2022.
Svensk
fintech är
här för att
stanna

Fintechrapporten
Tredje upplagan

Swedish FinTech Association är en
branschorganisation som samlar 79 bolag
från den svenska fintechsektorn för att tillsammans förbättra förutsättningarna för
branschen att utvecklas och bli världsledande.
Föreningen grundades 2017 och har sedan
dess vuxit till att bli en av de största fintechföreningarna i Europa med en viktig roll att
skapa en brygga mellan myndigheter,
beslutsfattare och näringslivet.
Vår vision är att SweFinTech ska vara en
relevant röst i samhällsdebatten som bidrar
till att Sverige ska vara det land som erbjuder
de bästa förutsättningarna för fintechbolag
att starta, växa och utvecklas i.
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INTRODUKTION

Rapportens syfte
Denna rapport är den tredje upplagan av
Swedish FinTech Associations (“SweFinTech”)
årliga fintechrapport. Rapportens huvudsakliga
syfte är att öka kunskapen om den svenska
fintechbranschen och bidra till att skapa ännu
bättre förutsättningar för att branschen ska växa.
Likt tidigare år kommer årets rapport att ge en
aktuell bild av den svenska fintechbranschen,
beskriva hur branschen har utvecklats under
det senaste året och ta upp de olika utmaningar
som svenska fintechföretag står inför.
Rapportens innehåll har till stor del
baserats på den undersökning som gick ut
till SweFinTechs medlemsföretag under hösten
2021 och innehåller förslag på åtgärder för att
främja den svenska fintechbranschens fortsatta tillväxt och ledande position i världen.
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Ett bra år för fintech
sett till investeringar
2021 blev ett nytt framgångsrikt år för
den globala fintechbranschen. Flera internationella studier lyfter fram den utveckling och
expansion branschen genomgått trots de senaste årens utmanande förhållanden till följd
av covidpandemin. De globala investeringarna
i fintechbolag uppgick till 210 miljarder dollar
under 2021, vilket är en markant ökning från de
124 miljarder dollar i investeringar som gjordes
året innan där den höga transaktionsvolymen
främst har drivits av flertalet större transaktioner
(>100 miljoner dollar) i några av de större internationella fintechbolag.1 Även den bredare
marknaden för fintechlösningar fortsatte att
växa under året med ett ökat intresse från
investerare inom områden som wealthtech,
cybersäkerhet, kryptovalutor och blockchain.

Bidragande faktorer till det fortsatt höga
intresset att investera i fintechbolag anses vara
den accelererade digitala utvecklingen som
skett under pandemin, där relationen mellan
finansiella aktörer och kunder har etablerats
till att primärt vara digital, samt det globalt
låga ränteläge som stimulerat investeringar
i börsnoterade och privata bolag.

Tillgången till finansiering
är fortsatt viktig
Den höga investeringstakten globalt speglas
även i statistiken för utvecklingen i Sverige där
det investerade beloppet i svenska fintechbolag ökade med 72 procent 2021 jämfört med
2020.2 Utvecklingen i Sverige följer den globala
trenden där transaktionsvolymerna främst
drivits av ett mindre antal större transaktioner
i väletablerade fintechbolag. Trots det rekordhöga intresset att investera i svenska fintechbolag, visar det senaste året en trend med

1. KPMG (2022); Statista (2022)
2. Sweden Tech Ecosystem (2022)
3. ibid.

minskade investeringar i bolag som befinner
sig i initial utvecklingsfas.3 Eftersom kapitalanskaffning är en nödvändighet för att företag
som befinner sig i en uppstarts- och tillväxtfas
ska kunna fortsätta utvecklas är det av stor vikt
att branschens totala finansieringsbehov inte
hamnar i skuggan av de stora investeringar
som har gjorts i mer etablerade fintechbolag.
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I SweFinTechs undersökning angav 52 procent
av medlemsbolagen att de tagit in kapital under
det senaste året, både av inhemska och internationella investerare. Undersökningen visar
också på en viss mognad bland medlemsföretagen. Flera av de medlemsföretag som
inte tog in kapital under 2021 angav i undersökningen att de inte heller behöver eller
avser göra det 2022, något som påvisar att

har ert bolag tagit
in kapital under 2021?

13%

48%

39%
Ja, av internationella investerare
Ja, av inhemska investerare
Nej

företagens affärsmodeller utvecklats i rätt riktning och generellt nått en ökad grad av mognad.
Samtidigt visar undersökningen att 43 procent
av de tillfrågade medlemsföretagen ser ett
behov av att ta in kapital under det kommande
året, vilket tyder på ett fortsatt utbrett finansieringsbehov inom fintechbranschen.

är ert bolag i behov av
att ta in kapital under 2022?

