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Executive summary 

This thesis aims to investigate and explain the main drivers of the digital transformation in 

financial services in general, as well as in Germany. Our thesis is aiming to deliver 

strategic recommendations to the management in MobilePay, regarding our 

recommendations on, how to enter the German market. 

 

Danske Bank launched MobilePay in May 2013, and quickly acquired a big market share 

in Denmark. This was in part, because of first-mover advantages, but also the intuitiveness 

of the product, it was easy to use.  

Since then, MobilePay has grown significantly, and having approximately 3,5 million users 

i Denmark. This, compared to the general size of the Danish market, means that 9 out of 

10 smartphones in Denmark has this application installed on their smartphone.  

 

The German market for mobile payments has a lot of potential. The German population is 

about 82 million. This in itself makes it an interesting market, as the potential market size 

is big.  

The German market however, also consists of many challenges. The German public has a 

preference for cash-payments. This indicates that the payment market in itself has not 

digitized as quickly in Germany, as in many other countries including Denmark. However 

there seems to be a connection, in the increasing number of people using mobile banking 

applications, and the preference for cash-payments decreasing because of this. 

 

Our research indicates that a digitization of financial services in a bank, can improve 

customer satisfaction as well as the bottom line. This greatly improves the possibilities of 

entering into a strategic alliance, and also improves the incentive of an external partner to 

commit to this alliance, because of the potential positive benefits for their business.  
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Indledning og motivation 

Det internationale samfund har de senere år bevæget sig mod en større grad af 

digitalisering. Vi har som forbrugere på det internationale marked, kunnet mærke den 

stigende grad af digitalisering, f.eks. når vi skal tilgå et bredt udvalg af ydelser eller 

informationer. For at sætte den digitale udvikling i perspektiv, har vi valgt at opstille et 

konkret eksempel fra Danmark. Digitaliseringsstrategien 2011-20151, delvist gennemført af 

den siddende S-R-SF regering2, som betød at danskerne oplevede en obligatorisk 

overgang til digital kommunikation med det offentlige. Strategien oplevede i første omgang 

stor modstand, særligt fra de udsatte folkegrupper. I 2014 blev alle borgere dog omstillet til 

digital kommunikation med det offentlige.  

 

Den digitale transformation er for alvor begyndt at sætte sit præg i alle brancher. Vi ser i 

langt højere grad, at det internationale samfund, omstilles til en ny digital tid, hvor 

forbrugere forventer, at kunne tilgå information og tjenesteydelser gennem en digital 

platform. 

Udviklingen tvinger de respektive virksomheder til at være innovative når det omhandler 

forretningsudvikling og kampen om markedsandele.  

 

Vi har valgt, at vores afgangsprojekt skal omhandle en virksomhed, som vi har oplevet 

som værende first-mover inden for digital transformation af betalinger i Danmark, nemlig 

MobilePay. 

MobilePay har medvirket til, at nye præferencer er blevet skabt inden for betalinger og 

betalingsløsninger. 

Valget af MobilePay skyldes, at løsningen er nem at forholde sig til som forbruger, og vi er 

som undersøgere samtidig af den opfattelse, at løsningen har påvirket de fleste danskeres 

præferencer når det kommer til at foretage betalinger. 

MobilePay er endvidere et godt eksempel på den digitalisering vi ser af det internationale 

samfund.  

Digitaliseringen har bl.a. medført, at den finansielle sektor, som tidligere var præget af en 

                                                
1
 https://www.digst.dk/Strategier/Digitaliseringsstrategi-2011-15 

2
 http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/danske-regeringer-2011/?no_cache=1 
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høj grad af bureaukrati er blevet mere gennemsigtig, og ydelserne er samtidig gået fra at 

have fysisk karakter, f.eks. udveksling af kontanter og fysisk rådgivning, til i høj grad at 

blive mere digitale.  

 

Vi finder det interessant at undersøge muligheden for at videreføre succesen bag 

MobilePay til et internationalt marked, uden for det nordiske. Vi ønsker i sidste ende, at 

bidrage med vores anbefalinger omkring potentialet. 

Succesen bag MobilePay 

MobilePay er stiftet af Danske Bank og blev lanceret i Danmark i maj 20133.  

Der var i opstarten hovedsageligt fokus på transaktioner mellem privatpersoner (P2P), og 

med MobilePay blev det meget nemmere at overføre penge til hinanden, uden 

nødvendigheden i at kende hinandens kontonumre. MobilePay fungerer ved, at man som 

bruger henter applikationen og registrerer sig med sit telefonnummer og betalingskort. 

Herefter kan man anvende en 4-cifret kode eller fingeraftryk som adgang for at overføre 

penge. Det eneste man skal bruge for at overføre penge er modtagerens telefonnummer.  

 

MobilePay havde i sin opstart en ambition om, at det skulle være lige så nemt at overføre 

penge til sine venner, som at sende en SMS4. Dette må de i høj grad siges at være lykkes 

med. MobilePay oplevede en enorm tilslutning af burgere, og havde på blot 4 måneder 

efter lanceringen 500.000 aktive brugere. Efter 3 år var dette tal steget til mere end 3 

millioner5.  

