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Swedish FinTech Association (“SweFinTech”)  
är en branschorganisation som samlar 87 bolag  
från den svenska fintechsektorn för att till-
sammans förbättra förutsättningarna för den 
svenska branschen att utvecklas och bli världs- 
ledande. Föreningen grundades år 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.  

SweFinTechs vision är att vara en relevant  
röst i samhällsdebatten och bidra till att Sverige  
blir det land som erbjuder de bästa förutsätt- 
ningarna för fintechbolag att etableras  
och utvecklas i.
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Fintechrapporten

Syftet med  
rapporten  
Denna rapport är den fjärde upp- 
lagan av SweFinTechs årliga rapport. 
Rapportens huvudsakliga syfte är att 
öka kunskapen om den svenska fintech- 
branschen och bidra till att skapa ännu 
bättre förutsättningar för branschen  
att växa. Likt tidigare år kommer årets 
rapport att ge en aktuell bild av den 
svenska fintechbranschen, beskriva hur 
den har utvecklats under 2022 och ta 
upp de olika utmaningar som svenska 
fintechbolag står inför.  

Rapporten baseras till stor del på den  
undersökning som gick ut till SweFinTechs  
medlemsföretag under hösten 2022, 
och innehåller förslag på åtgärder för 
att främja den svenska fintechbranschens  
fortsatta tillväxt och ledande position  
i världen. 
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Fintechrapporten

sammanfattning

Under 2022 har fintechbranschens  
förutsättningar förändrats. Från 
ett rekordår 2021 då kapitalet  
flödade och fokuset låg på tillväxt  
ökar nu kraven på lönsamhet. 
Under året har det blivit svårare  
för fintechbolagen att ta in kapital,  
samtidigt som behovet av finans- 
iering kvarstår hos nästan hälften 
av bolagen under 2023. Överlev- 
nadstiden om företagen inte får 
in kapital varierar mellan sex 
månader och tre år. Samtidigt 
angav 88 procent att de tror på 
fortsatt tillväxt under 2023, vilket 
visar att framtidstron är stark bland  
fintechbolagen trots det försäm-
rade makroekonomiska läget. 
 
Trots stora nedskärningar inom 
techbranschen har en stor andel 
av medlemsbolagens personal- 
styrka utökats under 2022, om än  
i långsammare takt än tidigare, 
och framtidstron består även vad 
gäller personalstyrkans fortsatta 
utveckling. Kompetensbristen är  
dock fortfarande ett problem, och  
är ett bestående hinder för bran-
schens fortsatta tillväxt. Medlems- 
bolagen upplever att förståelsen 
för branschen har minskat under 
2022 och fler bolag upplever regel- 
bördan som orimligt betungande  
jämfört med förra året. Åtgärder 
mot penningtvätt och finansiering  
av terrorism samt dataskydds-
förordningen är fortsatt de regel- 
verk som har störst påverkan på 
bolagens verksamheter. För att 
hantera den ökade komplexiteten  
bör dialogen med branschen för- 
djupas och Finansinspektionen  
kan med fördel införa en regula- 
torisk sandlåda som kan öka 

innovationsgraden på finans-
marknaden och förbättra förstå- 
elsen kring under vilka regelverk 
olika fintechbolags affärsmodeller  
bör lyda. Att Finansinspektionen  
fått ett nytt mål att stärka analys- 
förmågan av innovationer på 
finansmarknaden är ett steg  
i rätt riktning.  

Ojämlik tillgång till den finansiella  
infrastrukturen är fortsatt ett pro- 
blem för branschen vilket hämmar  
konkurrensen på finansmarknaden.  
För fintechbranschen är det viktigt 
att kraven på mer högkvalitativa 
API:er höjs och att PSD2-kraven på 
området implementeras till fullo. 
EU-kommissionens förslag kring 
omedelbara betalningar inom 
Eurozonen bör även implement-
eras så fort som möjligt. 

SweFinTechs mål är att den  
svenska fintechbranschen ska 
fortsätta att frodas och att vi ska 
behålla vår ledande ställning i  
Europa och världen. I denna rapp- 
ort har vi sammanställt SweFin-
Techs medlemmars uppfattning 
av utvecklingen i fintechbranschen  
och föreningen för fram ett antal 
förslag för att främja branschen. 
Svenska beslutsfattare bör visa 
handlingskraft och agera för att 
skapa rätt förutsättningar för en 
konkurrenskraftig och världs- 
ledande fintechsektor i landet.
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4.
Utöka och bredda systemet  
för kvalificerade personal- 
optioner för att inkludera  
finanssektorn.  

2.
Finansinspektionen bör införa  
en regulatorisk sandlåda för  
att främja innovation  
på finansmarknaden. 

6.
Ett Open Finance-regelverk  
bör införas och inkludera en  
bred flora av finansiella tjänster  
för att öppna upp för mer konk- 
urrens på den finansiella 
marknaden.

8.
Amorteringsunderlaget  
bör digitaliseras och tillgänglig- 
göras för konsumenter och för 
en sund konkurrens på bolåne-
marknaden.  

