. Konkurrenter menar att Apple därför har ett övertag 

på marknaden eftersom deras mobila enheter begränsar tredje parts åtkomst 

till NFC-tekniken. Apple menar däremot att de skyddar användares säkerhet 

och integritet genom att NFC-tekniken inte öppnas upp för en tredje part. En 

oro från kommissionen består i om fler plattformar kommer att gynna sina 

 
126 Se strategin för massbetalningar, s.2 f. 
127 Ibid, s.24.  
128 Ibid, s.24. 
129 Ibid. s.23. 
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egna tjänster, likt Apple Pay, framför andra betaltjänster med metoder som 

inte är förenliga med konkurrensrätten. 130  PSD2 innehåller ingen skyldighet 

för tekniska tjänsteleverantörer att bevilja åtkomst på grundval av objektiva, 

icke-diskriminerande och proportionerliga kriterier, likt den åtkomst som 

krävs för tillträde till betalningssystem.131 

 

I strategin för massbetalningar meddelar kommissionen därför att de parallellt 

med det nya förslaget, som syftar till att säkerställa tillgång till teknisk 

infrastruktur som anses nödvändig för att stödja tillhandahållandet av 

betaltjänster, kommer hänsyn tas till förslaget om lagen om digitala 

marknader.132 De båda förslagen syftar till att garantera lika villkor för aktörer 

som vill tillhandahålla betaltjänster genom att använda sig av teknik från 

digitala plattformar, som inte kommer kunna missbruka sin roll med en 

dominerande ställning.133  

 

På dagens betaltjänstmarknad fungerar digitala plattformarna som tekniska 

tjänsteleverantörer till bankerna och betalkortssystemen. Apple Pay kan 

jämföras med bankernas Swish, det vill säga de betraktas som 

teknikleverantörer och inte betaltjänstleverantörer eftersom de inte 

tillhandahåller betaltjänster direkt till kunderna, utan tekniska tjänster till 

instituten. Kunderna tecknar avtal med sin bank, som har tillstånd att 

tillhandahålla betaltjänster. Det är anledningen till att kommissionen 

analyserar vilken roll dessa företag har och om de bör regleras. Bankerna både 

samarbetar och konkurrerar med de digitala plattformarna där kunderna själva 

får välja vilken betaltjänst de vill använda sig av. 134 

 

 
130 Se Kommissionens ärende AT40452: Apple – Mobile Payments – Apple Pay. Jmf 
pressmeddelande: Commission opens investigation into Apple practices regarding Apple 
Pay. 
131 Se avsnitt 2.2.3. 
132 Kommissionen, ”The Digital Services Act Package”, https://digital-
strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act-package, besökt: 2021-04-20. 
133 Se strategin för massbetalningar, s.21. 
134 Se Europeiska kommissionen – Pressmeddelande den 16 juni 2021. 
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Nedanstående illustration syftar till att ge förståelse för hur digitala 

plattformar i nuläget har valt att agera på betaltjänstmarknaden och vilka 

förhållanden de har med kund och betaltjänstleverantören.135 

 

 
 

 
135 Illustrationen är egenskapad. 



 38 

5 Konkurrensrättsliga 
utgångspunkter 

5.1 Inledning 
Syftet med detta avsnitt är att ge läsaren en mer praktisk förståelse för de 

konkurrensrättsliga möjligheter och risker som digitala plattformar kan ge 

upphov till. Syftet är vidare att läsaren ska få förståelse till varför 

kommissionen anser att komplettera nuvarande konkurrenslagstiftning med 

lagen om digitala marknader.  

 

Vid tidpunkten för författande av denna uppsats är lagen om digitala 

marknaden endast ett förslag till en ny förordning och är inom den ordinarie 

lagstiftningsprocessen fortfarande föremål för ändringar. Nuvarande 

konkurrenslagstiftning kommer däremot inte påverkas av tillämpningen av 

lagen om digitala marknader.136  

5.2 Konkurrens i den digitala eran 

5.2.1  Allmänt om missbruk av dominerande 
ställning 

Artikel 102 FEUF förbjuder ett företag som erövrat marknadsdominerande 

ställning att agera på ett sätt som missbrukar den. Syftet med 

konkurrenslagstiftningen är att begränsa uppkomsten av skadligt beteende 

från dominerande aktörer. 137 

 

Dominerande ställning definieras bland annat i praxis som att ett företag 

åtnjuter en ställning med ekonomisk styrka, vilket förhindrar effektiv 

konkurrens på den relevanta marknaden genom deras förmåga att i betydande 

utsträckning agera oberoende från sina konkurrenter, kunder och 

 
136 Konkurrensverket, konkurrens på digitala plattformsmarknader i Sverige (2021:1), s.54 
ff. 
137 Se Jones och Sufrin (2019), s. 361. 
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konsumenter.138 Begreppet missbruk är ett objektivt begrepp som hänför sig 

till ett företags beteenden i en dominant ställning som kan påverka marknaden 

väsentligt som ett resultat av företagets närvaro. Missbruket innebär att 

företaget använder metoder som skiljer sig från de villkoren för konkurrens 

inom samma produkter eller tjänster.139 

Olika konkurrensmyndigheter har under senare år argumenterat för att 

digitala plattformar medför ett antal problem gällande 

konkurrenslagstiftningen och tillsynen. Digitala plattformar med en 

dominerande ställning omfattas inte alltid av EU:s konkurrenslagstiftning 

eftersom det måste finnas en påvisbar effekt på konkurrensen på en tydlig 

definierad marknad, varför nuvarande konkurrenslagstiftning på EU-nivå inte 

alltid är effektiv. Dessutom är inte 102 FEUF tillräckligt snabb i sitt 

ingripande eftersom all tillsyn sker i efterhand och inkluderar oftast en 

omfattande utredning.140  

Den sektorsspecifika regleringen på betaltjänstmarknaden utgörs av PSD2. 

Av den anledningen är den konkurrensrättsliga regleringen ett ”säkerhetsnät” 

eller ett komplement i förfaranden som inte nödvändigtvis fångas upp av den 

sektorsspecifika regleringen.141 Till skillnad från PSD2, är syftet med 

konkurrenslagstiftningen inte att skapa konkurrens, utan att bevara 

konkurrens genom att till exempel förhindra förvärv som skulle kunna 

begränsa den.142 

5.2.2  Definition av digital plattform 
Den digitala ekonomin är en del av den nya ekonomin, vilket kännetecknas 

av marknader med snabb innovationstakt och teknisk förändring. I den 

 
138 Jmf mål 27/76 United Brands Co. mot kommissionen, punkt 237. 
139 Se vägledning om kommissionens prioriteringar vid tillämpningen av artikel 82 i EG-
föredraget på företags missbruk av dominerande ställning genom utestängande åtgärder, 
EUT 2009/C 45/7. 
140 Se ACM (2020), s.43. 
141 Se Konkurrensverket (2021:1), Konkurrensen på digitala plattformsmarknader i Sverige, 
s.37 ff. 
142 Se vägledning om kommissionens prioriteringar vid tillämpningen av artikel 82 i EG-
föredraget på företags missbruk av dominerande ställning genom utestängande åtgärder, 
EUT 2009/C 45/7. 
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digitala ekonomin är den primära affärsmodellen den digitala plattformen. 

Framväxten av digitala plattformar har underlättat handel över gränserna, 

bidragit till innovativa affärsmodeller och nya sätt att nå ut till både företag 

och konsumenter.143  

 

Digitala plattformar samlar användare för att integrera socialt eller delta i 

kommersiella transaktioner, oftast en mellanhand som ansluter två eller flera 

grupper med varandra. Digitala plattformar inkluderar samling av 

användardata. Ju mer användare är aktiva på en plattform, desto mer data 

genererar de och desto mer användbar blir den insamlade användardata.144 

Den digitala ekonomin ger upphov till nya affärsmodeller som hotar 

etablerade linjära industrier.  