                                                
3
 http://www.business.dk/bank/nu-kan-du-overfoere-penge-som-at-sende-en-sms  

4
 http://mobilepay.dk/da-dk/Pages/Om-MobilePay.aspx  

5
 https://www.mobilepay.dk/da-dk/Pages/Om-MobilePay.aspx  

http://www.business.dk/bank/nu-kan-du-overfoere-penge-som-at-sende-en-sms
http://mobilepay.dk/da-dk/Pages/Om-MobilePay.aspx
https://www.mobilepay.dk/da-dk/Pages/Om-MobilePay.aspx
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(Kilde: Danske Bank Group, Annual Report 2014) 

 

 

I dag har over 3,5 millioner danskere downloadet MobilePay applikationen, hvoraf ca. 70 

% af disse ikke er Danske Bank kunder6. 3,5 millioner brugere svarer til at 9 ud af 10 

smartphones i Danmark har MobilePay applikationen installeret.  

 

Rejsen hertil har budt på en stor udvikling af den mobile 

betalingsapplikation MobilePay. Som tidligere nævnt var 

løsningen udviklet til, at tilbyde privatpersoner at foretage 

nemme pengeoverførsler til hinanden. Siden har løsningen 

udviklet sig til at tilbyde sine brugere meget mere. Alt fra 

betaling i butikker vha. teknologier som Bluetooth og NFC, 

abonnementsbetalinger og sågar muligheden for at optjene 

loyalitets bonusser, er et udpluk af de mange muligheder som 

MobilePay tilbyder7.  

(Kilde: http://mobilepay.dk/da-dk/Pages/Om-MobilePay.aspx) 

 

MobilePay blev lanceret på et tidspunkt uden egentlig konkurrence. Dette betød at 

MobilePay hurtigt kunne drage nytte af first-mover advantages (Lieberman & Montgomery, 

1988). Der kom dog hurtigt efter lanceringen af MobilePay et konkurrerende produkt på 

                                                
6
 http://mobilepay.dk/da-dk/Pages/Om-MobilePay.aspx  

7
 http://mobilepay.dk/da-dk/Pages/mobilepay.aspx  

http://mobilepay.dk/da-dk/Pages/Om-MobilePay.aspx
http://mobilepay.dk/da-dk/Pages/Om-MobilePay.aspx
http://mobilepay.dk/da-dk/Pages/mobilepay.aspx
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markedet ved navn SWIPP. Danske Bank var oprindeligt en del af sektorsamarbejdet 

omkring SWIPP, men mente at udviklingen af løsningen gik for langsomt, og indså 

ligeledes, at leveringen af mobile løsninger ville blive et stort konkurrenceparameter i 

fremtiden. Danske Bank valgte derfor at gå egne veje og udvikle sin egen løsning8.  

 

Lanceringen af MobilePay medførte et stort pres på samarbejdet omkring SWIPP til også 

at lancere. Presset på lanceringen af SWIPP betød en ukoordineret lancering af de 

deltagende banker. Brugerne af SWIPP oplevede, at de ikke kunne være sikre på, hvem 

de var i stand til at sende penge til, fordi ikke alle banker var klar med løsningen. Denne 

dårlige koordinering af samarbejdet gjorde, at SWIPP allerede fra start havde svært ved at 

opbygge en kritisk masse af brugere. Derudover var SWIPP også et mere kompliceret 

produkt for brugerne at benytte. For det første var det nødvendigt at være bankkunde i en 

af de deltagende banker, derudover var det nødvendigt at have sin egen banks applikation 

installeret, hvorefter SWIPP ville fungere igennem denne. Disse to faktorer, kombineret 

med at brugerne skulle anvende NemID som login betød, at SWIPP var langt fra 

MobilePay set i forhold til brugervenlighed.  

 

SWIPP kom senere mere ind på markedet for mobile betalingsløsninger i Danmark, og fik 

opbygget en base af brugere, dog stadig betydeligt mindre end MobilePay. Dette var efter, 

at begge løsninger fik udviklet sig til ikke kun at tilbyde mobile overførsler mellem brugere, 

men også muligheden, som vi kender den idag, for at betale i butikker. Det er 

bemærkelsesværdigt, at SWIPP fik næsten samme antal erhvervsdrivende modtagere, ca. 

1.500 brugere, hvor MobilePay havde ca. 1.950 brugere9, dette på trods af en meget 

mindre base af private brugere.  

MobilePays store og hurtige succes på det danske marked betød, at SWIPP i juni 2016 

kommunikerede, at de ikke længere kunne konkurrere med MobilePay. SWIPP ville 

fremadrettet udelukkende fokusere på erhvervskunder10. Der gik dog ikke mange måneder 

førend at også dét skulle vise sig at være umuligt. I december 2016 erkendte SWIPP at de 

måtte lukkes helt ned11.  

                                                
8
 Interview med Jeanette 

9
 Staykova & Damsgaard, 2015 

10
 http://nyheder.tv2.dk/business/2016-06-13-swipps-direktoer-erkender-nederlag-til-mobilepay  

11
 http://finans.borsen.dk/artikel/1/335921/swipp_lukker_og_slukker_fyrer_alle_medarbejdere.html  

http://nyheder.tv2.dk/business/2016-06-13-swipps-direktoer-erkender-nederlag-til-mobilepay
http://finans.borsen.dk/artikel/1/335921/swipp_lukker_og_slukker_fyrer_alle_medarbejdere.html
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MobilePay endte med at vinde over SWIPP i kampen om det danske marked. Flere 

spørgsmål melder sig herefter. Hvilke faktorer var medvirkende til at MobilePay kunne 

trække sig sejrrigt ud af denne kamp? Og kan MobilePay drage nytte af disse erfaringer i 

fremtiden på det internationale marked? 