5.
Myndigheter bör agera för  
att säkerställa att central finansiell  
infrastruktur är tillgänglig för alla 
reglerade aktörer på marknaden. 

3. 
Ge bättre tillgång till väg- 
ledning från tillsynsmyndigheter  
i regelefterlevnadsarbetet samt  
under tillståndsprocesser. 

7. 
EU-kommissionens  
förslag om realtidsbetalningar 
inom Eurozonen bör påskyndas  
och svenska lagstiftare bör till- 
godose samma möjlighet  
till realtidsbetalningar i  
svenska kronor.

9.
Inför ett nationellt skuldregister 
för att stärka konsumentskyddet  
på konsumentkreditsmarknaden. 

1.
Finansinspektionen  
bör utveckla dialogen med  
branschen enligt det nya poli- 
tiska målet där inspektionen ska 
förbättra analysen av innovationer  
och den digitala utvecklingen  
på finansmarknaden.

Nio förslag
för att främja fintech- 
branchens utveckling 
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Den svenska  
fintechbranschens  
utveckling under  
2022 

01.
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Ett förändrat  
makroekonomiskt läge

Investeringsviljan  
har minskat under året  

I SweFinTechs rapport i fjol konstaterades det att 2021 var ett bra år för  
svenska fintechbolag, med stora investeringar och en stark framtidstro till  
följd av den ökade digitaliseringen under pandemin. Under 2022 förändrades 
de makroekonomiska förutsättningarna på grund av ett nytt anfallskrig i Europa,  
höga energipriser och en rekordhög inflation. Från en marknad där fokus legat 
på tillväxt, ökar nu kraven i stället på lönsamhet.1 Den förändrade situationen 
har också lett till att investerare håller hårdare i plånböckerna och att allt fler 
bolag behöver vidta besparingsåtgärder. 

Den förändrade makroeko- 
nomiska situationen blir särskilt  
framträdande när det kommer 
till tillgång till kapital. Under 
2022 sjönk investeringarna i  
fintechbolag globalt sett med  
46 procent jämfört med före- 
gående år och landade på 75,2 
miljarder dollar (omkring 774,8 
miljarder kronor), med en speci- 
ellt kraftig nedgång under den 
andra halvan av året. Det fjärde 

kvartalet 2022 var det svagaste 
kvartalet sedan 2018.2 Drygt 
hälften av medlemsbolagen har 
noterat en ökad försiktighet hos  
investerare under 2022 och upp- 
lever att det blivit svårare att få 
tillgång till finansiering. Under 
2022 har 47 procent av bolagen  
tagit in riskkapital, vilket kan jäm- 
föras med 2021 då 52 procent 
gjorde det. Under de senaste  
tre åren har kapitalintaget legat  

relativt stabilt på omkring hälften  
av fintechbolagen. Ett fåtal bolag  
har behövt pausa sina kapital-
rundor under 2022, där just en 
avvaktande marknad och en svår- 
ighet att fylla kapitalrundorna 
varit anledningar.  

~50% 
 
Drygt hälften av medlemsbolagen  
har noterat en ökad försiktighet hos 
investerare under 2022.

47% 
 
Under 2022 har 47 procent av  
SweFinTechs medlemmar tagit  
in riskkapital.

1. Atomico (2022)

2. CBInsights (2023)
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har riskkapital  
tagits in under 2022?

bedömer ni att det blivit svårare 
att få in riskkapital under 2022?

Ja Nej Vet ej

56%

47%
49%

4%

16%

28%

När det gäller framtida behov av kapital, angav 
knappt hälften av medlemsbolagen att de behöver 
ta in nytt kapital under 2023. Det väcker frågan vad  
som händer om dessa investeringar uteblir. Om bo- 
lagen inte får in önskat kapital, varierar överlevnads- 
tiden från sex månader till tre år, och beror även på  
vilka besparingsåtgärder som kan vidtas. De bolag  
som redan är lönsamma eller kassaflödesneutrala 
kan dock klara sig längre, eftersom de endast be- 
höver ta in nya investeringar för att generera  
ytterligare tillväxt. 

 
ÅR 2020 

49%
Tog in kapital

 
ÅR 2021 

52%
Tog in kapital

 
ÅR 2022 

47%
tog in kapital

Ja Nej Vet ej
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10% 
 
Vet ej

0% 
 
Förväntar stillastående tillväxt

2%  
 
Förväntar minskad tillväxt

88% 
 
Förväntar ökad tillväxt

Är ni i behov av att  
ta in kapital under 2023?

39%

14% 47%

hur förväntar ni att er tillväxt 
kommer att se ut under 2023?

En kärvare ekonomi kan även leda till att färre  
nya bolag startas då riskaptiten minskar hos både 
grundare och investerare. I förra årets rapport lyfte  
SweFinTech att merparten av kapitalet under rekord- 
året 2021 gick till redan etablerade bolag, på bekost- 
nad av bolag i uppstartsfas. Investeringsutvecklingen  
under 2022 följer trenden från 2021 med ett minskat  
antal investeringar i bolag som befinner sig i initial 
utvecklingsfas och där det totala investeringsbeloppet  
främst drivits av ett mindre antal större transak-
tioner.3 Det råder trots detta en stark framtidstro 
hos fintechbolagen. Över 80 procent tror på en 
ökad tillväxt och att de kommer behöva utöka  
sin personalstyrka under 2023.