39%

18%

43%
Ja
Nej
Vet ej

8

FINTECHBRANSCHENS UTVECKLING UNDER ÅRET

Fler bolag väljer
att börsnoteras
En annan stark trend under året består i det ökade intresset
att ta in kapital genom en börsnotering på någon av de svenska
handelsplattformarna. Ur ett internationellt perspektiv framstår
Sverige som unikt i termer av nytillkomna börsbolag. Enbart under
2021 noterades drygt 180 bolag i Sverige och av SweFinTechs
medlemmar tog ytterligare fem bolag steget till en börsnotering under det gångna året.
Svenska fintechbolag har utvecklats till den grad att de
har blivit attraktiva för inhemska och utländska investerare,
både i investerings- och förvärvssyfte, vilket är både positivt för
branschens fortsätta utveckling och också för samhället i stort.
Sverige har även etablerat sig globalt som ledande inom innovativa tillväxtbolag genom att skapa och fostra framgångsrika
teknikbolag. Denna utveckling har vid sidan av internationellt
erkännande också bidragit till att skapa arbetstillfällen och
tillväxt både i och utanför Sveriges storstäder.
Sverige kan dock inte enbart fortsatt förlita sig på tidigare
framgångar då de internationella marknadsförutsättningarna
och miljön där de svenska bolagen är verksamma förändras i allt
snabbare takt. För att bibehålla det framgångsrika ekosystemet
som omgärdat det svenska ”teknikundret” de senaste åren krävs
att svenska beslutsfattare arbetar för att skapa en internationellt
konkurrenskraftig regulatorisk miljö och välfungerande kapitalmarknad. Det är vidare nödvändigt att beslutsfattarna arbetar
för att skapa konkurrensneutralitet för digitala tjänster i Sverige
och tillser de inhemska intressen genom en mer aktiv roll i samarbetet och regelutvecklingsarbetet för digitala finansfrågor inom
EU och globalt. I annat fall riskerar Sverige att halka efter internationellt och att ledande svenska fintechbolag i allt större
utsträckning lämnar Sverige för att flytta sin verksamhet
till andra länder eller börsnotera sig utomlands.
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Fintechbranschen
fortsätter att växa
Den svenska fintechbranschen växer sett till
antal bolag. I jämförelse med de senaste två
åren har antal verksamma fintechbolag ökat
med drygt tio procent och idag motsvarar
till drygt 500 bolag verksamma i branschen.4
Motsvarande tillväxt har även noterats bland
SweFinTechs medlemmar där antal medlemsföretag har ökat från 58 till 79 bolag under
de senaste två åren.
I takt med denna ökning, har antalet
sysselsatta inom fintech blivit fler under
året. De bolag som ingick i SweFinTechs
medlemsundersökning hade tillsammans en
personalstyrka motsvarande 9 347 personer.
Av dessa var 5 761 anställda i Sverige, vilket
motsvarar en knapp fjärdedel av de cirka
25 000 personer som totalt beräknas vara
anställda inom fintechbranschen i Sverige.5

SweFinTech noterar också att branschen i sig
och de egna medlemsföretagen även växt sett
till olika segment och verksamhetsområden.
Den så kallade BNPL-marknaden där kunder kan
välja att betala för sitt köp vid ett senare tillfälle
har ökat i popularitet och utvecklats till att bli
en väsentlig del av den svenska e-handeln.
Även kryptovalutor och blockchain fortsatte
att attrahera uppmärksamhet bland investerare
och rådgivare och inom sfären för blockchain
har så kallade NFT:er blivit ett välkänt fenomen
under året. Green FinTech tog ett kliv framåt
under 2021 och förväntas att växa ytterligare
framöver i takt med att världens fokus på
klimatomställning materialiserar sig i ett
större utbud av produkter och tjänster
som stödjer en hållbar utveckling.

+10%

Den svenska fintechbranschen växer sett till antal bolag. I jämförelse med de
senaste två åren har antal verksamma fintechbolag ökat med drygt tio procent
och idag motsvarar till drygt 500 bolag verksamma i branschen.4

4. Tillväxtanalys (2021)
5. Sweden Tech Ecosystem (2022)
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BNPL
BNPL - förkortning för buy now, pay later - är en lösning som möjliggör för kunder
att handla på kredit genom en betalningsförmedlare och kan därför välja att betala för
sitt köp vid ett senare tillfälle. BNPL är designat för en smidigare kundupplevelse och
är vanligt förekommande vid onlineköp men förekommer även i butik.6

Blockchain
och kryptovalutor
Blockchain är en distribuerad databas som lagras i flera kopior i ett så kallat
peer-to-peer-nätverk. Varje händelse lagras i en digital liggare som bibehåller en
lista över alla transaktioner, såsom en pengaöverföring eller byte av ägare. Detta ökar
dess transparens och spårbarhet eftersom alla medlemmar i ett nätverk har tillgång till
listan över tidigare transaktioner. Kryptovalutor är i sin tur baserad på blockchainteknik
och är en digital valuta utan centralt reglerande instans. Den första och mest kända
kryptovalutan är Bitcoin.