 

Ifølge Jan Damsgaard12, Institutleder ved Institut for digitalisering på CBS, der forsker i 

digitalisering og dennes muligheder og konsekvenser, skal svaret på disse spørgsmål 

findes i, de first-mover advantages som MobilePay nød godt af, og evnen til hele tiden at 

være et skridt foran konkurrenterne, men også det faktum, at MobilePay var tilgængelig for 

alle fra starten. Løsningen var altså ikke, ligesom SWIPP, koblet sammen med en specifik 

bank. 

 

Danske Bank deltog i sektorsamarbejde omkring udviklingen af SWIPP, men valgte at 

trække sig bl.a. på baggrund af annonceringen om betalingsløsningen, Paii, som blev 

stiftet af de store teleselskaber13. Det hurtige exit fra sektorsamarbejdet betød, at Danske 

Bank ikke kunne nå, at skabe MobilePay som en forkromet løsning, der kunne alt fra start. 

MobilePay startede som værende en one-sided platform (Staykova & Damsgaard, 2015), 

hvor overførsler mellem privatpersoner var den eneste umiddelbare funktion. Det er vores 

overbevisning, at netop denne funktion har været én af de afgørende parametre til, at 

MobilePay kunne vinde kampen imod SWIPP og Paii. Dette skyldes, at MobilePay på 

denne måde skabte en stor brugerflade, inden de blev til en multi-sided platform (Staykova 

& Damsgaard, 2015), hvorved det blev muligt at foretage mobile betalinger i butikker. 

Herved skabte MobilePay et større incitament for butikkerne, til at tage løsningen til sig, da 

MobilePay beviseligt allerede havde et stort antal private brugere.  

MobilePay har løbende ‘bundlet’ flere bagvedliggende funktioner, hvilket betyder, at de nu 

har en multi-sided platform, hvori de stadig udvikler flere og flere funktioner. 

 

                                                
12

 Interview med Jan Damsgaard 
13

 Staykova, K.S., Damsgaard, J. The race to dominate the mobile payments platform: Entry and expansion 

strategies. Electron. Comm. Res. Appl. (2015) 
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(Kilde: Staykova & Damsgaard, 2015) 

 

I april 2017 blev en ny funktion i MobilePay lanceret. Den nye funktion går ud på, at man 

som bruger af MobilePay nu kan betale i butikker helt uden at låse sin smartphone op og 

efterfølgende åbne applikationen14. MobilePay er de første i verden til at lancere denne 

teknologi, som har været længe efterspurgt af brugerne.  

Vi har som undersøgere store forventninger til denne teknologi, idet vi ser løsningen som 

værende MobilePays mulighed for at konkurrere med Nets udstedte betalingskort og det 

mobile dankort fra Nets. Vi har en tro på, at størstedelen af MobilePay brugerne, 3,5 

millioner danskere, vil benytte sig af løsningen såfremt den bliver tilgængelig i de danske 

butikker og dermed fravælge det fysiske betalingskort. 

 

MobilePay står altså stadig overfor mange nye muligheder og udfordringer, også på det 

danske marked. En af de faktorer, som vi mener, kan have stor indflydelse på den 

fremtidige succes for MobilePay er den stigende grad af digitalisering inden for den 

finansielle sektor, som ses i et større internationalt omfang. 

  

                                                
14

 http://finans.borsen.dk/artikel/1/343215/verdens_foerste_mobilepay_slaar_rivaler_paa_lynbetalinger.html  

http://finans.borsen.dk/artikel/1/343215/verdens_foerste_mobilepay_slaar_rivaler_paa_lynbetalinger.html
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Digitaliseringen af finansielle ydelser 

Den finansielle sektor står midt i en revolution. Måden hvorpå bl.a. banker bliver drevet, 

ser ud til at blive meget anderledes i fremtiden.  

Vi ser på bankerne som en nødvendighed for forbrugerne, som opbevarer deres penge i 

bankerne med en forventning om, at de er tilgængelige når de skal bruges igen. Bankerne 

har et ry for, at have et særligt fokus på aktionærerne og i mindre grad kunderne. Dette vil 

ikke være tilfældet i fremtiden. Nedenstående citat fra finansforbundet sætter situationen i 

branchen i perspektiv.  

 

“I starten af 1500-tallet fik den polske astronom Nicolaus Kopernikus til opgave at 

fastlægge påsken på baggrund af observationer af blandt andet planeter. Han regnede på 

det igen og igen, men kunne absolut ikke få det til at hænge sammen. Lige indtil han 

gjorde solen og ikke jorden til centrum af universet”.15 

 

Ovenstående citat pointerer hvordan ens syn på tingene, kan ændre det overordnede 

billede. Dette er også tilfældet for den finansielle sektor i fremtiden. Bankerne er nødt til at 

ændre deres syn på hvordan man driver bank, og se på kunders behov først, i stedet for 

deres egne. Dette er der flere årsager til, hvilket vi vil komme yderligere ind på gennem 

denne opgave. EU direktivet, PSD2, samt nye revolutionerende teknologier som f.eks. 

blockchain kan eliminere bankernes monopol på deres kunders konto informationer og 

betalingstjenester, og vil derudover betyde at prisen for transaktioner næsten vil forsvinde. 