Ja Nej Vet ej

3. Sweden Tech Ecosystem (2023) 
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Ett utvecklat hållbarhetsarbete  
är fortfarande prioriterat 
En aspekt som årets rapport valde att undersöka närmare var om investerare har börjat ställa  
högre krav på bolagen att ha ett utvecklat hållbarhetsarbete och efterlevnad av ESG-kriterierna 
(Environmental, Social and Governance) under 2022, med syftet att få insikt i om investerare ned- 
prioriterat kraven kring ESG i det rådande makroekonomiska läget. 32 procent av bolagen upplever 
att det ställts högre krav på ett utvecklat ESG-arbete från investerarna under året. Samtidigt anser  
40 procent av bolagen att inga högre krav har ställts av investerare. Nästintill alla medlemsbolag 
arbetar med hållbarhet, men det varierar mycket från bolag till bolag hur ett sådant arbete ser ut.  

En viktig utveckling på detta område är EU:s taxonomi för hållbara investeringar, som trädde i  
kraft i början av 2022.4 Taxonomin innebär att börsbolag med över 500 anställda måste göra håll- 
barhetsrapportering, och även om detta inte träffar några av föreningens bolag, kan vi komma att  
se vissa ringar på vattnet också för mindre bolag då de inofficiella kraven på hållbarhet ökar.  

Krig, inflation och lågkonjunktur:  
Så påverkas branschen
Till skillnad från den tydliga  
tendensen till minskad invester- 
ingsvilja visar SweFinTechs under- 
sökning att det skiljer sig brett när  
det gäller det makroekonomiska  
lägets konkreta påverkan på med- 
lemsbolagen. Ett flertal bolag 
anser att deras affärsmodell kan  
gynnas i svårare tider. Detta gäller  
speciellt bolag som riktar in sig 
på kostnadseffektiva lösningar 
eller andra affärsmodeller som 
kan lindra effekter av kärvare tider  
på privat- eller företagsekonomin.  
Även vissa Software-as-a-Service  
(SaaS)-bolag menar att deras inno- 
vativa lösningar kan komma att  
bli mer eftertraktade hos större 
finansiella aktörer i tider av eko- 
nomisk osäkerhet. Vidare lyftes  
förhoppningar om att arbets- 
marknaden kan bli rörligare, vilket  
skulle underlätta möjligheten att  

hitta techkompetens till lägre kost- 
nad efter att flera techbolag tving- 
ats säga upp personal under året.  
31 procent av medlemsbolagen 
anser att det har blivit lättare att 
rekrytera teknisk specialistkom-
petens under 2022, vilket kan tyda  
på att arbetsmarknaden börjar 
luckras upp även om det inte  
är en tydlig trend ännu.  

En majoritet av bolagen anser  
att det tuffa ekonomiska läget kan  
komma att påverka dem negativt  
med tanke på den övergripande 
effekten på ekonomin och börsen.  
Det kan bli särskilt märkbart för 
bolag verksamma inom tillgångs-
förvaltning, eftersom börsfrossan 
gör att både de totala tillgångarna  
under förvaltning samt invester- 
ingsviljan hos konsumenter min-
skar. Mindre ekonomisk aktivitet 

hos konsumenter kan leda till att 
det påverkar företagens transak-
tionsvolymer negativt.  

Andra bolag var mer avvaktande 
och menade att de ännu inte blivit  
påverkade av det ekonomiska läget.  
Samtidigt poängterade de även 
att en lågkonjunktur inte nödvän- 
digtvis är skadlig, utan kan ge nya  
innovativa idéer utrymme att 
framträda på marknaden.  

4. European Commission (2023)
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Rekryterings- 
takten minskar 
Att de makroekonomiska förutsättningarna har 
förändrats syns även i statistiken över medlems-
bolagens kompetensbehov. Under 2022 har två 
tredjedelar av bolagen utökat sin personalstyrka, 
medan en sjättedel har behövt minska den i jakten 
på lönsamhet. En sjättedel har behållit samma antal  
anställda som föregående år. Detta kan jämföras med  
att 91 procent av bolagen i förra årets rapport upp- 
skattade att de skulle utöka sin personalstyrka under  
2022. Att endast 65 procent slutligen utökade person- 
alstyrkan är indikativt på att de makroekonomiska 
förutsättningarna har påverkat bolagen under året.   
Utvecklingen har gått fort de senaste månaderna  

med ytterligare nedskärningar hos ett flertal globala  
techbolag. Statistiken över hur stor andel av medlems- 
bolagen som behöver utöka sin personalstyrka under  
2023 visar emellertid på att det fortsatt finns en viss  
framtidstro hos bolagen. Det kan dock konstateras 
att det är en minskning med tio procentenheter från  
bolagens uppskattning i föregående års rapport. Där- 
med har fokuset förflyttats från ett behov att gene- 
rellt utöka personalstyrkan till att ta in rätt kom- 
petens. Här finns ytterligare ett stort hinder för 
bolagens framtida tillväxt: fortsatt bristande  
tillgång på techkompetens.  