 

Det finns idag mer än 10 000 plattformar som är verksamma inom EU. De 

flesta av dessa är små och medelstora företag, medan ett litet antal är stora 

plattformar som står för den största delen av det totala värdet som generas.145 

Marknaden för digitala plattformar är koncentrerad runt få aktörer som brukar 

förkortas GAFA: Google, Amazon, Facebook och Apple.146 Med anledning 

av deras marknadsvärde har det uppstått diskussioner om EU:s konkurrensrätt 

är tillräckligt effektiv gentemot dessa aktörer. Digitala plattformar som har en 

stark ställning och betydande kontroll över den digitala ekonomin riskerar att 

skapa konkurrensrättsliga problem, vilket kan leda till färre valmöjligheter 

och mindre innovation.147 

 

Kommissionen anser att den rättsliga ramen i konkurrensrätten inte har 

förändrats i takt med den digitala utvecklingen, varför de anser att annan typ 

av konkurrensrättslig reglering behövs på området för digitala plattformar.148 

 
143 Se Konkurrensverket (2021:1), s.37. 
144 Se Jones och Surfin, s.60 ff. 
145 Se Lagen om digitala marknader, s.1. 
146 Se Konkurrensverket (2021:1), s.36. 
147 Se ACM (2020), Big Techs in the payment system, s.43. 
148 Se Lgen om digitala marknader, s.1 f. 
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5.2.3  Betydelsen av nätverkseffekter 
Den digitala ekonomin kännetecknas av nätverkseffekter. De stora digitala 

plattformarna kan fungera som en grindvakt eftersom de förstärker hinder för 

inträde på marknaden. Nätverkseffekter innebär att ju fler användare en 

plattform har, desto mer värde genererar den eftersom olika användargrupper 

kommer i kontakt med andra användargrupper. När detta sker i en större skala 

bildas nätverkseffekter. Det finns både så kallade indirekta och direkta 

nätverkseffekter.149 

 

Direkta nätverkseffekter uppstår när värdet på plattformen ökar när antalet 

användare ökar. Ett exempel kan vara en mobiltelefon, desto fler som 

använder en mobiltelefon, desto mer värde får den. Det är positiva externa 

effekter eftersom användare får mer fördelar om fler använder den.150 

 

Indirekta nätverkseffekter uppstår när ett ökat antal användare använder en 

produkt, vilket ökar värde på kompletterande produkter. Ett exempel är 

Facebook som erbjuder leverantörer av tjänster och annonser att använda 

plattformen. Ju fler användare, desto fler stimulerar leverantörerna, vilket 

bidrar till att nyttan för plattformen ökar för samtliga användare. 151 

 

Dessa effekter måste beaktas vid bedömning av den relevanta marknaden, 

vilket innebär en del problem. En snävare bedömning av den relevanta 

marknaden leder till högre marknadsandelar och likaså en bredare bedömning 

leder till lägre marknadsandelar, varför bedömning av den relevanta 

marknaden har stor betydelse om missbruk av dominerande ställning.152 En 

definition av den relevanta marknaden kan vara svårare att fastställa när det 

gäller digitala plattformar eftersom deras affärsmodeller bygger på flersidiga 

marknader, både vertikalt och horisontellt. Om konkurrensmyndigheterna 

 
149 Se Jones och Surfin, s.60 ff. 
150 Se Claessens, Stijn, Glaessner (2002), “Electronic Finance:A New Approach to 
Financial Sector Development, World Bank Discussion Paper No. 431”, s.21. 
151 Se Konkurrensverket (2017:2), Konkurrens och tillväxt på digitala marknader, s. 120–
121. 
152 Jmf mål 27/76 United Brands Co mot kommissionen, punkt 223. 
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väljer att se till hela affärsmodellen i digitala plattformar, blir definitionen av 

den relevanta marknaden bred, vilket inte är särskilt troligt när det gäller 

digitala plattformar som erhåller en stark marknadsposition.153 Den digitala 

ekonomin innebär därmed särskilda utmaningar för konkurrenslagstiftningen, 

i synnerhet till amerikanska digitala plattformar och teknikjättar som erbjuder 

ett brett spektrum av tjänster. De stora teknikföretagen vill utnyttja alla 

möjligheter som erbjuds dem, men måste samtidigt förhålla sig till den 

europeiska konkurrensrätten.154 

 

Nätverkseffekter är användbart särskilt när dominerande plattformar försöker 

expandera till nya marknader och därmed växa till digitala ekosystem, vilket 

gör det svårare för en användare att lämna. Om nätverkseffekterna är 

tillräckligt starka ökar risken för att marknaden tippar, det vill säga att 

marknaden består av en dominant vinnare med en hög 

marknadskoncentration, vilket leder till hinder för inträde för andra aktörer.155  

 

Digitala plattformar kan agera utifrån en grindvaktsfunktion som innebär att 

de nekar tillgång till konkurrerande betaltjänster på deras plattformar, eller att 

de använder data från redan befintliga användare för att stärka sin egen 

position i förhållande till konkurrerande företag som använder plattformen. 

Vidare kan de utnyttja nätverkseffekter, vilket kan leda till att marknaden 

tippar. På betaltjänstmarknaden finns både indirekta och direkta 

nätverkseffekter, där användare är benägna att vara lojala längre och det finns 

därav högre barriärer som hindrar lika villkor för konkurrens. Marknader 

tenderar att expandera snabbare med nätverkseffekter vilket innebär att tidiga 

åtgärder kan vara effektiva. 156 

 
153 Jmf mål 22/78 Hugin mot kommissionen, punkt 85-88.  
154 Se Jones och Sufrin (2019), s.62. 
155 Se Konkurrensverket (2021:1), s.73 f. 
156 Se ACM (2020), Big Techs in the payment system, s.17 f. 
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5.2.4  En markandsundersökning 
ACM har genomfört en marknadsundersökning av digitala plattformars 

verksamhet på den nederländska betalningsmarknaden. 157  Inledningsvis 

konstateras att digitala plattformar i nuläget inte har en ledande position på 

betaltjänstmarknaden men att deras närvaro växer, vilket är en anledning till 

att ACM valt att genomföra denna marknadsundersökning. En del digitala 

plattformar har valt att stärka sina positioner på den europeiska 

betalningsmarknaden genom att antingen samarbeta med konkurrenter eller 

förvärva andra företag. De digitala plattformarna kan å ena sidan bidra till 

mer innovation; å andra sidan finns det konkurrenshämmande risker med att 

företagen redan har en dominerande ställning och att de använder sin 

marknadsstyrka för att stärka sin position på betalningsmarknaden. 158 

 

När digitala plattformar utnyttjar sina starka positioner och nätverkseffekter 

på en marknad till en annan marknad, kan det förhindra att mindre 

leverantörer inte kommer in på betalningsmarknaderna. På så sätt bidrar det 

till en ökad marknadskoncentration och marknaden tippar till fördel för ett 

fåtal aktörer.159 När en marknad har tippat är det svårare att övertyga 

användare om att byta plattform.160 Som tidigare konstaterat är detta en högre 

risk på betaltjänstmarknaden eftersom nätverkseffekter avgör till stora delar 

vilken betaltjänst som användare kommer att ansluta sig till.161 

 

En annan risk menar ACM är att digitala plattformarna ger sina egna 

betaltjänster en förmånligare behandling, till exempel genom att vägra ge 

tillgång till konkurrerande betaltjänster på deras plattformar eller tillgång till 

teknik som är nödvändig för att utveckla sådana tjänster.162 

 

 
157 I marknadsundersökningen undersöktes Apple, Amazon, Ant Group, Facebook, Google 
och Tencent.  
158 Se ACM (2020), Big Tech in the payment system, s.43. 
159 Se Konkurrensverket (2021:1), s.187. 
160 Se Konkurrensverket (2021:1), s.74. 
161 Jmf Claessens, Stijn, Glaessner (2002), “Electronic Finance:A New Approach to 
Financial Sector Development, World Bank Discussion Paper No. 431”, s.21. 
162 Se ACM (2020), Big Tech in the payment system s. 4. 
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De digitala plattformarna erbjuder i nuläget främst lösningar för att 

möjliggöra betalningar till exempel e-plånböcker i mobila enheter, teknik som 

underlättar för att tillhandahålla en betaltjänst som en app eller röststyrd 

programvara. ACM menar att PSD2 och konkurrenslagstiftningen i deras 

nuvarande form, inte är en tillräcklig verktygslåda för att hantera tippade 

marknader, vilket kommissionen håller med om i strategin för 

massbetalningar. ACM anser vidare att nuvarande verktygslåda har för 

långsamma processer i förhållande till de dynamiska förändringar som sker 

på betaltjänstmarknaderna.163 

 