NFT
Likt kryptovalutor är även NFT:er – förkortning för non-fungible tokens – baserade
på blockchainteknik. En NFT är en token som
representerar en specifik tillgång och kan liknas
vid ett digitalt och oåterkalleligt ägarskapsbevis
för den unika tillgången. NFT:er kan användas
för att exempelvis representera digital konst,
videos eller evenemangsbiljetter.

6. IDF:s ordlista https://it-ord.idg.se/ord/bnpl/

Green
Fintech
Green fintech fokuserar på
hållbarhet och tillhandahåller
lösningar inom bland annat
hållbarhetsdata och gröna
investeringar.
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2.1 Regleringstakten ökar
allt eftersom branschen växer
Det snabbt växande användandet av digitala finanstjänster har bidragit
till att lagstiftares och myndigheters fokus riktas mot fintechbranschen.
Flera regulatoriska initiativ har tagits fram det senaste året som en reaktion
på den snabba utvecklingen. Att branschen fortsätter att regleras är i grunden
bra men det finns en risk att den snabba regleringstakten hämmar,
snarare än främjar, innovation och teknisk utveckling.
Lagstiftningsarbetet
i Sverige och Europa
Sedan finanskrisen 2008 har finanssektorn generellt kommit
att regleras allt hårdare. Denna utveckling har i takt med den
teknologiska utvecklingen också börjat innefatta krav kring den
finansiella infrastrukturens säkerhet och finansiella systemets
stabilitet. Merparten av dessa initiativ sker på europeisk nivå
och innefattar bland annat regleringar såsom MiCA som avser
reglera marknader för digitala tillgångar och DORA avseende digital
operativ motståndskraft. Vidare har lagstiftningsarbete påbörjats
kring utveckling och användandet av artificiell intelligens. Vid
sidan av dessa tekniskt orienterade regleringar pågår även arbetet
med att ta fram ett nytt konsumentkreditdirektiv samt slutföra
översyn av MiFID II och MiFIR som sätter förutsättningarna för
de finansiella marknaderna och dess aktörer i EU och kommer
även att gälla gräsrotsfinansieringstjänster.
I Sverige har stort fokus legat på konsumentkreditmarknaden
och förebyggandet av konsumentskydd, penningtvätt och terrorfinansiering. Även om den svenska lagstiftningen i stor utsträckning
bygger på europeiska förordningar och direktiv sker även mycket
arbete för att tillgodose behoven i Sverige och motverka problem
som uppstår på den svenska marknaden. Under 2021 har bland
annat en utredning för att motverka överskuldsättningen och utreda behovet av ett centralt skuldregister påbörjats. Vidare deltar
SweFinTech i pågående utredning om statens roll på betalningsmarknaden som syftar till att se över lagstiftningen på betalningsmarknaden i och med den snabba digitaliseringen som har
skett under 2010- och 2020-talet.
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Den upplevda regelbördan ökar
bland SweFinTechs medlemsbolag
De nya regelverken och förtydliganden
gör att regelbördan blir allt större. Denna
utveckling speglas även av resultaten från
SweFinTechs undersökning, där 76 procent
av medlemsbolagen upplever regelbördan
som betungande. Detta är en klar ökning från
föregående års undersökning där 62 procent
av medlemsbolagen hade denna inställning.
Sett till regelverk är det framförallt regelverk
mot penningtvätt och terrorfinansiering samt
dataskyddsförordningen som utgör den största
bördan och flera medlemsbolag anser att regelefterlevnaden kommer att vara en av de största
utmaningarna under 2022. Ett ökat fokus på
regelefterlevnad och legala frågeställningar
kommer att medföra hög arbetsbelastning
internt och också innebära högre kostnader
för företagen framöver.

76%
76 procent av medlemsbolagen
upplever regelbördan som betungande. Detta är en klar ökning från
föregående års undersökning där
62 procent av medlemsbolagen
hade denna inställning.