är ni i behov av att utöka  
er personalstyrka under 2023?

Ja Nej Vet ej 2022

hur har personalstyrkan  
förändrats under 2022?

Utökats Minskats

Samma

81%

65%

16%

2%
5%

14%

Vet ej

17%

2023 12



Fintechrapporten

Tillgången till teknisk kompetens  
fortsatt ett problem för branschen 
Som belysts i SweFinTechs tid- 
igare rapporter är bristen på tech- 
kompetens ett stort problem i 
hela fintechbranschen. Det är  
svårt för startups att konkurrera 
om spetskompetensen, och den  
kompetens de lyckas erhålla håller  
inte alltid den kvalitet som den 
höga kostnaden innebär och är 
svår att bibehålla inom företaget.  
SweFinTech har sedan föreningen  

grundades år 2017 arbetat för en  
utvidgning av kvalificerade person- 
aloptioner så att fler bolag berörs  
samt att även finanssektorn inklu- 
deras i optionsprogrammet, vilket  
skulle vara en morot som kan 
underlätta i rekryteringsarbetet. 
I Tidöavtalet har förbättrade vill- 
kor för personaloptioner nämnts 
som en åtgärd för att underlätta  
kompetensförsörjningen för 

näringslivet. SweFinTech ser  
med tillförsikt på arbetet kring 
denna punkt i avtalet och hoppas  
att regeringen snabbt tillsätter 
en utredning för att det ska  
bli verklighet.5 

har det blivit lättare att rekrytera  
specialistkompetens under 2022?

31%

37%

32%
Ja Nej Vet ej

Sverige kan inte tillgodose  
all den techkompetens som 
behövs inom näringslivet idag, 
utan är beroende av kvalificerad  
arbetskraftsinvandring, inklusive  
från länder utanför EU. För att  
kunna locka dessa talanger gäller  
det att det går så smidigt som möj- 
ligt att få ett arbetsvisum i Sverige.  
Idag är däremot handläggnings- 
tiderna för arbetsvisum långa  

och ansökningsprocessen 
upplevs ofta som komplex och 
svårtolkad.6 Det gör att Sverige 
blir ett mindre attraktivt land att  
söka sig till för kvalificerad arbets- 
kraft. Samtidigt är Sverige i stort 
behov av arbetskraftsinvandring 
och kompetensbristen är det 
största tillväxthindret i Sverige 
sedan ett decennium tillbaka.7 
Svårigheten att få arbetsvisum 

till Sverige har bidragit till att 
många fintechbolag istället out-
sourcar sitt techarbete till andra 
länder, vilket kostar Sverige både  
skatteintäkter och techkompetens  
inom landet. 

5. Tidöavtalet (2022) 

6. Entreprenörskapsforum (2022)

7. Ibid.
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4% 
Crowdfunding

Tessin, FundingPartner, Pepins.

 

4% 
RegTech

Signicat, Pliance, Springflod.

 

5% 
Digital Assets

Trijo, Safello, Goobit, Quickbit.

 

8% 
Investment and Trading

Fondo, SAVR, Avanza,  
CoinPanel, Fondab, Centevo.

 

13% 
Wealth Management

PFC, Savelend, Evida, Fundler,  
Hubins, Njorda, BetterWealth,  
Brocc, Opti, Zlantar.

 

17% 
Software-as-a-Service

Plexian, Gimi, Sharpfin, Näktergal, 
ZWEBB, Enigio, Swimbird, Tink,  
Infinipi, Aura Cloud, Nordiska,  
Nordkap, Visigon.

 

21% 
Lending

Homevest, Anyfin, Krea, DBT,  
Ponture, Qred, Bliq, Fairlo, Lendo,  
Kameo, Qreddo, Froda, Kompar,  
Toborrow, Zmarta, Float.

 

28% 
Payments and Transfer

Plusius, Finshark, D2I, Lunar,  
Sileon, Enfuce, Lesslie, Qliro, Brite,  
Splitgrid, Bambora, Klarna, Charge,  
Invenio, Open Payments, Payer,  
Surfboard Payments, Transfer Galaxy,  
Trust Anchor Group, Trustly,  
Centiglobe, Zimpler.

Här är SweFinTechs  
medlemsbolag 

SweFinTech som förening har vuxit under året och gått från 79 medlemsbolag 
2021 till 87 bolag 2022. Bland de medlemsbolag vars huvudsakliga verksamhet 
är inom fintech är bolagen aktiva inom flera olika produktsegment.

2023 14



Regleringar  
och den finansiella  
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EU-lagstiftningen får  
stor påverkan på fintech- 
branschen under 2023
Det händer mycket på lagstiftningsfronten som berör fintechbranschen,  
speciellt på EU-nivå. EU-kommissionen har goda intentioner med sina lagförslag  
som syftar till att främja innovativa lösningar inom unionen. Det är däremot  
viktigt att nya regelverk och förtydliganden är formulerade på ett sådant sätt 
att det förenklar regelefterlevnadsarbetet hos fintechbolag.