I kommissionens diskussion huruvida Apple snedvrider konkurrensen, menar 

ACM att liknande metoder skulle kunna uppstå med andra digitala 

plattformar. Det kan handla om att Google, som kontrollerar Android-

operativsystem, blockerar eller hindrar åtkomst för konkurrerande 

betaltjänster på Android-telefoner. Vidare kan det handla om att Amazon, 

som bedriver en dominerande plattform, erbjuder sina återförsäljare som 

använder betaltjänsten Amazon Pay, en mer framträdande position på 

Amazons plattform. Facebook, skulle genom sin plattform WhatsApp kunna 

erbjuda en betaltjänst som är integrerad till Facebook och utesluta andra 

betalningsinstrument på marknaden. Sammantaget ger de digitala 

plattformarna upphov till beroenden av varandra, till exempel att användare 

av iPhone och Macbook, som ägs av Apple, ska kunna beställa produkter via 

Amazon. Det innebär att de inte nödvändigtvis är grindvakter gentemot 

varandra och att det på så sätt inte blir en rättvis konkurrens gentemot andra 

aktörer som inte bedriver digitala plattformar. De stora digitala plattformarna 

kan fungera som en grindvakt när de får avgöra vilka betalningsmetoder och 

varumärken som erbjuds att använda deras plattform, samt att använda deras 

position för att ta ut avgifter till betalningsinstitut som vill använda deras 

plattform.164  

 

 
163 Se ACM (2020), Big Tech in the payment system, s.4. 
164 Se ACM (2020), Big Tech in the payment system, s.46 ff. 
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Sammanfattningsvis visar AMC-undersökningen att det finns risker med 

digitala plattformarnas inträde på betaltjänstmarknaden. ACM bekräftar 

mycket av det som kommissionen har framfört i strategin för 

massbetalningar, vilket innebär att det finns politiska röster som kommer ge 

upphov till fler debatter på området i framtiden. Som ett svar på utvecklingen 

har kommissionen presterat en ny lag om digitala marknader.  

5.3 Lagen om digitala marknader  

5.3.1  Behovet av en förhandsreglering 
I kommissionens strategi för massbetalningar lyfter kommissionen att de 

kommer ta hänsyn till lagen om digitala marknader som hanterar 

konkurrensen för de dominerande digitala plattformarna i samband med 

eventuella uppgraderingar av ett nytt betaltjänstdirektiv. Kommissionen 

menar att översynen av konkurrenspolitiken kommer kunna fastställa vem 

och på vilka villkor tillträde till teknisk infrastruktur bör beviljas.165 

 

Det så kallade Digital Services Act Package är ett paket av rättsakter om en 

inre marknad för digitala tjänster. Paketet stödjer övergången mot ett digitalt 

samhälle och ska sätta nya regler för internetplattformar och e-handeln. 

Paketet inkluderar lagen om digitala marknader som är ett förslag som syftar 

till att skydda att konkurrensen snedvrids genom att uppnå rättvisa och 

konkurrenskraft inom digitala sektorer där så kallade grindvakter, 

gatekeepers, är aktiva.166 Lagen om digitala marknader är en 

förhandsreglering, ex ante riktad mot de dominerande plattformar som anses 

ha en grindvaktsfunktion. Förslaget fokuserar på stora onlineplattformar som 

fungerar som grindvakter med betydande nätverkseffekter och ett 

konkurrensverktyg som utvidgar kommissionens befogenheter att vidta 

åtgärder utan att konstatera konkurrensintrång. Det syftar således till att 

åtgärda grindvakters orättvisa förfaranden. Det tredje syftet är slutligen 

 
165 Se strategin för massbetalningar, s.24. 
166 Se lagen om digitala marknader, skäl 10 och 79. 
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skydda den inre marknaden genom att förbättra enhetlighet och 

rättssäkerhet.167 

 

Kommissionen befarar att sannolikheten ökar för att marknaderna i framtiden 

inte kommer att fungera. Förslaget ska hindra beteenden som dessa 

plattformar inte ska få ägna sig åt, till exempel att ge preferens till egna 

produkter i sökfunktioner eller att på andra sätt utnyttja sin dominerande 

ställning för att få ett övertag mot konkurrenter. Nuvarande 

konkurrenslagstiftning kan inte på ett effektivt sätt behandla grindvakter som 

inte har en dominerande ställning i konkurrensrättslig mening.168 

Plattformstjänsterna kan genom nätverkseffekter, ökade stordriftsfördelar, 

inlåsningseffekter, höga inträdes- och utträdeshindren, stora mängder data 

och beroende från företagsanvändares och slutanvändare utnyttja marknaden 

på så sätt att de får kontroll över hela ekosystemet av den digitala ekonomin, 

vilket gör det svårt för både befintliga och nya marknadsaktörer att 

konkurrera.169  

5.3.2 Definitioner  
Lagen om digitala marknader ska gälla för grindvakter.170 Det anges att 

kumulativa kriterier som innefattar att en grindvakt ska ha en betydande 

inverkan på den inre marknaden, den driver en central plattformstjänst som 

fungerar som en grindvakt för andra företag och ha en varaktig och fast 

förankrad ställning i sin verksamhet inom en nära framtid.171 I artikel 2(2) i 

förslaget definieras grindvakt såsom en leverantör av centrala 

plattformstjänster, i enlighet med artikel 3. Central plattformstjänst avser vara 

onlinebaserade förmedlingstjänster, sökmotorer, sociala nätverkstjänster, 

videodelningsplattformstjänster, nummeroberoende interpersonella 

 
167 Se lagen om digitala marknader, skäl 12. 
168 Ibid, skäl 5. 
169 Ibid, skäl 2-3. 
170 Ibid, artikel 2(1) och 3. 
171 Ibid, artikel 3. 
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kommunikationstjänster, operativsystem, molntjänster och 

annonseringstjänster.172  

I artikel 2(14) definieras stödtjänster som en grindvakt tillhandahåller 

tillsammans med centrala plattformstjänster. Stödtjänster kan till exempel 

vara betaltjänster, samt tekniska tjänster som stödjer tillhandahållandet av 

betaltjänster. En grindvakt ska uppfylla tre kumulativa kriterier. Den ska ha 

en betydande inverkan på den inre marknaden, driva en central 

plattformstjänst som fungerar som en nätport för att nå ut till slutanvändare 

och åtnjuta en varaktig ställning i sin verksamhet.173 

5.3.3  Skyldigheter 
I artikel 5 och artikel 6 stadgas de skyldigheter som ska gälla för grindvakter och 

de centrala plattformstjänster som de erbjuder. Det stadgas bland annat att 

kommersiella användare och leverantörer av stödtjänster, till exempel 

betaltjänster, ska ha samma tillgång och möjlighet till interoperabilitet, vilket 

innebär att system ska kunna fungera tillsammans med operativsystem, hårdvara 

eller mjukvara som grindvakten tillhandahåller stödtjänster.174  

 

Utöver de nyss stadgade skyldigheterna ska företagen även ha en 

informationsplikt som gäller för planerade företagsförvärv, vilka kommer 

användas för att övervaka bredare trender och för de marknadsundersökningar 

kommissionen inleder.175 

Grindvakter har oftast en portfölj av olika tjänster som tredjepartsleverantörer 

inte har tillgång till och då kan de heller inte utnyttja de sidotjänsterna som 

plattformstjänsten tillhandahåller. Av den anledningen ger det grindvakter 

incitament till att utnyttja sin makt till nackdel för urval och öppenhet när det 

gäller stödtjänster i plattformstjänsterna.176 

 
172 Ibid, artikel 3. 
173 Ibid, skäl 1—8. 
174 Ibid, artikel 6(f). 
175 Ibid, skäl 31. 
176 Ibid, skäl 14. 
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Kommissionen kan genom marknadsundersökning undersöka om en 

leverantör av centrala plattformstjänster ska betecknas som en grindvakt, om 

en grindvakt har åsidosatt någon utav skyldigheterna eller om de använder 

metoder som kan begränsa konkurrensmöjligheter av centrala 

plattformstjänster eller som kan vara otillbörliga. 177 Med tanke på 

plattformarnas gränsöverskridande karaktär, innehåller förordningen även 

bestämmelser om tillsyn. Kommissionen kan både övervaka, utreda och 

genomdriva bestämmelserna i förordningen. 178 

 

Företag som potentiellt kommer att omfattas av förslaget har kritiserat det och 

menar att det innehåller ett stort mått av godtycke. Företrädare från Google 

har bland annat kritiserat och ifrågasatt det nya konkurrensverktyget som 

menar att det måste finnas ett krav på överträdelse i linje med artikel 102 

FEUF före ingripande och att förslaget är riktat gentemot ett fåtal företag, 

vilket kan hindra utvecklandet av innovativa tjänster och produkter.179 I annat 

fall skadar det konkurrensen, menar Facebook, eftersom man hindrar 

företagen från att skapa framgångsrika finansiella ekosystem som till exempel 

marknad för appar. Kommissionen menar tvärtom, att plattformarna gynnar 

sina egna produkter genom så kallade hävstångsbeteende och skadar 

konkurrensen genom deras beteenden. Sammanfattningsvis innehåller lagen 

om digitala marknader nya konkurrensverktyg för att kunna skapa mer lika 

förutsättningar på den digitala marknaden.180 

 
177 Ibid, artikel 14–15. 
178 Ibid, skäl 68. 
179 Reuters, “Instant View: U.S. tech firms face new EU rules for business practices”, 
https://www.reuters.com/article/us-eu-tech-rules-instant-view-idINKBN28P2CQ, besökt: 
2021-08-02. 
180 Ibid, skäl 32. 
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6 Analys- och diskussion  

6.1 Inledning  
Analys- och diskussionsavsnittet är uppdelat mot bakgrund av uppsatsens 

syften och frågeställningar. Slutsatserna presenteras efter en kritisk 

granskning av framtidens regleringar på betaltjänstmarknaden. 