Enligt SweFinTechs undersökning ser flertalet av bolagen en stor utmaning där de kan
tvingas att göra prioriteringar och investera
resurser i det regulatoriska arbetet framför utveckling av sina tjänster och produkter. Flera
bolag anger även brist på harmonisering av
regleringar på en europeisk nivå som en
utmaning som försvårar utvecklingen.
En stor del av att bedriva verksamhet för
digitala finanstjänster handlar om att efterleva
olika regelverk - att driva en startup eller scaleup
inom finansbranschen uppställer därför ytterligare krav än inom resterande delar av techsektorn. I takt med att regleringstrycket ökar
blir det av desto större vikt att nya regelverk
och förtydliganden utformas på ett sätt som
underlättar för branschens regelefterlevnad
och skapar förutsägbara spelregler
inom fintech.
Det ökade regulatoriska trycket till trots
skönjas positiva signaler från medlemsföretagen
när det kommer till beslutsfattares förståelse
för branschens utmaningar. I förra årets fintechrapport upplevde 64 procent av medlemsbolagen en låg förståelse för fintech bland
politiker och beslutsfattare, vilket har visat
sig minska till 57 procent för 2021. Detta kan
tyda på att branschen fått större gehör för de
rådande utmaningar och att beslutsfattare i allt
större utsträckning fått intresse och kunskap
för utmaningarna som den digitala sektorn av
finansbranschen står inför. Med ett stundande
val framför oss är det av stor vikt att svenska
beslutsfattare förstår vikten av en välmående
fintechbransch som årligen skapar tusentals
nya jobb, bidrar med skatteintäkter, utvecklar
nya finansiella tjänster och bidrar till en hög
innovationstakt i Sverige.
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hur upplever ert bolag regelbördan?

24%
76%

Lätt

Tung

hur upplever ert bolag förståelsen för den svenska
fintechbranschen hos politiker och beslutsfattare?

57%
43%

Låg förståelse

Hög förståelse
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Viktiga initiativ
för ekosystemet
Finansinspektionen inrättade 2018 ett
innovationscenter med syfte att föra en tätare
dialog med branschen samt stärka kunskapen
om nya affärsmodeller bland tjänstemän på
inspektionen.7 Under 2021 fick innovationscentret finansiering av regeringen för att skala
upp sina aktiviteter och arbeta mer proaktivt
för att förstå branschen och bli en mer relevant
tillsynsmyndigmyndighet. Tillgången till det
ökade anslaget har märkts genom att Finansinspektionen under föregående år tog flera
initiativ till rundabordssamtal med branschen
i syfte att förstå dess utveckling men också
för att få branschens synpunkter. Finansinspektionens prioriterade områden under 2021 var
att stärka konsumentskyddet, motverkandet
av penningtvätt och framtida risker till följd
av coronapandemin.
En annan positiv händelse som skedde
under föregående år är att Stockholm har
blivit utnämnt som säte för Bank of International Settlements (BIS) Innovation Hubs
nordiska center. BIS har startat upp innovationshubbar på ett antal platser i världen i syfte att
identifiera tekniska trender och analysera hur
dessa kan påverka centralbanker på olika platser
i världen. Det nordiska centret i Stockholm
kommer att under 2022 arbeta med projekt
kopplade till digitala centralbanksvalutor (CBDC)
offline samt analysera hur centraliserad betalningsdata kan användas för att upptäcka
finansiella stabilitetsrisker, penningtvätt och
finansiering av terrorism.8 Att det nordiska
centret placerades i Stockholm är viktigt för
det svenska ekosystemet för fintech då det
kan få nätverkseffekter som mer forskning
kopplat till fintechbranschen och locka
mer talang till regionen.

7. Finansinspektionen (2022)
8. Riksbanken (2022)
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Politiska åtgärder
som efterfrågas
Sverige har lång tradition och ett
finansiellt ekosystem som stödjer och
utvecklar innovativa teknikbolag. Om den
politiska viljan finns kan denna plattform ge
förutsättningar för att skapa en av världens
främsta fintechvänliga marknader. Oavsett
vilken regering som styr landet efter höstens
val anser SweFinTech att det bör genomföras
en översyn av det legala ramverket som berör
fintech i Sverige samt hur Sverige ska säkerställa
att förutsättningar finns för att på bästa sätt
verka för och utveckla bolag i Sverige. SweFinTech
uppmanar därför beslutsfattaren att ge relevant myndighet i uppdrag att främja innovation
inom det finansiella systemet och se över
möjligheterna att likt våra nordiska grannländer
införa en regulatorisk sandlåda. En regulatorisk
sandlåda är ett sätt att under kontrollerade
former låta bolag med nya affärsmodeller verka
i en mindre reglerad miljö för att kunna passa
in dem under rätt regelverk. På så vis uppmuntrar myndigheten till innovation men
också kan tillägna sig lärdomar och insikter
som nya affärsidéer skapat.
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Beju Shah
Chef för BIS Nordiska
Innovationscenter i Stockholm