Under 2020 lanserade EU-kommissionen arbetet 
med ett nytt lagstiftningspaket för den digitala 
finansmarknaden som bland annat inkluderar ut- 
värderingen av det andra betaltjänstdirektivet (PSD2)  
vars resultat preliminärt kommer att offentliggöras  
under 2023, ett lagförslag om Open Finance, Digital  
Operational Resilience ACT (DORA) samt det nya 
regelverket för digitala tillgångar, Markets in Crypto 
Assets Regulation (MiCA-förordningen), där det sist- 
nämnda sannolikt kommer att röstas igenom i Europa- 
parlamentet under det första halvåret 2023.8 Ett av 
syftena med det digitala finanspaketet är att främja 
innovation och digitalisering inom den finansiella 
sektorn.9 EU är idag i stor utsträckning beroende av  
utomeuropeiska företag för samhällsviktiga finans- 
iella tjänster och betaltjänster överlag och EU:s 
beslutfattare anser det viktigt att skapa en mer själv- 
ständig finansiell infrastruktur i Europa. Genom att 
främja det finansiella ekosystemet inom EU och för- 
enkla för andra typer av betalningssätt, såsom direkt- 
betalningar i Swishliknande system, vill man stärka 
europeiska företags ställning.  

EU-kommissionen har lagt fram många konstruktiva  
regelverksförslag när det kommer till innovation på  
finansmarknaden. Genom harmoniseringar av regel- 
verk och med en ambition att röja hinder för inno- 
vation kan fintechbranschen komma att frodas inom  
unionen. Många av kommissionens förslag, såsom 
Open Finance-regelverket, ligger även på bordet under  
Sveriges EU-ordförandeskap i vår. Detta är aktuella 
frågor SweFinTech driver genom European Digital 
Finance Association (EDFA) som är SweFinTechs 
motsvarighet på EU-nivå.  

8. WH Partners (2022)

9. European Commission (2020)
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Förståelsen för branschen har försämrats 
och regelverken är svårare att tyda
I förra årets rapport upplevde medlemsbolagen  
en ökad förståelse för branschen bland politiker 
och beslutsfattare, samtidigt som att regelbördan upp- 
levdes ha blivit svårare att hantera. Sedan dess har  
det skett en tydlig försämring: idag anser 67 procent  
att förståelsen för branschen är låg, jämfört med 
57 procent år 2022. Samtidigt upplever något fler  
medlemsbolag än förra året att regelbördan är be- 
tungande. Dessutom ansåg flera bolag att regelefter- 
levnadsarbetet har blivit mer krävande än tidigare. 

Att regelefterlevnadsbördan anses ha blivit  
tyngre samtidigt som den upplevda förståelsen 
för branschen minskat kan vara en indikation på 
bristande dialog med branschen. Fintechbolag vill 
efterleva lagstiftningen, men otydliga regelverk som  
ibland motsäger varandra försvårar detta. Om alltför  
stora resurser hos små, innovativa bolag läggs på 
arbetet kring regelefterlevnad riskerar det att gå  
ut över andra delar av verksamheten.  

Hur upplever ni förståelsen  
för den svenska fintechbranschen  
hos politiker och beslutsfattare?

Precis som tidigare år är det framför allt regel- 
verk avseende åtgärder mot penningtvätt och finans- 
iering av terrorism (AML/CFT), dataskyddsförord-
ningen (GDPR) och regelverk för IT- och informations- 
säkerhet (ICT) som har störst påverkan på bolagens  
verksamheter. Även PSD2 upplevs vara ett regelverk  
med stor inverkan, vilket skiljer sig från föregående 
års resultat. PSD2 trädde i kraft 2019, men föreningens  
medlemmar upplever ännu inte någon betydande 
förbättring i kvaliteten av de API:er som medlemm- 
arna behöver tillgång till. Det innebär extra arbete  
för de fintechbolag som bedriver den typen av verk- 
samhet, vilket kan vara en anledning till att bolagen  
upplever en stor börda med just det regelverket.  

Att vara en startup eller scaleup inom finans- 
branschen ställer ofta högre krav på regelefterlev-
nad jämfört med andra segment inom techbran-
schen. Finansbranschen ska vara reglerad, men 
svårigheter med regelverksarbetet uppstår när 

regelverken inte är teknikneutrala och blir svår- 
tolkade för nya innovativa affärsmodeller. Detta 
kan försvåra utvecklingen för små, innovativa aktörer  
som i större utsträckning har mindre resurser för att  
hantera regelbördan än företag med redan etabler- 
ade affärsmodeller. Bolag med nya affärsmodeller 
är därför i starkt behov av tydlig vägledning från 
myndigheter och beslutsfattare för att lotsas rätt i  
regelverken, en uppfattning som även delas av 
Kommittén för teknologisk innovation och teknik 
(Komet) i ett nyligen publicerat betänkande.10 
Behovet av tydligare dialog kring regelverk och 
under tillståndsprocesser är något som många 
medlemsbolag efterfrågar. 66 procent av de bolag 
som ansökt om tillstånd hos Finansinspektionen 
under 2022 upplever att processen är komplex  
och svårmanövrerad, vilket utgör en svag  
ökning jämfört med förra årets svar.  