6.2 De faktiska effekterna av PSD2 jämfört 
med direktivets syfte 

Det första syftet med uppsatsen var att kritiskt granska de konkurrensrättsliga 

effekterna av PSD2 jämfört med direktivets syfte om en ökad konkurrens på 

den inre marknaden för betaltjänster.  

 

Först och främst konstateras att direktivet inte är helt implementerat i flera 

medlemsstater, bland annat Sverige, varför effekterna inte visat sig fullt ut 

ännu.181  

 

Syftet med PSD2 är att konkurrensen och innovationen ska öka på 

betaltjänstmarknaden genom att främja en integrerad inre marknad för 

betaltjänster. PSD2 har därmed utvidgat definitionen av begreppet betaltjänst, 

som numera omfattar både betalningsinitierings- och 

kontoinformationstjänster.182 En effekt av utvidgningen av begreppet 

betaltjänst är nya affärsmodeller skapats genom att leverantörer av 

betalningsinitierings- och kontoinformationstjänster kan erbjuda 

konsumenter nya sätt att genomföra säkra elektroniska betalningar. Det 

innebär i sin tur att säljare inom e-handel kan frigöra sina varor och tjänster 

innan de fått betalt av köparen. PSD2 har därmed underlättat och bidragit till 

en ökad säkerhet med en enhetlig auktorisering för leverantörer av 

betalningsinitierings- och kontoinformationstjänster, men även för 

 
181 Se avsnitt 4.3.1. 
182 Se PSD2 artikel 4, punkt 14–15.  
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internetbetalningar i takt med att e-handeln ökar, vilket är positivt ur ett 

konkurrenshänseende.183 Betaltjänstaktörer kan dessutom med 

kontoinformationstjänster få information om en betaltjänstanvändares 

betalkonto för att maximera sin egen marknad.184 Kommissionen konstaterar 

att det är över 400 aktörer som har godkänts som leverantörer av 

betalningsinitierings- eller kontoinformationstjänster, vilket inneburit att fler 

leverantörer än banker kan vara tredjepartsleverantörer.185 Att fler 

leverantörer kan erbjuda innovativa betaltjänster är ett direkt resultat av 

PSD2, som har skapat förutsättningarna för en ökad konkurrens på 

betaltjänstmarknaden. I ett konkurrenshänseende är det gynnsamt för en ny 

aktör att få tillgång till den infrastruktur och teknik som krävs för att kunna 

växa på en sektorsspecifik marknad. När tredjepartsaktörer får rätt att, med 

kundens godkännande, få tillgång till data i bankernas infrastruktur kan de 

tillhandahålla tjänster som bygger på informationen.  

 

Med de så kallade öppna banktjänsterna har bankerna tvingats att öppna upp 

sina kontosystem genom API:er, vilket varit en tillgång för innovatörer som 

bygger på bankernas infrastrukturer med betaltjänster. Konkurrensfaktorn för 

de öppna banktjänsterna blir användarens upplevelse, eftersom dessa tjänster 

möjliggör nya betallösningar för kunden med till exempel Open banking-

plattformar där aktörer både kan erbjuda betalinitierings- och 

kontoinformationstjänster samtidigt. Tredjepartsaktörer har samtidigt ett 

beroendeförhållande gentemot banker, som inte kan utveckla innovativa 

betaltjänster utan deras kontosystem. Det leder till att bankerna kan fortsätta 

stärka sin marknadsposition. En effekt blir att tredjepartsaktörer som inte 

samarbetar med banker riskerar att stängas ute från betaltjänstmarknaden.  

 

När PSD2 tvingar banker att öppna sina betalkonton till fler aktörer bidrar det 

till trygghet och ökad säkerhet med en enhetlig auktorisation för de aktörer 

som lagligen tillhandahåller betaltjänsterna.186 Även om PSD2 har haft en 

 
183 Se avsnitt 3.2.1. 
184 Se PSD2 artikel 66.4. 
185 Se 4.2.1.1. 
186 Jmf principen om ”samma verksamhet, samma risker, samma regler”. 
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avgörande roll för en positiv förändring för konkurrensen, så har regelverket 

inte lyckats med tillsynen med hänsyn till den snabba utveckling för nya 

aktörer i betalningskedjan, när nya tjänster bryter upp värdekedjor. 

 

Öppna banktjänster är positivt för den tekniska utvecklingen, samtidigt 

konstaterar både EBA och kommissionen att API:erna inte har tillämpats på 

ett korrekt sätt.187 Öppna banktjänster visar att banker inte längre är lika 

centrala i betalningskedjan längre, och det i sin tur kan bidra till att 

konsumenter känner mindre lojalitet gentemot banker, eftersom det finns 

andra aktörer som kan utföra samma tjänster. Förseningen av implementering 

av PSD2 har också bidragit till att potentialen i öppna betaltjänster inte blivit 

fullt utnyttjade. Det sistnämnda problemet har uppstått för att banker tillämpat 

olika gränssnitt, samtidigt som banker har tvingats anpassa sina verksamheter 

till det nya regelverket.  

Samtidigt konstaterar kommissionen att både lagstiftare och aktörer haft 

problem med att tredjepartsleverantörer får tillgång till betalkonton.188 Det 

visar på att det har tagit tid för verksamheter att anpassa sig till PSD2. 

Kommissionen kommer att fortsätta arbetet tillsammans med EBA för att få 

bort olagliga hindren för tredjepartsleverantörers tjänster.189 I artikel 66.4 

PSD2 är det upp till den kontoförvaltande betaltjänstleverantören att vidta de 

åtgärder som krävs för att säkerställa betalarens rätt att använda 

betalningsinitieringstjänsten och att vara objektiv vid sitt val av tidpunkt, 

prioritering eller avgifter för en betalningsorder från en leverantör av en 

betalningsinitieringstjänst. Det kan vara svårt att nå målet om en rättvis 

konkurrens när kontoförvaltande betaltjänstleverantörer får frihet att själva 

bestämma vilka åtgärder som krävs.  

 

Det visar att PSD2 haft en avgörande roll för utvecklingen av 

betaltjänstmarknadens eftersom det givit tredjepartsleverantörer incitament 

och möjligheter till att konkurrera med banker. Betaltjänstmarknaden har 

 
187 Se strategin för massbetalningar, s.15. 
188 Se PSD2 artikel 66, samt strategin för massbetalningar s.15. 
189 Se strategin för massbetalningar, s.16. 
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traditionellt sett inte varit utsatt för särskilt intensiv konkurrens. Storbankerna 

har fortfarande en stark ställning på betaltjänstmarknaden vilket delvis beror 

på att de kan erbjuda flera typer av finansiella tjänster och att de på så sätt kan 

utnyttja nätverkseffekter och ökade stordriftsfördelar.190 En effekt har blivit 

att banker börjat samarbeta mer med Fintech-företag för att inte förlora 

marknadsandelar. På så sätt går det delvis emot vad lagstiftarna vill uppnå, 

men det möjliggör också att innovativa betaltjänster kan utvecklas. Banker 

har också finansiella muskler till att samarbeta med digitala plattformar, 

såsom Apple Pay och har möjlighet att samarbeta med varandra i form av P27 

eller Swish. En konsekvens är att marknaden kan bli mer koncentrerad kring 

få aktörer som dominerar en marknad.191 

 