"Norden är en av de mest framåtsträvande och innovativa regionerna i
världen där Stockholm har bland de bästa ekosystemen för startupbolag.
BIS Innovation Hub har därför valt att etablera sig här för att tillsammans
med våra andra center och centralbankssamarbetspartners driva
innovation i hjärtat av det finansiella systemet."
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innan fintech

efter fintech

Fintech
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2.2 Otillräcklig tillgång till
den finansiella infrastrukturen
En konkurrensneutral infrastruktur på den finansiella marknaden är
grunden för att fintechbolag ska ha möjlighet att startas upp och växa
i Sverige. Redan i SweFinTechs rapport för 2020 rapporterades det om
fintechbolags utmaningar att få tillgång till den finansiella infrastrukturen.
Dessvärre har denna utveckling fortsatt i samma riktning under 2021.
Tillgång till
betalningsinfrastruktur
Ett problem som lyfts fram av SweFinTechs
medlemsbolag består i konkurrensbegränsningar
som uppstår till följd av att en stor del av den
svenska betalningsinfrastrukturen ägs och
kontrolleras av ett fåtal stora privata aktörer.
Ett område som pekats ut är systemet för realtidsbetalningar där endast banker har möjlighet
att verka då bankerna gått samman för att skapa
en egen tjänst som idag står utan konkurrens.
När infrastruktur ägs av ett fåtal aktörer riskerar
samhället missa viktig innovation i betalnings-

system som kan leda till förbättrade direktbetalningar för konsumenter och företag.
SweFinTech anser därför att marknaden för
realtidsbetalningar bör öppnas upp så att fler
aktörer inom betaltjänster får möjlighet att
konkurrera och skapa förutsättningar för
ytterligare innovation som kan utveckla
marknaden till förmån för betalningskedjans slutanvändare.

De-risking
- ett växande problem
I takt med att kampen mot penningtvätt
och terrorfinansiering har intensifierats, har
banker fått större press att säkerställa att deras
kunder möter de krav som uppställs i gällande
regelverk för åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism. Som en del av bankernas riskminimerande åtgärder kan bankerna
avstå från att inleda eller annars avsluta befintliga
relationer med både enskilda kunder och hela
kategorier av kunder som de bedömer bedriva

en riskfylld verksamhet – något som kallas
för de-risking. De-risking kan vara en legitim
metod inom finansiell riskhantering men har
under de senaste åren utvecklats till att innovativa aktörer nekas tillgång till de banktjänster
som behövs för att bedriva verksamhet i Sverige,
i många fall utan att bankerna ger en förklaring
eller belägg för deras beslut.
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har ni upplevt svårigheter i att hitta ombudsbank/
ombudsbanker i sverige för er verksamhet?

Ja
Nej

19%

20%

61%

Bland SweFinTechs medlemsbolag har 20 procent
på något sätt berörts av de-risking eller minskad tillgång
till ombudsbanker. Betalningsinstitut och bolag vars affärsmodell rör kryptovalutor ser störst utmaningar på det området.
Detta stödjs också av den rapport som EBA (Europeiska Bankmyndigheten) publicerade i januari i år, vilken bland annat visar
att fintechbolag blir utsatta för oproportionerligt omfattande
dokumentation, nekas olika typer av bankkonton samt får gränsöverskridande betaltjänster indragna. Flera av SweFinTech
medlemsföretag vittnar om liknade behandling och att processen
för att bli godkända som kunder hos de traditionella bankerna
kan vara lång och komplicerad samt att det finns en oro kring
att bibehålla kundrelationen med ombudsbankerna. Detta kan
leda till att bolagen måste avsätta oproportionerligt stora resurser
för att ha administration kopplad till bankkontakten och för att
öka förståelsen hos ombudsbanken kring bolagens verksamhet.

Vet ej
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Behov av
förtydliganden
Idag finns det viss diskrepans emellan betaltjänstlagen och regelverken för penningtvätt
och terrorfinansiering, vilket gör det svårare
för banker att navigera bland sina företagskunder. Det finns därför ett behov av både
vägledning och förtydliganden i hur banker
och betalningsinstitut ska navigera i båda lagarna samt att stärka bankers tillgång till öppna
betalkonton på objektiva, icke-diskriminerande
och proportionerliga villkor.9 SweFinTech uppmuntrar initiativ, likt det som tagits i Danmark
där regeringen gett i uppdrag till Finansinspektionen och Konkurrens- och Konsumentverket
att ta fram vägledning för hur problemet med
de-risking ska hanteras.

Arbetet för att motverka penningtvätt och
terrorfinansiering är viktigt och något gemensamt för alla aktörer verksamma på den finansiella marknaden. Fintechbolagen såväl som
bankerna arbetar hårt för att förebygga penningtvätt och terrorfinansiering och för att hela
finansmarknaden ska komma till bukt med
problematiken krävs en öppnare dialog mellan
de traditionella och digitala aktörerna.