Der sker i øjeblikket et ‘push’ i digitaliseringen fra et lovgivningsmæssigt synspunkt, 

samtidigt med at vi ser et ‘pull’ fra forbrugerne i efterspørgslen af nye innovative digitale 

løsninger. 

  

Denne digitale udvikling inden for bankverdenen vil betyde en disruption i den normale 

banks forretningsmodel. Konkurrencen vil ikke nødvendigvis komme fra andre allerede 

eksisterende banker, men også virksomheder der ifm. PSD2 direktivet kan udnytte, at alle 

fremadrettet, med accept fra kunden, kan få lov til f.eks. at initiere betalinger på vegne af 

kunden. Dette kan betyde, at bankerne kan risikere blot at blive den grundlæggende 

                                                
15

 https://www.finansforbundet.dk/da/nyheder-aktuelt/magasin/Sider/Digitaleudfordringer.aspx  

https://www.finansforbundet.dk/da/nyheder-aktuelt/magasin/Sider/Digitaleudfordringer.aspx
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infrastruktur for finansielle ydelser, uden nødvendigvis at have nogen betydelig kontakt til 

deres kunder. Det gælder altså om at finde ud af hvor man kan skabe værdi for kunden, 

samtidig med at man kan skabe en sund forretning. Som Anders Skøtt, senior 

forretningsudvikler i innovation og sektorudvikling fra DTU forklarer: 

 

“Vinderne bliver de virksomheder, der kan tilbyde relevante og værdiskabende servicer og 

er i stand til at være der, hvor kunden er." 16 

 

I en artikel har Mckinsey identificeret over 30 nye områder, hvor de ser finansielle 

virksomheder bevæge sig hen imod, i et forsøg på at følge denne transformation i 

industrien. Udviklingen i digitale finansielle løsninger presser virksomheder, der indtil nu 

har haft fokus på ‘payment applications’, til at tænke mere på tværs af værdikæden. De 

nye områder som ses nedenfor, inkluderer mange områder heriblandt wealth 

management, retail og mange flere.  

                                                
16

 https://www.finansforbundet.dk/da/nyheder-aktuelt/magasin/Sider/Digitaleudfordringer.aspx  

https://www.finansforbundet.dk/da/nyheder-aktuelt/magasin/Sider/Digitaleudfordringer.aspx
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Bankkunder vil indenfor den nærmeste fremtid, pga. digitaliseringen af finansielle ydelser, 

være mere uafhængige. Dette kræver at man som bank sørger for at fastholde sine 

kunder, ved at kunne levere ekstra services. Et område hvori vi ser en stor digitalisering, 

er f.eks. online banker, hvor man som forbruger ikke møder op til fysiske møder, men blot 

deltager over en virtuel platform på ens PC. 

 

En Mckinsey artikel, publiceret første gang i Financial Times, oktober 201317, estimerer at 

den digitale transformation, vil betyde at op imod 30 % af omsætningen i den typiske 

europæiske bank, er på spil. Det vurderes derudover også, at en bank der følger 

digitaliseringen, kan fjerne op imod en fjerdedel af deres omkostningsbase. Artiklen 

estimerer derudover at en bank der fuldt ud fokuserer på digitalisering, vil kunne stå 
                                                
17

 http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/the-rise-of-the-digital-bank  

http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/the-rise-of-the-digital-bank
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overfor en forbedring i deres indtjening, på op imod 40 %. Denne stigning i indtjeningen 

kommer ikke nødvendigvis fra større en omsætning, men primært fra et effektiviserings-

perspektiv og altså en forbedring af cost/income nøgletallet. 

 

Digitaliseringen inden for den finansielle sektor efterlader dermed et stort potentiale, og det 

bliver spændende at følge hvilken international spiller, der kommer til at sætte standarden 

inden for digitaliseringen og hvordan.  

Problemfelt 

Ser vi igen på den digitale løsningen, MobilePay, fremgår det tydeligt, at 

forretningsmodellen løbende har udviklet sig og MobilePay fremstår nu som en bundlet 

løsning med forskellige og brugervenlige funktioner.  

 

MobilePay havde i sin opstart fokus på transaktioner mellem privatpersoner med 

ambitionen om, at det skulle være lige så nemt at overføre penge til sine venner, som at 

sende en SMS. Ambitionen blev indfriet på det danske marked, hvor MobilePay oplevede 

en stor tilslutning af brugere, der antageligt lægger vægt på brugervenligheden og ikke 

mindst prisen for løsningen, gratis. 

MobilePay har efterfølgende formået, at forblive relevante i markedet, ved at udvikle 

løsningen til bl.a. at indeholde betalingsløsninger, der kan benyttes i fysiske butikker og på 

internettet. 