Effekten av PSD2 har blivit att traditionella värdekedjor har brutits upp 

eftersom en utvidgad och enhetlig definition av begreppet betaltjänst 

implementerats där både betalningsinitieringstjänster och 

kontoinformationstjänster ingår. Kommissionen påpekar i strategin för 

massbetalningar att finansekosystemet blir mer komplicerat och värdekedjor 

blir mer fragmenterade.192Fragmenteringen beror på ett antal olika faktorer, 

vilka i framtiden kan bidra till att nya aktörer har svårt att ta sig in på 

betaltjänstmarknaden. Ett ökat antal aktörer på marknaden har utnyttjat 

möjligheterna att skapa nya betaltjänster genom PSD2. Det innebär att 

marknaden består av flertalet mindre aktörer och få väldigt stora.193 De nya 

aktörerna har lyckats att bryta upp olika värdekedjor som tidigare varit 

dominerande av bankerna. En mer långtgående konsekvens av att värdekedjor 

brutits upp är att de digitala plattformarna börjat träda in på 

betaltjänstmarknaden, som med sina affärsmodeller i nuläget inte omfattas av 

PSD2. De digitala plattformarna använder sig även av konkurrenshämmande 

metoder för att stänga ute potentiella konkurrenter. Fragmenteringen beror på 

denna utveckling och att de stora plattformarna utnyttjar nätverkseffekter för 

att expandera betaltjänsterna till nya marknader, vilket gör det svårt för 

 
190 Se avsnitt 5.2.3. 
191 Se Konkurrensverket (2021:1), s.36. 
192 Se avsnitt 5.3. 
193 Se Konkurrensverket (2021:1), s.36. 
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aktörer att konkurrera med de digitala plattformarna. Om en europeisk 

betaltjänst, som fungerade för gränsöverskridande transaktioner, skulle 

digitala plattformar vara utsatta för konkurrens på betaltjänstmarknaden. Med 

detta sagt, är effekten att en del tjänster är oreglerade, eftersom digitala 

plattformar är tekniktjänstleverantörer som stödjer tillhandahållandet av 

betaltjänsten och inte omfattas av PSD2. Av den anledningen planerar 

kommissionen att omfatta sidotjänsterna i ett uppgraderat betaltjänstdirektiv, 

vilket analyseras närmare i avsnitt 6.3. 

 

Det leder till att det är svårt för både nya och befintliga aktörer, som inte kan 

utnyttja nätverkseffekter eller stordriftsfördelar i lika stor utsträckning som 

en digital plattform eller en bank, att utveckla alleuropeiska 

betalningslösningar som kan konkurrera med de stora aktörerna. Av den 

anledningen kan det vara positivt med samarbeten såsom P27 för att göra 

gränsöverskridande betalningar möjliga, så att betaltjänstleverantörer som 

omfattas av PSD2 kan utveckla betaltjänster och konkurrera med varandra på 

mer rättvisa villkor. Av denna anledning är det positivt ur ett 

konkurrenshänseende att kommissionen ser över PSD2 i förhållande till den 

snabba utvecklingen, och samtidigt föreslår lagen om digitala marknader för 

att ingripa mot grindvakter som med sin dominanta ställning kan påverka 

konkurrensen negativt. Samtidigt behövs det en konkurrenslagstiftning som 

är mer anpassad mot beteenden som utnyttjas på den digitala marknaden.  

 

Tillsynen sker av olika myndigheter beroende på var i betalningskedjan som 

aktörerna befinner sig. I strategin för massbetalningar menar kommissionen 

att tillsynen måste vara enhetlig. Samtidigt är det svårt att uppfylla en enhetlig 

tillsyn med tanke på den omfattning och komplexitet som dagens regelverk 

innebär och att mer makt ges åt kommissionen som den enda europeiska 

tillsynsmyndigheten. Å ena sidan är det därför positivt att olika myndigheter 

sköter tillsynen för att inte riskera att aktörer undantas från deras skyldigheter; 

å andra sidan bör tillsynen vara rättvis och enhetlig för att skapa bättre 

förutsägbarhet på betaltjänstmarknaden om vilka krav som gäller. 

 



 54 

Kommissionen menar att det måste finnas goda grunder för eventuella 

undantag, eftersom en del tjänster inte omfattas av PSD2, till exempel 

betaltjänstleverantörer som endast tillhandahåller kontoinformationstjänster 

Det kan vara en indikation på att kommissionen kommer att se över 

undantagen i direktivet och att tillämpningsområdet kommer att omfatta 

aktörer som idag har undantag enligt registrerade betaltjänstleverantörer.  

 

Det är svårt att säga syftet med PSD2 är uppfyllt i förhållande till vilka 

effekter direktivet haft, det vill säga om aktörer på betaltjänstmarknaden kan 

konkurrera med varandra på jämbördiga villkor. Å ena sidan har villkoren 

blivit mer jämbördiga eftersom betalningsinstitut, leverantörer av 

betalningsinitieringstjänster- och kontoinformationstjänster, kan auktoriseras 

som en betaltjänstleverantör. Det gör konkurrensen mer rättvis mellan olika 

aktörer. Å andra sidan medger kommissionen att tillsynen i betalningskedjan 

har blivit svårare och att det finns aktörer som är oreglerade, vilket gör att alla 

aktörer inte konkurrerar på jämbördiga villkor. 
 

Sammanfattningsvis visar effekterna på att kommissionen inte har lyckats 

med det politiska målet med att harmonisera den inre marknaden för 

betaltjänster, eftersom betaltjänstmarknaden fortfarande är fragmenterad 

mellan nationella betalsystem, av olika samarbeten och omfattas av olika 

regelverk.194 De som gynnas av fragmenteringen är främst de digitala 

plattformar och storbanker som kan utnyttja gränsöverskridande 

betalningslösningar, samarbeten och uppköp av mindre aktörer, bland annat 

Fintech-företag. De kan även utnyttja nätverkseffekter och sina befintliga 

användare på plattformarna för att använda just deras tjänster. Mindre aktörer 

och konkurrenter till de digitala plattformarna rapporterar att det finns hinder 

att expandera deras verksamheter på grund av fragmenteringen.195 Det är 

fragmentering som riskerar att aktörer inte kan konkurra på lika villkor, varför 

ytterligare harmonisering av regelverk troligtvis är nödvändig. Risken är att 

dominerande aktörer växer och att det blir en ”snöbollseffekt”, de aktörer som 

 
194 Se avsnitt 4.1.1. 
195 Se Kommissionens ärende AT40452: Apple – Mobile Payments – Apple Pay. 
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växer kommer att växa snabbt och få en ännu mer dominerande ställning. Den 

utvecklingen vill kommissionen hindra genom att föreslå ändringar i PSD2 

och med lagen om digitala marknader. 

 

Kommissionen menar dessutom att de konkurrensrelaterade problemen kan 

öka i takt med digitaliseringen. Det som åsyftas är förmodligen det faktum att 

digitala plattformar kan utnyttja nätverkseffekter i takt med att 

digitaliseringen ökar i samhället. Det är särskilt en risk på 

betaltjänstmarknaden där konsumenter väljer vilken betaltjänst de ska 

använda.196  

 

Även om PSD2 har vällovliga syften, finns det konkurrensrelaterade problem 

som kommissionen nu planerar att åtgärda.197 En slutsats som kan dras är att 

PSD2 har öppnat upp för fler affärsmöjligheter och fler konkurrenter 

gentemot banker. Samtidigt som PSD2 öppnat upp för en ökad konkurrens, 

har direktivet inte bidragit till en så pass omfattande tillsyn, att 

fragmenteringen på betaltjänstmarknaden har minskat. 

6.3 Ett uppgraderat betaltjänstdirektiv 
Syftet med denna uppsats var vidare att utreda vilka eventuella 

konkurrensrättsliga förändringar ett uppgraderat betaltjänstdirektiv kan 

komma att innehålla i förhållande till strategin för massbetalningar. Syftet 

med strategin för massbetalningar var att utreda vilka kommande rättsregler 

som kan leda till målet om en ökad konkurrens på den inre marknaden för 

betaltjänster.198 

Kommissionen anser att öppna banktjänster inte har utnyttjats till sin fulla 

potential, då aktörer meddelat problem och att implementeringen av PSD2 

blivit försenad. Kommissionen kommer att lägga fram ett nytt lagförslag med 

en utvidgning från öppna banktjänster till öppna finansiella tjänster. 

 
196 Se avsnitt 5.3.2. 
197 Se strategin för massbetalningar. 
198 Se avsnitt 4.1.1. 
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Utvidgningen till öppna finansiella tjänster innebär att aktörer kommer få 

tillgång till fler finansiella produkter och tjänster än endast betalkonton som 

omfattas som banktjänster. Det skulle potentiellt öppna upp för ytterligare nya 

affärsmodeller och företag som kan utveckla innovativa betalningslösningar 

genom ökad tillgång till fler finansiella tjänster. Samtidigt är det en utmaning 

för aktörer på betaltjänstmarknaden om lagstiftningen förändras alldeles för 

snabbt, med en mer omfattande tillsyn, vilket kan vara en konkurrensnackdel 

för mindre aktörer.  