Möjligheten att
dela finansiell data
En översyn av andra betaltjänstdirektivet ska
ske under 2022. Betaltjänstdirektivet reglerar
betalningstjänster och betaltjänstleverantörer
på den europeiska marknaden och har som syfte
att öka deltagandet och konkurrensen på betalningsmarknaden. Parallellt med översynen
kommer EU-kommissionen att arbeta med att
ta fram ett förslag på ett Open Finance-regelverk
som steget efter det andra betaltjänstdirektivet.
Förslaget ska enligt kommissionen presenteras
i slutet av 2022. Fintechbolagen vittnar om att
API:erna som är den tekniska lösning som banker
och betaltjänstleverantörer använder idag för
att dela betalningsdata inte lever upp till de
standarder som nuvarande direktivet hade för
avsikt att skapa. Det betyder att de positiva
effekterna av andra betaltjänstdirektivet inte
uppnått sin tilltänkta potential, vilket var att
öppna upp infrastrukturen för fler aktörer på

9. Finanstilsynet (2021)

betalningsmarknaden och att genom
API:erna kunna dela betaldata mellan banker
och betaltjänstleverantörer för att skapa nya
betaltjänster för konsumenter och företag.
I ett Open Finance-regelverk är det av
stor vikt att det uppställs högre krav på APIstandarderna för att möjligheten att dela
finansiell data också ska gå att genomföra i
praktiken. SweFinTech ser positivt på ett regelverk för Open Finance och har förhoppningar
på att det kommer inkludera annan finansiell
information än bara betalkonton. Om det även
hade kunnat gälla information för sparkonton,
bolån och pensionsfonder hade det gett möjlighet för fler aktörer att konkurrera och skapa
bättre erbjudanden för konsumenterna.
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2.3 Bristande kompetensförsörjning till svensk fintech
Fintechbranschen har under en längre tid brottats med
utmaningen att hitta kvalificerade medarbetare med efterfrågad
kompetens. SweFinTechs undersökning visar dessvärre att det svåra
rekryteringsläget kvarstod under 2021. Hela 91 procent av medlemsbolag ansåg sig behöva nyrekrytera under det kommande året och
majoriteten eftersöker teknisk specialistkompetens, något som
bolagen beskriver är svårt att hitta i Sverige idag.

är ert bolag i behov av att utöka
sin personalstyrka under 2022?

4%

Ja
Nej
Vet ej

91%

5%
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Ana Andric
Näringspolitisk expert,
TechSverige

"Det är inte bara viktig för renodlade techföretag att Sverige har en
god kompetensförsörjning av digital spetskompetens. Det är nödvändigt
för alla som på något sätt bedriver en digital verksamhet. Det krävs därför flera åtgärder för att se till att kompetensbehovet tillgodoses så att
den svenska techsektorn förblir konkurrenskraftig internationellt."
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Kompetensbristen
drabbar fintechbranschen
För många företag är kompetensbristen
idag påtaglig och företagen tvingas avstå från
rekrytering på grund av bristande kompetens
hos de sökande. Detta påverkar företagen kortsiktigt genom utebliven utveckling men kan
också få negativa långsiktiga konsekvenser.
Techsektorn är i många fall motorn som möjliggör att andra branscher kan genomgå en digital
strukturomvandling - om inte det efterfrågade
kompetensbehovet hos teknikbolagen tillgodoses kan det hämma digitaliseringen av samhället
i stort. Det är således mycket viktigt med en god
kompetensförsörjning till tekniska sektorer om
Sverige vill behålla sin position som världens
mest digitaliserade land, speciellt i tider när
fler länder ser digitala spetsområden som en
internationell konkurrensfördel och satsar på
att öka tekniska kompetenser bland
deras invånare.

Flera av SweFinTechs medlemsbolag beskriver
att efterfrågan på arbetskraft starkt överstiger
utbudet och att konkurrensen har lett till att
många kandidater saknar relevant erfarenhet
och kompetens. Konkurrensen gäller inte bara
bland nyexaminerade studenter utan är även påtaglig bland kandidater som besitter den erfarenhet bolagen eftersöker för att kunna utveckla
sina produkter och tjänster. Många företag
beskriver att konkurrensen har lett till orimligt
höga lönenivåer för att attrahera rätt kompetens,
något som kan vara speciellt kostsamt för nystartade bolag med en återhållsam budget.
Det kan därför snedvrida konkurrensen mellan
start-ups och mer etablerade företag då de
senare kan dra fördel av sin starka finansiella
ställning och ett ofta mer välkänt varumärke
på marknaden.