 

Vi finder det interessant at undersøge, om succesen for MobilePay på det danske marked, 

kan videreføres til et nyt marked. Vi har derfor valgt, at fokusere på mulighederne for 

MobilePay på det tyske marked. Tysklands økonomi vurderes at være den stærkeste i 

EU18, hvilket i sig selv gør markedet attraktivt. Derudover er den tyske industri allerede 

langt i forhold til digitalisering, vi ser flere store produktionsvirksomheder som har 

implementeret bevægelsen, Industri 4.0, som i korte træk handler om integrationen mellem 

den digitale verden og den fysiske produktion19. Vi ser derfor nogle åbenlyse paralleller, 

                                                
18

 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2001rank.html 
19

 https://www.teknologisk.dk/hvad-er-industri-4-0/36707 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2001rank.html
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som kan inddrages i dialogen med eventuelle tyske samarbejdspartnere i forhold til 

digitaliseringen inden for mobile betalinger og betalingsløsninger.  

 

Vi begrunder endvidere valget af det tyske markedet med, at MobilePay allerede har 

igangsat flere initiativer i forhold til det Skandinaviske marked, hvilket også er oplagt ud fra 

et Uppsala-model perspektiv (Forsgren & Johanson, 1975).  

 

Den digitale transformation inden for finansielle ydelser udvikles i takt med, at der udvikles 

nye teknologier og nye udbydere indtrænger de internationale markeder.  

Vi ønsker med vores projekt, at klarlægge MobilePays muligheder for, at forblive relevante 

og samtidig indtrænge et nyt marked, Tyskland.  

I denne sammenhæng ønsker vi, at analysere MobilePay som virksomhed, og videre 

hvordan MobilePay kan positionere sig i forhold til det tyske marked.  

Problemformulering 

Vi ønsker med baggrund i den danske succes for MobilePay, at undersøge muligheder for 

indtrængning på det tyske marked. 

Undersøgelsesspørgsmål 

Til besvarelsen af vores problemformulering har vi opstillet følgende 

undersøgelsesspørgsmål, der vil understøtte vores besvarelse af problemformuleringen. 

 

● Hvordan har den digitale transformation ændret markedet for finansielle ydelser? 

● Hvor befinder det tyske marked sig i forhold til den digitale transformation? 

● Findes der nogle åbenlyse muligheder på det tyske marked, som MobilePay kan 

udnytte? 

● Hvilke muligheder har MobilePay for, at komme ‘first to market’ i Tyskland? 

● Hvordan har MobilePay påvirket Danske Banks forretning?   

● Hvilken strategi for indtrængen på det tyske marked vil være optimal for MobilePay?  
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Afgrænsning 

Vores projekt vil tage udgangspunkt i et strategisk dilemma. Vores fokus vil være på 

hvordan MobilePay med baggrund i deres succes på det danske, og deres erfaringer på 

det nordiske marked, kan etablere sig syd for den danske grænse i Tyskland.  

Vi afgrænser os fra den initierende analyse af hvilket nyt marked der vil være bedst for 

MobilePay. MobilePay har indtil nu haft et nordisk fokus, og vi finder det derfor interessant 

at tage skridtet videre uden for Skandinavien. Tyskland er derudover et spændende 

marked, både set i forhold til Uppsala modellen, men også de generelle præferencer og 

tendenser vi ser i markedet, som indtil nu har været et meget kontant baseret samfund.  

Undersøgelsesdesign 

Undersøgelsesdesignet for vores opgave er udformet således, at vi sikre det bedst mulige 

grundlag for en valid og reliabel metode. Dette gør vi med henblik på at kunne besvare 

vores problemformulering og de dertilhørende undersøgelsesspørgsmål. 

 

Vores opgave vil tage form som et single casestudie med udgangspunkt i virksomheden 

MobilePay. Vi har valgt at have en induktiv tilgang til opgaven, hvilket vil sige, at de fundne 

sammenhænge i opgaven, til dels også vil være mulige at anvende i andre virksomheder. 

For at kunne besvare vores problemformulering, vil vi tage udgangspunkt i såvel en 

teoretisk, såvel som empirisk materiale.  

 

Vores empiriske grundlag vil først og fremmest tage udgangspunkt i to interviews. Første 

interview med Jeanette Hertzum, Head of MobilePay Business Solutions & Marketing i 

MobilePay, vil berige os med primær data på, hvorledes MobilePay ser udviklingen inden 

for den finansielle digitalisering, samt hvori MobilePay passer ind i denne i fremtiden. 

Derudover vil interviewet også give os en afklaring fra MobilePays perspektiv på, hvilke 

læringer de har gjort sig fra lanceringerne af MobilePay, på henholdsvis det danske og 

skandinaviske marked. Disse læringer og erfaringer er vigtige, i vurderingen af hvordan 

MobilePay fremadrettet kan stå stærkt på den internationale scene.  
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Vi havde på forhånd bedt, Jeanette Hertzum, om at være så objektiv som muligt i 

besvarelsen af vores spørgsmål. Dog mener vi, at vi ikke med sikkerhed kan anse 

Jeanette Hertzums svar som værende 100 % objektive. Vi har på baggrund af dette 

besluttet os for at interviewe en upartisk forsker fra CBS.  

 

Jan Damsgaard, Institutleder ved Institut for digitalisering på CBS, forsker i digitaliseringen 

og hvilke muligheder og konsekvenser denne har for erhvervslivet og økonomien generelt.  

Vi valgte i interviewet med Jan Damsgaard en mere generel tilgang, end i interviewet med 

Jeanette Hertzum. Vi ønskede at få svar på de generelle mekanismer i industrien, og hvor 

denne industri bevæger sig hen imod, set fra et forskningsmæssigt synspunkt. 