 

I och med att implementeringen med öppna banktjänster redan är försenad, 

finns det en övervägande risk att en utvidgning till finansiella tjänster gör att 

aktörer inte hinner att anpassa sina verksamheter ytterligare till de krav som 

kommer att ställas. Lagförslaget måste innehålla objektiva krav på vad gäller 

åtkomst och tillgång till de öppna finansiella tjänsterna för att inte riskera att 

diskriminera någon aktör och snedvrida konkurrensen. 

 

Tillsynen kommer förmodligen också att förändras i ett uppgraderat 

betaltjänstdirektiv, eftersom kommissionen vill säkerställa att det finns 

lämpliga kopplingar mellan tillsynen över betaltjänster, men även vad häller 

kontrollen av betalningssystem, betalningsordningar och 

betalningsinstrument. 

 

Kommissionen kommer i ett uppgraderat betaltjänstdirektiv att sammanföra 

PSD2 med direktivet om elektroniska pengar. Det innebär att institut för 

elektroniska pengar inte kommer att söka eget tillstånd i ett separat direktiv 

och kommer att omfattas av en och samma auktorisations- och 

tillsynsordning. Sammanföringen av direktiven kan skapa ett mer enhetligt 

juridiskt ramverk för aktörer som tillhandahåller betaltjänster. Med denna 

lagändring är den enda betaltjänstleverantörer som inte kommer att omfattas 

av tillståndsprocessen i enlighet med PSD2 kreditinstitut, som anses ha en 

systemtung ställning i det finansiella ekosystemet.199 Det kan potentiellt 

 
199 Se avsnitt 2.2.5. 
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innebära att begreppet betaltjänst får en ny innebörd där utgivning av 

elektroniska pengar ingår i begreppet, till exempel utgivning av elektroniska 

pengar. Samtidigt kan det även denna lagändring innehålla risker i form av 

att betaltjänstdirektivet blir mer komplext och omfattande om aktörer inte kan 

anpassa sina verksamheter till regelverket. En konsekvens blir då att 

regelverket inte förhåller sig till sitt syfte, det vill säga att underlätta för 

aktörer som vill tillhandahålla betaltjänster.  

 

När digitala plattformar träder in på betaltjänstmarknaden, måste regleringen 

och tillsynen vara lämplig eftersom digitala plattformar kan erhålla en 

dominerande ställning snabbare än de flesta aktörer. Med en snabb 

innovationstakt måste kommissionen både beakta det faktum att regelverket 

ska omfamna utvecklingen av marknaden samtidigt som verksamheter ska 

hinna anpassa sina verksamheter. Det måste finnas förutsägbarhet för aktörer 

för att inte riskera att skada konkurrensen. Frågan är om aktörer, och 

tillsynsmyndigheter, kommer att tillämpa och anpassa alla nya krav, eller om 

kommissionen har alldeles för höga målsättningar.  

 

En annan uppgradering som kan bli aktuell är att leverantörer av sidotjänster 

blir under direkt tillsyn som en del av PSD2 genom att betaltjänstdirektivets 

omfattning utökas så att det omfattas viss annan verksamhet där det är 

motiverat.200 Kommissionen föreslår även att lagstiftningen ska omfatta 

tillträdesrätt på rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande villkor till den 

tekniska infrastruktur som anses nödvändig för att tillhandahålla betaltjänster, 

vilket ska ske i samband med lagen om digitala marknader.201 

På så vis kommer PSD2 omfattning att utökas ytterligare till nya 

verksamheter och tjänster. Det är uppenbart att kommissionen syftar till 

tillgången till NFC-tekniken, som Apple undanhållit konkurrenter, och att den 

tekniken ska kunna användas för att potentiellt utveckla alleuropeiska 

betalningslösningar. 

 

 
200 Se strategin för massbetalningar, s.21. 
201 Se strategin för massbetalningar, s.24. 
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Kommissionen kommer att fortsätta se vilka risker som uppstår med 

framförallt tekniska sidotjänster som ingår i reglerade betaltjänster för att 

eventuellt PSD2 även omfattar viss annan verksamhet. Kommissionen 

kommer att se över lämpligheten i undantagen i PSD2 och se om kraven 

angående verksamhetens drift, tillsyn och konsumentskydd behöver 

förändras. Det beskrivs i strategin för massbetalningar inte mer ingående om 

hur ett sådant förslag kan utformas, men man kan tänka sig att tillgången till 

den tekniska infrastrukturen i ett uppgraderat betaltjänstdirektiv kan utformas 

i likhet med tillgång till betalningssystem.202 

 

Det är positivt att kommissionen utreder vilken roll de digitala plattformarna 

och de tjänster de levererar har på betaltjänstmarkanden, eftersom deras 

inträde skett relativt snabbt de senaste åren och deras roll kan komma att 

förändras ytterligare kommande år. Ett regelverk som PSD2 kommer 

förmodligen inte kunna förhindra alla former av oönskade beteenden, varför 

kommissionen anser att det behövs annan verktygslådaför att upprätthålla lika 

villkor på betaltjänstmarknaden, särskilt där marknadsförhållanden kan 

förändras snabbt, vilket utvecklas vidare i avsnitt 6.4. 
 

Kommissionen menar att alla aktörer måste regleras på lika villkor enligt 

principen om ”samma verksamhet, samma risker, samma regler”. Däremot är 

det svårt att tillämpa principen på betaltjänstmarknaden. Betalmarknaden 

består av flera olika aktörer med olika marknadspositioner, alltså flertalet 

mindre aktörer och några få större aktörer, varför det inte nödvändigtvis är 

nödvändigt att dessa aktörer regleras på exakt samma sätt. På dagens 

betaltjänstmarknad är bankerna den aktör som omfattas av den mest 

omfattande lagstiftning, eftersom betalsystemet är beroende av bankernas 

förmåga att utföra betaltjänster.203 En del aktörer agerar som 

tredjepartsaktörer, andra aktörer agerar som tillhandahållare av tjänster eller 

betalsystem och har aldrig kontakt med kunden, samtidigt som båda kan 

 
202 Se avsnitt 2.3.2. 
203 Se Falkman (2002), s.73. 
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stödja utvecklingen av innovativa betaltjänster.204 Det är därför svårt att 

tillämpa samma regler på verksamheter där i praktiken förhållanden och 

verksamheter förändras snabbt. Det är samtidigt ett positivt mål att eftersträva 

vid ett uppgraderat betaltjänstdirektiv för att uppnå en rättvis konkurrens, men 

risken är att olika aktörer kommer ha olika möjligheter att tillämpa exakt 

samma regler. Att en del aktörer inte omfattas av PSD2 kan hindra innovation 

och rättvisa villkor för marknadstillträde.205 

 

Kommissionen vill anpassa den inre marknaden för betaltjänster till den 

digitala transformationen.206 Det framtida regelverk som har presenterats i 

denna uppsats visar på att kommissionen ständigt balanserar det politiska 

målet om en ökad konkurrens på den inre marknaden, samtidigt som de ska 

skydda ekosystemet genom en reglerad tillsyn. Det kan vara svårt att 

presentera ny lagstiftning när betaltjänstmarknaden förändras i takt med den 

digitala utvecklingen. Systemet blir som helhet mer sårbart när det blir utsatt 

för risker från aktörer som inte är reglerade, samtidigt som fler aktörer kan 

bidra till innovativa betalningslösningar som gynnar konsumenterna. Det 

beskriver en regelkonflikt som kommissionen fortfarande måste ta hänsyn till 

i ett uppgraderat betaltjänstdirektiv. Med en ökad e-handel och förändrade 

kundbeteenden var regelverken mer eller mindre tvungna att vara i fas med 

utvecklingen, precis som regelverket på dagens betaltjänstmarknad är i behov 

av förändringar för att anpassa sig till den digitala eran.  

6.4 Lagen om digitala marknaders påverkan 
på betaltjänstmarknaden 

Uppsatsens slutliga syfte var att undersöka hur kommande reglering, lagen 

om digitala marknader, kommer påverka konkurrensen mellan nya och 

befintliga aktörer på betaltjänstmarknaden. Huvudfrågan i den 

konkurrensrättsliga diskussionen är då vilket som väger tyngst; att säkra upp 

 
204 Se avsnitt 4.4. 
205 Se avsnitt 3.1.1. 
206 Se avsnitt 2.2.1. 
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att de aktörer som släpps in på betaltjänstmarknaden står under en omfattande 

tillsyn, eller att säkra en sund konkurrens ytterligare.  