Få bolag använder
kvalificerade personaloptioner
Ett sätt för mindre bolag att attrahera
och behålla kompetens är erbjudande av
optionsprogram för anställda. Bland SweFinTechs
medlemsföretag använder idag 78 procent
optionsprogram för sina anställda. Under förra
året utarbetades förslag om att utvidga och
förenkla reglerna om lättnad i beskattningen
av kvalificerade personaloptioner. Förslagen
syftar till att fler bolag ska kunna använda
personaloptioner som incitament för att attrahera kvalificerad personal. Förhoppningsvis
innebär de nya gränsdragningarna att både

fler och lite större företag tar del av programmet för kvalificerade personaloptioner under
kommande år. För att ytterligare öka företagens
möjligheter föreslår SweFinTech att nuvarande
tidsgräns på 10 år för hur länge företag får ha
bedrivit verksamhet bör utvidgas och att bankoch finansrörelser formellt ska inkluderas inom
ramen för de kvalificerade optionsprogramsreglerna. Detta är nödvändigt för att ytterligare
stimulera en bredare framväxt av innovativa
företag inom den finansiella sektorn.
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använder ert bolag optionsprogram för era anställda?

18%

Ja

4%

Nej
Vet ej

78%

vilket av följande optionsprogram använder ert bolag?

Teckningsoptioner

17%

Kvalificerade personaloptioner
Personaloptioner

63%

20%
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Bostadsmarknaden
skapar rekryteringsproblem
Den höga konkurrensen om teknisk
kompetens är framförallt centrerad till
Stockholm. Flera bolag i regionen har därför
i allt högre utsträckning börjat leta efter kompetens från andra delar av Sverige eller utomlands.
Detta kan underlätta möjligheten att hitta efterfrågad personal men kan också vara utmanade
då det svåra bostadsläget leder till att de kandidater som inte har möjlighet att köpa en
bostad riskerar att välja bort företag som är
belägna i Stockholm. För att möjliggöra en

flexibel arbetsmarknad och göra det lättare
för företag att attrahera både inhemsk och
internationell kompetens bör det skapas större
rörlighet på bostadsmarknaden i Sverige. En
annan utmaning för att kunna attrahera kvalificerade talanger till Stockholm är utdragna
visumprocesser och svårigheter för utländsk
personal att få svenska personnummer.

Ökad jämställdhet kan
hjälpa branschen att växa
Fintechbranschen är på många sätt modern
och nytänkande. När det däremot kommer till
jämställdhet har branschen inte gjort några
större framsteg än näringslivet i stort. Underrepresentationen av kvinnor återspeglas i allt
från antalet anställda kvinnor till hur ägandefördelningen ser ut. I en kartläggning från 2021
undersöktes fördelning i ägande bland 25 framstående fintechbolag där det framkom att
kvinnor ägde 0,8 procent av bolagens totala
värde på över 100 miljarder kronor.10 En mer

6. Breakit (2021)

jämställd och diversifierad bransch gagnar
inte bara individer som såväl bolag utan är en
del av lösningen på den rådande kompetensbristen. SweFinTech anser att underrepresentationen av kvinnor är ett underbetyg för svensk
fintech och något som branschen tillsammans
måste sträva efter att förbättra.
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3.1 Sammanfattning
Den svenska fintechbranschen fortsätter att växa och
består nu av över 500 bolag. Investeringar till sektorn ökade
kraftigt jämfört med föregående året, både i Sverige och globalt,
där det främst är större transaktioner till etablerade fintechbolag som drivit de höga volymerna. Samtidigt är finansieringsbehovet i branschen fortsatt högt och 43 procent av SweFinTechs
medlemsbolag anser sig behöva ta in nytt kapital under 2022.
Det är därför av stor vikt att Sverige har en välfungerande kapitalmarknad som möjliggör att både startups och scaleups kan säkra
kapitalförsörjningen för att kunna fortsätta växa och konkurrera
på den internationella marknaden. Tillgången till kapital är också
en förutsättning för att branschen ska kunna fortsätta skapa
tillväxt och bidra till en ökad sysselsättning och innovationstakt i samhället.
Fintechbolagen upplever att förståelsen för branschen har ökat
bland politiker och myndigheter men att regelbördan har blivit
desto tyngre över tid. Under 2021 var det framförallt regelverken
för åtgärder mot penningtvätt och terrorfinansiering samt dataskyddsförordningen som medfört högst arbetsbelastning. För att
hjälpa fintechbolag hantera och förstå hur deras affärsmodeller
kan verka inom det regulatoriska ramverket bör en relevant
myndighet få ett tydligare uppdrag att främja innovation på
finansmarknaden och det bör även inrättas en regulatorisk
sandlåda i Sverige.
En annan utmaning som växer sig större är fintechbolagens tillgång till den finansiella infrastrukturen. 20 procent av SweFinTechs
medlemsbolag har upplevt svårigheter med att hitta en ombudsbank och få tillgång till de grundläggande banktjänster som behövs
för att bedriva verksamhet i Sverige. För att den finansiella infrastrukturen ska komma alla på marknaden till del bör Finansinspektionen förtydliga hur fintechbolag kan få tillgång till banktjänster och därmed säkerställa rättvisa konkurrensvillkor. Det
måste vidare säkerställas att betaltjänstdirektivets syfte uppnås så att finansiell data ska kunna delas i praktiken.
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En ytterligare utmaning är svårigheten
att hitta rätt kompetens då det råder stor
brist på personer med teknisk kompetens,
såsom systemutvecklare och dataanalytiker.
Bristen har lett till en hög lönesättningsnivå
som är svår för bolag att möta. För att bryta
denna trend är det viktigt att politiken, akademi
och näringslivet arbetar tillsammans för att
hitta lösningar till kompetensbristen inom techsektorn i stort. Regeringen behöver också ta
ytterligare ett grepp om programmet för kvalificerade personaloptioner som är ett effektivt
sätt för startups och etablerade bolag att attrahera och behålla kompetens. Dessvärre inkluderas fortfarande inte bank- och finansieringsrörelser, vilket utesluter fintechbranschen trots
att den står inför samma rekryteringsutmaningar
som andra techbolag.