Interviewets mål var derudover at få svar på, hvilke udfordringer man som virksomhed i 

denne industri står overfor i fremtiden. 

 

Fælles for vores to interviews er, at de er opbygget som semi-strukturerede narrative 

interviews (Ib Andersen, 2013), hvor vi ud fra en interviewguide med åbne spørgsmål delt 

op i temaer, ville få svar på vores spørgsmål.  

I interviewene har vi stillet åbne spørgsmål med hensigten om, at vi som interviewere ikke 

ønskede at påvirke respondenternes svar, ved at stille nogle enten positivt- eller negativt-

ladede spørgsmål. På denne måde ville det for respondenterne ikke være muligt at afkode 

hvilken en holdning vi som opgaveløsere har til emnet. 

Respondenterne fik forud for interviewet tilsendt vores overordnede temaer og 

dertilhørende spørgsmål, for på bedst mulig vis, at være i stand til at kunne svare på 

spørgsmålene. 

 

Ud over interviewene med Jeanette Hertzum og Jan Damsgaard, vil vi gennemføre en 

markedsanalyse og omverdensbeskrivelse af Tyskland, for at kunne bibringe vores 

undersøgelse med nye data til besvarelse af vores problemformulering.  

De data som vi vil bruge til disse analyser og beskrivelser, vil primært være sekundært 

statistiske data. Statistikker fra databaser vil pga. mængden kunne give os en masse 

materiale til at sammenholde med ikke statistiske data, og på denne måde komme med 

vores fortolkninger og konklusioner på disse.  
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For at kunne opnå en stor nok forståelse for det tyske marked, til at kunne komme med 

anbefalinger til MobilePay, har vi derudover også valgt at søge information i allerede 

publicerede rapporter og artikler om Tyskland, de tyske forbrugere, samt den digitale 

udvikling i Tyskland og i verdenen generelt. Der er foretaget mange undersøgelser og 

studier omkring digitaliseringen af finansielle ydelser allerede, hvilket vi som 

opgaveskrivere kan drage nytte af.  

 

For at analysere hvilken effekt MobilePay har haft på Danske Bank, vil vi analysere 

relevante nøgletal i Danske Banks regnskab siden lanceringen af MobilePay. Ved at 

foretage denne analyse vil vi blive i stand til, at argumentere for nogle af de effekter som 

en eventuel partner i Tyskland vil kunne opnå ved at implementere MobilePay. Vi har 

valgt, at inddrage følgende elementer i vores analyse af Danske Bank udviklingen i 

kundetilfredsheden, udviklingen i nøgletallet, cost/income, rentabilitet og soliditet for at 

argumentere for MobilePays effekt på Danske Bank.  

Metode 

Denne opgaves formål er at opstille forretningsmæssige og strategiske anbefalinger til 

MobilePay. Disse anbefalinger skal ikke anses som værende de endegyldige bedst mulige 

strategiske valg, alle faktorer taget i betragtning, men kan argumenteres for at være det. 

 

Vi vil som udgangspunkt i besvarelsen af vores problemformulering have en hermeneutisk 

tilgang20. Den hermeneutiske tilgang siger, at man for at kunne forklare et fænomen, først 

og fremmest er nødt til at forstå dette. Vi ønsker derfor først at undersøge og forstå de 

bagvedliggende mekanismer i den industri som MobilePay agerer i, samt opnå en 

forståelse af digitaliseringen af finansielle ydelser. Vi er som opgaveskrivere nødt til at 

forstå de bagvedliggende mekanismer, der gør sig gældende på markedet for mobile 

betalingsløsninger som MobilePay. Dette er nødvendigt førend vi er i stand til at bibringe 

anbefalinger til MobilePay, i forhold til indtrængning på det tyske marked.  

Vi ønsker derfor i denne opgave, at analysere, forstå, og forklare hvilke muligheder og 

udfordringer, der er i denne industri, hvori MobilePay opererer. 

                                                
20

 “Methodology for creating business knowledge” 3rd edition. Arbnor & Bjerke. 2009 
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For at opnå denne ovennævnte forståelse, vil vi anvende den hermeneutiske spiral21. 

Denne spiral viser i simple træk, at man først forsøger at opnå en forståelse for et 

fænomen, hvorefter der fortolkes på dette. For at man som undersøger kan fortolke på 

noget, er man nødt til at bruge sin forståelse af dette fænomen, herfra navnet den 

hermeneutiske spiral. Ved at bruge denne spiral opnår vi som undersøgere, en meget 

større forståelse for og indsigt i det emne vi undersøger. 

 

Den kvalitative data, i form af vores interviews, vil blive skabt i samspil mellem os 

(undersøgere) og Jeanette Hertzum & Jan Damsgaard (respondenter).  

Vores opgave som undersøgere er at fortolke virkeligheden og de inputs vi opnår fra 

interviewene. Dette bestræbes udført så objektivt som muligt. 

 

Vi vil i løbet af opgaven identificere faktorer der for MobilePay kan ses som værende 

henholdsvis, styrker, svagheder, muligheder eller trusler. Disse faktorer vil identificeres for 

hvert afsnit og vil blive rangeret fra skala på 1-5, hvor 1 indikerer at faktoren vurderes som 

værende meget lidt betydelig, og hvor 5 indikerer den største betydning. Vores 

observationer vil danne grundlag for en omfangsrig analyse, der vil gøre os i stand til at 

maksimere hhv. styrker og muligheder og minimere svagheder og trusler.  