Dagens gällande konkurrenslagstiftning fungerar som ett komplement efter 

det att överträdelse och missbruk av dominerande ställning har skett, till 

skillnad från lagen om digitala marknader som ska gälla som ett 

förhandsverktyg innan skadan har skett. Syftet med förslaget är att på ett 

bättre och mer effektivt sätt komma förhindra beteenden från grindvakter med 

en dominerande ställning från att vidta konkurrenshämmande beteenden, 

såsom att ge preferens till sina egna produkter eller förhindra tillgång till viss 

teknik.207 Syftet med förslaget är att skydda att konkurrensen snedvrids 

genom att uppnå rättvisa och konkurrenskraftiga digitala sektorer.  

 

Kommissionen motiverar förslaget med att annan typ av konkurrensrättslig 

reglering behövs på området i takt med den digitala utvecklingen där dagens 

konkurrenslagstiftning inte är tillräcklig, bland annat eftersom det är svårare 

att definiera den relevanta marknaden. 

 

Digitala plattformar kan med hjälp av nätverkseffekter expandera till nya 

marknader och växa sina digitala ekosystem, vilket utnyttjas även på 

betaltjänstmarknaden. Grindvakter har oftast en portfölj av olika tjänster som 

tredjepartsleverantörer inte får tillgång till. Konkurrensutredningen med 

Apple, där företaget hindrar konkurrenter från tillträde till NFC-tekniken som 

krävs för att utveckla innovativa betaltjänster, visar på ett behov av en 

lagstiftning som jämnar ut konkurrensförhållandena på ett mer lämpligt sätt. 

Det gäller framför allt eftersom digitala plattformar utnyttjar nätverkseffekter 

och ökade stordriftsfördelar för att befästa sin dominerande ställning. Fallet 

med Apple visar på behovet av en lagstiftning som kan ta sig an de digitala 

plattformanas konkurrenshämmande beteenden och där konkurrenter kan 

agera oberoende av deras inträde. PSD2 spelade därför ingen större roll för 

att underlätta, eller försvåra, för de digitala plattformarnas inträde på 

betalningsmarknaden. 

 
207 Se avsnitt 5.3. 
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Kommissionen menar att artikel 102 FEUF inte anses vara tillräcklig i fråga 

om digitala plattformar som agerar som grindvakter, varför en 

förhandsreglering anses vara ett rimligt verktyg vid sidan av de gällande 

konkurrensreglerna. Kommissionen menar att digitala plattformar hotar 

konkurrensen på den digitala inre marknaden eftersom de har 

markandsegenskaper såsom nätverkseffekter, vilket riskerar att marknader 

tippar. Betaltjänstmarknaden är en dynamisk och innovativ marknad där 

nätverkseffekter spelar en stor roll huruvida en aktör lyckas. Av den 

anledningen vill kommissionen kunna agera snabbt och begränsa de 

konkurrenshämmande riskerna i form av ett ex ante-instrument, ett 

förhandsinstrument. Förhandsinstrumentet är ett konkurrensverktyg som ska 

tillämpas utan att någon överträdelse har skett av ett företag. Det framförs att 

ett test ska föregås innan beslutet, men det framgår inte tydligt hur testet ska 

utformas eller hur det ska genomföras.208 

 

Det är allmänt vedertaget att en lag ska vara generell till sin karaktär och inte 

riktad gentemot ett specifikt företag. Det är därför viktigt att definitionerna i 

förslaget är generella till sin karaktär vad gäller till exempel begrepp såsom 

grindvakt. I förslaget ska grindvakter driva en central plattformstjänst och 

fungerar som en grindvakt för andra företag, med en varaktig och fast 

förankrad ställning i sin verksamhet inom en nära framtid. Även om 

begreppet i sig är av en generell karaktär, är det tydligt att lagförslaget riktar 

sig till de digitala plattformarna, i synnerhet GAFA och att de blir föremål för 

ökade ingrepp. Det är tydligt att kommissionen vill utveckla europeiska 

betallösningar, för att inte vara beroende av amerikanska teknikjättar. Lagen 

om digitala marknader kommer därmed bidrar till att garantera mer lika 

konkurrensvillkor på betaltjänstmarknaden. Om lagförslaget får 

fragmenteringen på betaltjänstmarknaden att minska, som uppstår genom 

nätverkseffekter, kan förslaget bidra till att alleuropeiska lösningar kan 

utvecklas inom EU. Om de digitala plattformarna regleras på ett lämpligt sätt 

 
208 Se avsnitt 5.4.3. 
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i takt med deras ökade marknadsposition på betaltjänstmarknaden, minskar 

riskerna för att de inte blir dominerande i ett betalsystem och slår ut eller 

skadar betalsystemens funktionsförmåga.209 Ur ett stabilitetsperspektiv är det 

därför lämpligt att digitala plattformarna omfattas av en särskild lagstiftning, 

särskilt eftersom deras tjänster i nuläget inte omfattas av den sektorsspecifika 

regleringen i PSD2. Frågan är om förslaget innehåller tillräckliga åtgärder för 

att skydda en sund konkurrens, eller om det krävs ytterligare befogenheter, 

till exempel att nationella myndigheter kan använda sig av ett liknande 

förhandsinstrument som kommissionen. 

 

Det är, som konstaterats, en svårighet att reglera digitala plattformar. Den 

snabba teknologiska utvecklingen, i kombination med utnyttjande av 

nätverkseffekter, medför att lagstiftaren bör vara särskilt försiktig med vilka 

ingrepp som görs på marknaden. Dels eftersom det är svårt att förutse 

framtidens tekniska utveckling, dels för att förstå vilka effekter marknaden 

ger utan ingrepp. De digitala plattformarna har ännu inte en dominerande 

ställning på betaltjänstmarknaden, varför allt för långtgående ingripande 

åtgärder kan hämma teknisk utveckling och en sund konkurrens. Om digitala 

plattformarnas betaltjänster uppskattas av konsumenterna, är det i slutändan 

de som bör avgöra om de vill använda deras betaltjänster. I branscher som är 

teknikintensiva som betaltjänstmarknaden kan produkter och företag snabbt 

ersättas av helt andra. Det finns en del som talar för att ingrepp endast bör ske 

om effekterna är så pass stora av en konkurrensbegränsning att de kan 

motverkas eller där effekterna är lätta att förutse. Med en allt för omfattande 

tillsyn, blir en ökad konkurrens lidande. 

Samtidigt är risken att de digitala plattformarnas inträde på 

betaltjänstmarknaden får konkurrensen att minska. Dels eftersom deras 

beteenden inte går att ingripa mot om det inte finns någon skadlig effekt på 

marknaden, dels för att mindre aktörer inte längre kan konkurrera med de 

digitala plattformarna som innehar en befäst marknadsposition. En annan risk 

är att digitala plattformar köper upp mindre aktörer som hotar eller begränsar 

 
209 Se avsnitt 2.3.2. 
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deras inträde. Trots att lagen om digitala marknader syftar till att förbättra 

konkurrensen, kan det finnas en osäkerhet för företag som omfattas av 

lagstiftningsförslaget i vilka metoder som faktiskt är tillåtna och om en 

tillsynsmyndighet kommer att ingripa gentemot dessa redan innan 

överträdelse har skett genom artikel 102 FEUF, varför rättsosäkerheten 

riskerar att öka hos företag som omfattas av förslaget. Det kan påverka 

konkurrensen negativt då det hindrar presumtiva betaltjänster att utvecklas. 

Däremot är faktorer såsom höga kostnader och uppbyggande av förtroende 

viktiga beståndsdelar i utvecklandet av finansiella tjänster, särskilt när 

kommissionen vill skapa europeiska betalningslösningar som kan konkurrera 

med de digitala plattformarna. Det är också av denna anledning som 

samarbeten mellan aktörer på betaltjänstmarknaden förmodligen kommer att 

fortsätta, vilket inte bidrar till att minska marknadsfragmenteringen.  

Sammanfattningsvis kan lagen om digitala marknader påverka konkurrensen 

på betaltjänstmarknaden genom att kommissionen i förhand kan vidta 

åtgärder mot företag som innehar en dominant ställning i form av en grindvakt 

där de vidtar metoder som hindrar utvecklingen av nya betaltjänster. De långa 

utredningstider som tidigare konstaterats kan vara problematiskt för en 

marknad som förändras snabbt och lagen om digitala marknader kan bidra till 

att de dominanta digitala plattformarna inte får en stark ställning på 

betaltjänstmarknaden genom konkurrenshämmande metoder. Lagen om 

digitala marknader kan därför påverka konkurrensen genom att förhindra 

strukturella risker för konkurrensen genom nätverkseffekter som tillsammans 

med konkurrenshämmande beteenden hotar ökad konkurrens och kan leda till 

att marknaden tippar.  