Denna rapport visar att tillväxten i den
svenska fintechbranschen fortsätter att accelerera, men att det samtidigt finns flera hinder
för dess fortsatta tillväxt. För att bibehålla det
framgångsrika ekosystemet som har fostrat
det svenska teknikundret krävs det att svenska
beslutsfattare arbetar för att skapa en välfungerande kapitalmarknad och en konkurrenskraftig
regulatorisk miljö som står sig väl även internationellt. Det behövs ytterligare insatser för
att skapa konkurrensneutralitet för digitala
tjänster i Sverige och beslutsfattare bör ta en
mer aktiv roll i regelutvecklingsarbetet för
frågor inom digital finans både inom EU och
globalt. Branschen tillsammans med beslutsfattare har kommit en bra bit på vägen men
om SweFinTechs förslag tas i beaktning finns
det stora möjligheter för att etablera den
svenska fintechsektorn som en av de
internationellt ledande.

För att bibehålla det framgångsrika ekosystemet
som har fostrat det svenska teknikundret krävs det
att svenska beslutsfattare arbetar för att skapa en
välfungerande kapitalmarknad och en konkurrenskraftig regulatorisk miljö som står sig väl
även internationellt.
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3.2 SweFinTechs förslag

Policy och
regleringar
•

Inför en regulatorisk sandlåda för fintechföretag

•

Ge relevant myndighet i uppdrag att
främja innovation på finansmarknaden

Finansiella
infrastrukturen
•

Finansinspektionen bör förtydliga hur fintechbolag kan få tillgång
till banktjänster för att kunna bedriva sin verksamhet

•

Säkerställ att API:erna i betaltjänstlagen håller höga standarder för
att skapa en bättre betalningsmarknad

Kompetensförsörjning
•

Närmre samverkan mellan politiken, akademin och näringslivet
för att lösa kompetensbristen inom teknisk spetskompetens

•

Utvidga systemet för kvalificerade personaloptioner
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4.1 metod och data
Analyserna i rapporten bygger dels på svaren
från SweFinTechs undersökning och dels på
intervjuer med företrädare för medlemsföretag
i SweFinTech. Enkäten skickades ut i oktober
2021 till 72 medlemsföretag, varav 54 svarade.
Enkäten skickades endast till de medlemsföretag
vars huvudsakliga verksamhet är inom fintech
och därav inte till de advokatfirmor, konsultbolag och liknande som annars räknas in i det
totala medlemsantalet. Totalt bestod enkäten
av 23 frågor och berörde sex områden: information och bakgrund, finansiering, lagstiftning
och regleringar, rekrytering, den finansiella infrastrukturen samt framtida planer. Frågorna var
både stängda (där de svarande blev presenterade med svarsalternativ) och öppna (där de
svarande fick chans att utveckla sina svar och
resonemang). En stor del av rapportens innehåll är baserat på de resultat SweFinTech
erhöll från enkäten.
Till de delar av rapporten som inte bygger på
svaren från medlemsenkäten har information
hämtats genom intervjuer med branschkunniga
och baserats på SweFinTechs egen kunskap
om fintechbranschen. Även andrahandskällor
har använts, främst från tidigare studier och
rapporter. Intervjuer och framtagandet av
rapporten pågick från november 2021 till mars
2022. Både enkäten och rapporten framtogs
av SweFinTechs generalsekreterare och projektledare, som har vägletts och godkänts
av styrelsen.

33

OM RAPPORTEN

4.2 Rapportförfattare

Louise Grabo

Generalsekreterare, SweFinTech

Elinor
Montgomery Werleus

Projektledare, SweFinTech
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