Låg förståelse Hög förståelse

67%

33%

10. SOU 2022:68 
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I förra årets rapport argumenterade SweFinTech 
för att Sverige bör införa en regulatorisk sandlåda,  
likt Storbritannien, Danmark och Norge, för att främja  
innovation inom det finansiella systemet samt för- 
bättra förståelsen kring under vilket eller vilka regel- 
verk olika affärsmodeller bör ligga. Det är ett initiativ  
som skulle kunna lösa just den problematik som både  
Komet och fintechbolagen beskriver. Förutsättningarna  
för regulatoriska sandlådor hos tillsynsmyndigheter 
i Sverige har dessutom förbättrats den senaste tiden.  
Komet är positiva till regulatoriska sandlådor som  
en lösning som kan främja både innovation samt 

modernisera regelverken. De har föreslagit att  
en regulatorisk sandlåda ska införas hos Integritets- 
skyddsmyndigheten, vilket för närvarande bereds 
inom Regeringskansliet.11 Även EU-kommissionen 
har i sin nya agenda för innovation rekommenderat 
regulatoriska sandlådor som en viktig pusselbit i 
främjandet av nya innovativa bolag. 

Det är dags för en regulatorisk  
sandlåda hos Finansinspektionen

Vilket eller vilka regelverk  
har störst påverkan på ert  
bolags verksamhet?

 

10% 
Värdepapper

 

3% 
Hållbarhet

 

6% 
Krypto

 

1% 
IDD direktivet

 

11% 
Outsourcing

 

4% 
Crowdfunding

 

11% 
Kredit

 

17% 
Regulatorisk rapportering

 

28% 
PSD2

 

29% 
IT & informationssäkerhet

 

38% 
GDPR

 

44% 
AML/CFT

11. ibid
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18%  
 
18 procent av medlems- 
bolagen upplevt problem 
med få tillgång till bank- 
konton, vilket är en ungefär  
lika stor andel som förra året.

Tillgång till bankkonton  
är fortsatt ett problem  

Behovet av en regulatorisk sandlåda är fort- 
satt stort inom finansbranschen, och därför anser 
SweFinTech att Finansinspektionen (FI) bör få i upp- 
drag av regeringen att införa en sådan. I Finans- 
inspektionens senaste regleringsbrev, som är den  
politiska styrningen av myndigheten, har det till- 
kommit ett nytt mål som förhoppningsvis kan leda 
till ett större fokus på innovation och ökad konkurrens  
på finansmarknaden. Enligt regleringsbrevet ska FI  
stärka analysförmågan av innovationer och den digi- 
tala utvecklingen på finansmarknaden.12 Att myndig- 
heten borde få ett uppdrag att främja innovation är 
en fråga som SweFinTech länge har drivit, därför är 
det positivt att de fått ett mål som stärker analys-
förmågan kring innovationer på finansmarknaden. 
Målet har däremot inte syftet att konkret främja  
innovation, därför ser SweFinTech ett fortsatt behov  
av att en myndighet ska få ett främjandeuppdrag.

Under 2022 har 18 procent av medlemsbolagen  
upplevt problem med få tillgång till bankkonton, 
vilket är en ungefär lika stor andel som förra året. 
Precis som förra året är det främst betalnings- 
institut som har drabbats, men även andra typer  
av fintechbolag har stött på samma problem. Flera  
av dessa har haft svårigheter med att öppna ett bank- 
konto, upplevt en utdragen kundkännedomsprocess  
samt stött på att banker har försökt avsluta befintliga  
affärsrelationer. Bolagen har även blivit nekade till- 
gång till fler tjänster hos sina befintliga banker. Många  
av föreningens medlemmar som drabbats står redan  
under tillsyn av Finansinspektionen och uppfyller de  
krav som tillsynen kräver, bland annat de krav som 
uppställs i penningtvättslagstiftningen. Det skulle 
därför vara önskvärt med insatser från myndighetshåll  
som stävjar godtyckligt nekande av bankkonton 
inom branschen.  

12. Finansdepartementet (2022)
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Betalningsmarknaden är under omstöpning.  
Den svenska fintechbranschen har länge varit präg- 
lad av många framgångsrika betalbolag som vuxit 
och tagit sig in på den internationella marknaden. 
Denna tillväxt har underlättats av regleringar som  
PSD2, som har förbättrat tillgången till data och  
gett utrymme för nya aktörer att ge sig in på betal-
marknaden. PSD2 har haft sina barnsjukdomar och  
det är positivt att det nu pågår en översyn av regel- 
verket på EU-nivå. Tyvärr är de gränssnitt (API:er)  
som bankerna tillhandahåller undermåliga och 
SweFinTechs medlemmar upplever att finansiella  
institut inte lever upp till de åtaganden som lag- 
stiftningen kräver.13 Det har inneburit att fintech-
bolag som bedriver den typen av verksamhet, s.k. 
tredjepartsleverantörer, brukar onödiga resurser 
på att hantera tillgången till nödvändig infrastruktur.  
Det är resurser och kapital som annars skulle kunna 
ha investerats i innovation, expansion och utveckling  
av de egna affärsmodellerna.  