6.5 Slutsatser  
I takt med den ökade digitaliseringen i samhället kan det inledningsvis 

konstateras att utvecklingen på EU:s betaltjänstmarknad sker fortsättningsvis 

snabbt. 

 

PSD2 har haft en avgörande roll för förändringen av betaltjänstmarknaden. 
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Syftet med PSD2 är att stimulera konkurrens och innovation för 

tillhandahållandet av betaltjänster på den inre marknaden och att säkerställa 

att betalningssystemet är effektivt. Syftet med PSD2 är vidare att befintliga 

och nya betaltjänstleverantörer ska kunna tillhandahålla betaltjänster, oavsett 

vilken affärsmodell de tillämpar. Syftena har delvis uppnåtts. Å ena sidan har 

konkurrensen ökat eftersom betaltjänstmarknaden består av fler 

betaltjänstleverantörer än innan införandet av PSD2; å andra sidan har 

problem uppstått i form av försening med implementering, felaktig 

tillämpning från banker av olika gränssnitt och en mer komplex tillsyn. De 

regeltekniska hindren har uppstått på grund av att aktörer varit tvungna att 

anpassa sina verksamheter utefter syftena i PSD2. 

 

Effekterna är att det öppnat upp för nya affärsmodeller genom en utvidgning 

av begreppet betaltjänst har underlättat internetbetalningar. 

Tredjepartsleverantörer tillgång till bankernas betalkonton har gynnat 

konkurrensen vad det gäller tillhandahållandet av nya betaltjänster i form av 

öppna banktjänster. Effekten av detta är att traditionella värdekedjor i 

betaltjänstmarknaden brutits upp, där digitala plattformar utnyttjat lukrativa 

luckor som gjort att de och deras sidotjänster står helt utanför tillsyn. Med 

oreglerade tjänster har de med hjälp av nätverkseffekter och ökade 

stordriftsfördelar kunnat träda på betaltjänstmarknaden i en snabb takt. Det 

har lett till en ökad fragmenteringen eftersom PSD2 inte omfattat de tekniska 

sidotjänster som digitala plattformar erbjuder. Det kan fortsättningsvis 

innebära att digitala plattformar kan öka sin marknadsposition på 

betaltjänstmarknaden. När en del aktörer är reglerade och andra är oreglerade, 

föranleder det att principen om ”samma verksamhet, samma risker, samma 

regler” inte uppfylls på ett tillfredsställande sätt då aktörer inte konkurrerar 

på lika villkor, vilken kommer att vara en huvudprincip i ett uppgraderat 

betaltjänstdirektiv.  

 

I ett uppgraderat betaltjänstdirektiv kommer kommissionen att föreslå ett 

antal ändringar. Först och främst kommer öppna banktjänster att utökas till 

öppna finansiella tjänster för att utöka möjligheterna för utveckling av fler 
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finansiella tjänster. Betaltjänstdirektivet kommer att sammanförs med 

direktivet om elektroniska pengar med en gemensam auktorisations- och 

tillsynsordning. Eventuella förändringar kommer även ske vad gäller aktörer 

som i PSD2 undantas företag med hänsyn till en låg risk. I ett uppgraderat 

betaltjänstdirektiv kommer fler av de aktörer som undantas omfattas av 

tillståndskrav, till exempel registrerade betaltjänstleverantörer och således bli 

föremål för mer omfattande tillstånds- och tillsynskrav. Det kan utgöra ett 

hinder för mindre aktörer med en ökad regelbörda, samtidigt som 

kommissionen och nationella myndigheter får ökad kontroll över vilka som 

släpps in i betalningssystemen. 

 

Ett uppgraderat betaltjänstdirektiv kommer även omfatta tillträde till 

nödvändiga tekniska sidotjänster på rättvisa, rimliga och icke-

diskriminerande villkor. Sådan nödvändig teknik kan vara till exempel NFC-

teknik som krävs för kontantlösa betalningar. Eventuellt kommer leverantörer 

av sidotjänster även omfattas av ett uppgraderat betaltjänstdirektiv och stå 

under direkt tillsyn. Denna förändring kommer att ske i samband med 

förslaget om lagen om digitala marknader och kommer förmodligen att ha en 

viss koppling till varandra vad gäller reglering av grindvakters tillträde på 

betaltjänstmarknaden. Det gäller särskilt att fastställa kriterier för vem och på 

vilka villkor tillträde till nödvändig teknisk infrastruktur ska gälla för. 

 

Kommissionen kommer att samarbeta med EBA för att säkerställa 

tillträdesrätt till tekniska gränssnitt. Det kan i ett uppgraderat 

betaltjänstdirektiv tänkas att kommissionen kommer att förtydliga vilka 

skyldigheter som gäller för banker och för tredjepartsaktörers tillgång till 

kontosystem, för att säkerställa att regelverken efterlevs och att tillgången 

gäller lika för alla tredjepartsaktörer. 

 

Sammanfattningsvis sker förändringarna i betaltjänstdirektivet med syfte att 

öka samstämmigheten mellan rättsakter om massbetalningar, främja tillsynen 

och motverka risker med oreglerade tjänster. 
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Slutligen kan lagen om digitala marknader påverka konkurrensen genom att 

förhindra att digitala plattformars inträde på betaltjänstmarknader inom EU 

sker under orättvisa konkurrensvillkor. Kommissionen menar att lagförslaget 

kommer att förhindra att marknader tippar med ett förhandsinstrument, så att 

grindvakter inte ska hindra konkurrenter från nödvändig teknik eller ge 

preferens åt egna betaltjänster. Samtidigt kan det innebära en rättsosäkerhet 

för företag som omfattas av lagförslaget och hindra utveckling av innovativa 

betaltjänster, vilket kan påverka konkurrensen negativt.  

 

Om kommissionens mål är att alla marknadsaktörer ska konkurrera på rättvisa 

och lika villkor, på en marknad där förhållandena inte är på rättvisa och lika 

villkor, måste regelverken också anpassas utefter marknadens olika aktörer. 

Med det sagt kan lagen om digitala marknader vara positiv för mindre aktörer 

på betaltjänstmarknaden. Samtidigt är vi endast i början av den tekniska 

utvecklingen på betaltjänstmarknaden. Det är av den anledningen särskilt 

viktigt att lagstiftaren inte drar för snabba slutsatser. Lagstiftaren bör vara och 

att balanserad i sina val av lagförslag för att konkurrensen inte ska påverkas 

negativt i framtiden. Till en följd av strängare regelverk, i form av lagen av 

digitala marknader eller ett mer omfattande betaltjänstdirektiv, kan aktörer 

tvingas att vara mer restriktiva beträffande innovation och utvecklandet av 

sina produkter. Fintech-företagen har på så sätt en konkurrensfördel som inte 

omfattas av lagen om digitala marknader. Fintech-företag är inte lika 

reglerade som banker eller digitala plattformar och har mer möjligheter att 

agera mer fritt. Det är samtidigt banker och digitala plattformar som kan 

utnyttja nätverkseffekter, ökade stordriftsfördelar, kunddata från befintliga 

kundgrupper och samarbeten för att få en betydande makt på 

betaltjänstmarknaden. Lagstiftningen måste därför vara mer flexibel när 

världen går från traditionella affärsverksamheter mot en digital ekonomi. 
 

Uppsatsen kan med detta konstatera att det finns lagstiftningar som syftar till 

att vara systemtunga, till exempel lagen om digitala marknader, och de som 

syftar till att öppna upp konkurrensen, till exempel PSD2. Syftet med PSD2 

är att öppna upp för en ökad konkurrensen och bryta monopol. På så sätt har 
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PSD2 bidragit till att vara en del av utvecklingen på betaltjänstmarknaden, då 

nya affärsmodeller tillkommit som gör det enklare för fler aktörer än banker 

att erbjuda betaltjänster. Lagen om digitala marknader har, tvärtom, bidragit 

till en viss oro hos de aktörer som potentiellt omfattas av lagstiftningen, 

samtidigt som syftet är att göra konkurrensförhållanden mer rättvisa. Det är 

en ständig balans att både säkra upp att de aktörer som släpps in på 

betaltjänstmarknaden står under en omfattande tillsyn och att samtidigt 

stimulera konkurrensen ytterligare. Nya innovativa betaltjänster ger upphov 

till nya rebeller som inte nödvändigtvis omfattas av tillsynen, vilket kan 

hämma konkurrensen om villkoren för tillträde inte är lika. 

 

Innovativa rebeller fortsätter att träda in på betaltjänstmarknaden. Det återstår 

att se vilka dessa är i framtiden. 
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