 

Vi vil efter en grundig analyse af ovenstående frembringe vores anbefalinger til MobilePay, 

i forhold til hvordan de kan indtrænge det tyske marked. I vores anbefalinger vil vi også 

påpege områder i det tyske samfund og deres økonomi, hvor vi ser en efterspørgsel som 

MobilePay kan drage nytte af. 

Teori 

Vores teoretiske grundlag for besvarelsen af vores problemstilling, vil først og fremmest 

tage udgangspunkt i teorier som anvendes til undersøgelse og karakterisering af et givent 

marked og industri. Vi vil bruge disse til at analysere relevante faktorer, som kan spille ind i 

beslutningstagningen omkring etableringen af MobilePay på det tyske marked.  

                                                
21

 “Den skinbarlige virkelighed. Vidensproduktion i samfundsvidenskaberne”. 5. udgave. Ib Andersen 
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PESTL-begreberne vil fungere som et godt rammeværktøj, til opdeling af de generelle 

faktorer i omverdenen, som har betydning for en virksomhed som MobilePay, og deres 

etablering på et endnu ukendt marked.  

Vores markedsanalyse vil tage udgangspunkt i Porters Five Forces (Michael E. Porter, 

1979), hvori vi vil analysere konkurrenceintensiteten i industrien for digitale finansielle 

ydelser på det tyske marked, samt tilstanden af det tyske marked generelt. 

Fælles for afsnittet omkring omverdensbeskrivelsen samt markedsanalysen er, at vi efter 

hvert af disse afsnit vil samle de muligheder og trusler vi har identificeret i disse afsnit.  

 

Efter denne analyse af både omverdenen samt markedet, vil vi gennemgå en analyse af 

de interne aspekter af MobilePay. Dette er nødvendigt, for at kunne identificere hvor 

MobilePay har deres styrker og svagheder, samt hvor MobilePay skaber værdi. Til dette vil 

vi bl.a. bruge teorien omkring Value Shop (Stabell & Fjeldstad, 1998), som bruges til at 

undersøge de interne processer i en virksomhed. Man bruger denne innovationstilgang i 

servicevirksomheder, da en value shop er en cirkulær kontinuerlig proces. Vi vil endvidere, 

for at belyse den interne effekt af MobilePay, inddrage relevante regnskabsmæssige 

nøgletal, til identificering af hvilken effekt MobilePay på moderselskabet, Danske Bank.  

For at sætte vores identificerede styrker, svagheder, muligheder og trusler overfor 

hinanden, anvender vi en TOWS analyse, for på denne måde at kunne finde strategier der 

kan eliminere trusler, mindske svagheder, forbedre styrker samt udnytte muligheder.  

Når vi har fået identificeret ovenstående vil vi gennemgå teori omkring etablering af 

virksomhed på et nyt marked. Vi ønsker at se på de forskellige former for 

indtrængningsstrategier, der er mulige for MobilePay. Dette på baggrund af vores 

erfaringer omkring tilstanden på markedet, samt den interne analyse af MobilePay. Her vil 

vi anvende teori omkring entry modes, nærmere bestemt internationaliseringen af 

servicevirksomheder (Jensen & Petersen, 2014). 

Herefter vil vi opstille 3 forskellige etableringsmuligheder, som vi finde oplagte på 

baggrund af en længere analyse af det tyske marked og MobilePay.  

I forlængelse af vores anbefalinger finder vi det også interessant, at undersøge hvilke 

udfordringer en virksomhed som MobilePay står overfor, på et marked som de ikke 

kender, set i forhold til de udfordringer som indenlandske virksomheder på det tyske 
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marked har. Der er typisk flere udfordringer når man kommer som ny virksomhed på et nyt 

marked. Til dette vil vi benytte Zaheers (1995) teori omkring liability of foreignness.  

 

Vi vil som konklusion på denne opgave frembringe vores endelige strategiske anbefalinger 

til MobilePay, i forhold til hvilken etablerings strategi vi mener, er den optimale for 

MobilePay på det tyske marked.  

Omverdensbeskrivelse  

For at skabe det fornødne overblik over Tyskland har vi valgt at indlede vores analyse med 

en omverdensbeskrivelse. Her vil vi belyse hvilke faktorer, der kan have en positiv 

indflydelse på indtrængningen, eller være til hindring for dette. Vi vil til sidst i dette afsnit 

opstille de væsentlige faktorer på en overskuelig liste, hvor vi også rangerer de enkelte 

faktorers betydningen for indtrængningen af det tyske marked med MobilePay. 

Political factors 

Tysklands politiske hvilested kommer fra den tyske grundlov som blev vedtaget i 1949. 

Grundlovens formål var at sikre genopbygningen efter 2. verdenskrig, samtidig med at den 

sikrede den enkelte borgers frihed22. Tyskland består af 16 delstater med hver deres 

“hovedstad”23.  Måden hvorpå love vedtages i Tyskland, er væsentlig anderledes end den 

måde det foregår på i det danske folketing. Tyskland har et såkaldt to-kammer system, 

forbundsdagen og forbundsrådet.  Forbundsdagens medlemmer vælges direkte ved valg, 

hvorimod forbundsrådets medlemmer er en sammensætning af repræsentanter fra de 16 

tyske delstater. Jo flere indbyggere delstaten har, jo flere stemmer har den gældende 

delstat i forbundsrådet. Love der har speciel stor indflydelse på de 16 delstater, kan kun 

vedtages ved at få over 60 % af stemmerne i ovennævnte forbundsråd.  