Föregående års rapport tog upp tillgången 
till omedelbara betalningar, eftersom Swish idag  
är den enda aktören som agerar på den svenska 
marknaden. Under 2022 lade EU-kommissionen 
fram ett förslag om omedelbara betalningar som 
ska införas inom Eurozonen inom fem till sex år.14 

Förslaget ämnar främja både innovationen och 
konkurrensen inom det finansiella systemet. Efter-
som Sverige inte är del av eurosamarbetet kommer  
detta förslag tyvärr inte omfatta betalningar i svensk  
valuta. Då bristen på tillgång till omedelbara betal- 
ningar i svensk valuta är ett växande problem för  
svenska fintechbolag, anser SweFinTech att åtgärder  
bör tas, i enlighet med PSD2 och tydliggöranden från  
Europeiska bankmyndigheten (EBA), som gör det 
möjligt för licensierade fintechbolag att initiera 
kontobaserade realtidsbetalningar. 

Betalningar

Viktiga områden  
inom svensk fintech 

SweFinTechs medlemmar verkar i många delar av fintechbranchen och  
brottas dagligen med olika utmaningar som påverkar deras verksamhet.  
I följande avsnitt belyses några av de områden som är viktiga för förening- 
ens medlemmar och som bearbetas av föreningens arbetsgrupper.     

13. ETTPA (2022)

14. European Commission (2022)
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Marknaden för konsumentkrediter har föränd- 
rats snabbt de senaste åren. En större variation av 
krediter har utvecklats och genom digitaliseringen 
har det blivit enklare att ta lån online eller i mobilen.  
Kreditmarknaden behövs för både konsumenter och  
företag, det är dock viktigt att krediter ges ut på ett  
ansvarsfullt sätt. För att kreditgivare ska kunna ta väl- 
avvägda beslut om vem som ska få en kredit behövs  
ett nationellt skuldregister eftersom det i dagsläget 
är svårt att få överblick av konsumentens ekonomi 
i realtid. Detta är något som både näringslivet och 
myndigheter är överens om, och i slutet av 2021 till- 
sattes en utredning som bland annat ska se över 
möjligheterna att införa ett nationellt skuldregister  
för att minska överskuldsättningen.15 I tuffare ekonom- 
iska tider finns det en risk att återbetalningsförmågan  
minskar hos konsumenter.16 Därför behöver branschen  
och beslutsfattare samarbeta för att skapa en sund 
och välfungerande kreditmarknad.   

Det finns idag även ett flertal bolag som riktar in 
sig på digitala företagslån. Flera av aktörerna riktar 
sig mot mindre företag som länge brottats med 
tung administration, felbedömningar och långa 
väntetider när de sökt lån för att utveckla sina  
verksamheter. De digitala lösningar som fintech-
branschen bidrar med gör det enkelt och smidigt 
för företag att ansöka om lån online. Likt konsument- 
krediter är det även problematiskt för låneföretag 
att det inte finns något gemensamt kreditregister 
för företagslån. Ett kreditregister innebär att de 
bolag som har tillgång till registret rapporterar in 
data kring sina kunders belåning, som sedan kan 
hämtas ut av andra låneföretag. Syftet med ett kredit- 
register är att förhindra bedrägeri, överskuldsättning  
och penningtvätt. Ett gemensamt kreditregister för 
företagslån skulle därför vara något som lyfter hela 
branschen, och är även en diskussion som förs hos 
relevanta medlemmar inom föreningen i dagsläget.   

Bolån är det område som utgör en stor inkomst-
källa för många traditionella kreditinstitut. Den 
senaste tidens inflationsoro har drivit upp räntorna 
globalt och inneburit kraftigt stigande bolåneräntor.  
Många hushåll har därför satts i en pressad situation  
vilket ökat behovet av att eventuellt förhandla ner  
sina räntor eller flytta sina bolån, vilket är en process  
som idag är tekniskt eftersatt och försvårar för digital  
konkurrens då amorteringsunderlag i många fall 
måste hämtas ut fysiskt efter att ärendet handlagts  
av institutet. Detta gör det svårare för digitala ut- 

manare i bolånebranschen att konkurrera på lika 
villkor. En förenklad tillgång till amorteringsunder-
laget är något som även Finansinspektionen angett 
som en åtgärd som kan underlätta för konsumenten  
att flytta sitt bolån.17 För att rörligheten på bolåne-
marknaden ska förbättras tycker SweFinTech att  
amorteringsunderlaget ska digitaliseras och 
handläggningstiden kortas ned. 

krediter

15. Finansinspektionen & Konsumentverket (2021)

16. Finansinspektionen (2022)

17. Finansinspektionen (2021)

bolån
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sparande

digitala tillgångar

Digitala tillgångar växte fram efter finanskrisen som  
en kritik mot det existerande finansiella systemet. 
Idag finns det över 8000 olika digitala tillgångar i 
världen, och branschen har fram tills nyligen varit 
relativt oreglerad. EU:s nya MiCA-förordning syftar 
till att ändra detta genom att införa harmoniserade 
och tydliga krav på aktörer som bedriver tjänster 
med digitala tillgångar, såsom kryptotillgångar.  
Lagstiftningen träder ikraft inom 12–18 månader 
ska leda till att skyddet för både investerare och 
konsumenter stärks samt att oseriösa aktörer 
förhoppningsvis försvinner från marknaden.18 

Att den första ordentliga regleringen av digitala 
tillgångar är harmoniserad på EU-nivå är positivt 
eftersom det kan skapa en gemensam marknad 
inom EU, vilket ökar möjligheterna för de aktörer  
som är verksamma inom digitala tillgångar. Samtidigt  
är digitala tillgångar och den underliggande tekniken  
fortfarande relativt ny och flera branschorgan-

isationer har uttryckt oro för att den kommande 
EU-lagstiftningen kan komma att skrämma bort 
bolag från att etablera sig i EU. Även om MiCA-reg- 
leringen inom kort kommer att antas inom EU kvar- 
står arbete med vissa detaljer i regelverket som kan  
påverka implementeringen av reglerna. För att upp- 
rätthålla Europas möjligheter på området är det 
viktigt att tillsynsmyndigheterna i EU samverkar för 
underlätta implementeringen och tydliggöra krav 
som annars kan leda till tolkningssvårigheter. Från ett  
svenskt perspektiv är det även viktigt att den lokala 
tillståndsprocessen är harmoniserad med övriga 
länder, annars finns det en risk att svenska aktörer 
väljer att ansöka om sitt tillstånd i ett annat EU-land.  

Sparande i aktier och fonder har länge dominerat 
som sparandealternativ. Genom fintechbolagens ny- 
tänkande har också sparande i peer-to-peer-modeller,  
såsom krediter och crowdfunding dykt upp som ett 
annat alternativ för svenska konsumenter. Denna typ  
av sparande kan idag vara svår att få tillgång till gen- 
om traditionella sparkanaler och ryms heller inte inom  
de skattemässigt och administrativt förenklande lös- 
ningar som erbjuds för andra tillgångsslag. Detta för- 
svårar för konkurrensen på finansmarknaden samt 
ger färre alternativ till kunder att diversifiera  
sitt sparande. 

Andra länder, till exempel Storbritannien,  
har breddat möjligheterna för sparare att investera  
utanför aktier och fonder genom att tillåta att spar- 
kontoformen, “Individual Savings Accounts” (ISA), 
vilket även innehåller kategorin “innovativ finans” 
som inkluderar sparande i krediter enligt en peer-
to-peer modell samt crowdfunding.19 Även Kanada 
och Sydafrika har sparmodeller som Sverige skulle 
kunna inspireras och dra lärdomar från.20 21  

18. European Parliament (2022)

19. GOV.UK (2022)

20. Government of Canada (2022)

21. South African Revenue Service (2022)
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Slutord

2022 var ett år med både upp- och 
nedgångar för fintechbranschen och 
2023 lär följa i liknande fotspår. Även 
om vissa utmaningar förstärkts och nya 
har uppkommit består framtidstron. Ett  
ökat fokus på lönsamhet kommer event- 
uellt leda till stora omorganiseringar och  
kräva ett ökat fokus på grundidén i 
fintechbolagens affärer. Samtidigt kan 
tuffare tider leda till att nya innovationer  
får en möjlighet att gro. Därför är det 
viktigt att samspelet mellan näringslivet  
och myndigheter fungerar för att Sverige  
ska fortsätta att vara en konkurrens- 
kraftig fintechnation.
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metod  
och data
Analyserna i rapporten bygger dels på svaren 
från SweFinTechs medlemsundersökning, dels 
på samtal med företrädare för medlemsföretag i 
SweFinTech. Enkäten skickades ut i oktober 2022  
till 76 medlemsföretag, varav 57 svarade. Enkäten  
skickades endast till de medlemsföretag vars huvud- 
sakliga verksamhet är inom fintech och därav inte  
till de advokatfirmor, konsultbolag och andra råd- 
givande bolag som räknas in i det totala medlems- 
antalet. Totalt bestod enkäten av 28 frågor och be- 
rörde sex områden: information och bakgrund, 
finansiering, rekrytering, lagstiftning och regleringar,  
den finansiella infrastrukturen och det rådande 
ekonomiska läget. Frågorna var både stängda (där 
de svarande blev presenterade med svarsalternativ)  
och öppna (där de svarande fick möjligheten 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 hämtades information  
genom samtal med branschkunniga, men baserades  
även på SweFinTechs egen kunskap om fintech-
branschen. Även andrahandskällor användes, främst  
från tidigare studier och rapporter. Framtagandet 
av rapporten pågick från oktober 2022 till januari 
2023 och utfördes av SweFinTechs generalsekreterare,  
näringspolitisk sakkunniga och projektledare,  
vars arbete vägleddes och godkändes av  
SweFinTechs styrelse.  
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