 

Generelle love bliver vedtaget vha. én af to mulige metoder: Indsigelsesproceduren eller 

samtykke proceduren. Ved anvendelse af samtykke proceduren skal både forbundsrådet 

samt forbundsdagen nå til enighed om en given lov. Bruges derimod 

                                                
22

 http://tyskland.um.dk/da/om-tyskland/politisk%20system/  
23

 www.tyskland.um.dk  

http://tyskland.um.dk/da/om-tyskland/politisk%20system/
http://www.tyskland.um.dk/
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indsigelsesproceduren kan forbundsrådet gøre indsigelse imod en given lov, hvorimod at 

forbundsdagen i et sådan tilfælde kan afvise denne indsigelse og gennemføre lovforslaget 

alligevel.24  

Det er endvidere den tyske regering, der tager stilling til de love og regulativer, der 

opsættes over for den finansielle sektor i Tyskland. Tiltag, der skal ses som en samfunds- 

og forbrugerbeskyttelse, særligt i kølvandet på de seneste års finansielle kriser og 

krakkede banker. For at imødekomme ovenstående, har langt de fleste internationale 

markeder etableret nationale instanser, som f.eks. Deutsche Bundesbank, som fastlægger 

nationale reguleringer i forhold til bankdrift. 

Samtidig med at bankerne skal overholde de nationale regulativer og love, er det 

nødvendigt, at orientere sig inden for de internationale reguleringer. Dette skyldes, at 

størstedelen af bankerne indgår internationale samarbejder, bankerne imellem, for at 

imødekomme kundernes stigende behov for international handel. 

Den stigende internationalisering inden for branchen har medført et øget behov for fælles 

internationale standarder og reguleringer. 

The Bank for International Settlements (BIS), blev stiftet i 1930 i Basel, Schweiz. BIS blev 

stiftet med det formål, at skabe globale standarder og reguleringer inden for banker25. BIS 

er særligt kendt for deres Basel Committee, der bl.a. har udarbejdet et internationalt 

regulerings-framework for banker, Basel III, der blev istandsat i 2011 efter den seneste 

finanskrise (2007-2008)26. 

Ovenstående tiltag er hovedsageligt tiltænkt en konsolidering af branchen i forhold til 

kapital og likviditet, for at undgå unødig usikkerhed i branchen og yderligere konkurser af 

velrenommerede banker. 

”Nye” opmærksomhedspunkter, som særligt de europæiske banker har fokus på, er 

’hvidvaskning af penge’ og ’finansiering af terrorisme’27. Vi har set et EU direktiv fra 2015, 

der særligt understreger vigtigheden i bankernes evne til at dokumentere pengeoverførsler 

og kontante hævninger.   

                                                
24

 Danmarks udenrigsministeries hjemmeside: www.tyskland.um.dk  
25

 http://www.bis.org/about/history.htm?m=1%7C4%7C445  
26

 http://www.bis.org/publ/bcbs189.htm  
27

 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 

http://www.tyskland.um.dk/
http://www.bis.org/about/history.htm?m=1%7C4%7C445
http://www.bis.org/publ/bcbs189.htm
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Ovenstående pointerer, at den finansielle branche er nødt til at være nytænkende i forhold 

til fremtidige forretningsmodeller, da der er mange reguleringer og love der skal tages 

hensyn til. 

 

Vi vurderer overordnet at MobilePay, med deres pengeoverførsel løsning, har været 

forudseende i forhold til deres konkurrenter. MobilePay er et alternativ til kontant- og 

kortbetaling, hvor førstnævnte ikke kan spores digitalt. 

MobilePay som forretningsmodel lever fint op til det EU direktiv, der særligt har fokus på 

bankernes evne til at dokumentere kundernes transaktioner.  

 

Tyskland har store planer om, at blive et mere digitaliseret samfund jf. Tysklands “Digital 

Agenda 2014–2017”, som kort forklaret går ud på, at Tyskland ønsker at udnytte de 

muligheder som digitalisering bibringer, og på den måde styrke Tysklands position i 

forhold til, at være en innovativ og produktiv økonomi28. Dette er et helt klart et signal om, 

at digitale løsninger er vejen frem, og at det kun er teknologien der sætter grænser for, 

hvor digitale løsninger kan benyttes.  

Economic factors 

Tyskland er verdens 4. største økonomi, og Europas suverænt største økonomi29. 

Tyskland blev under finanskrisen meget hårdt ramt med store fald i deres BNP, men har 

siden oplevet fremgang i landets økonomi. Senest i 2016 steg deres BNP med 1,9 %30.   

På trods af fremgangen ser vi en stor usikkerhed rundt omkring i Europa, hvor mange 

politiske valg i 2017 påvirker økonomien i høj grad. Usikkerheden omkring disse valg er 

præget af bl.a. valget i UK omkring BREXIT og præsidentvalget i USA. Her så vi, at 

samtlige meningsmålinger tog fejl omkring udfaldet af valgene, der har medført en generel 

usikkerhed. Denne usikkerhed betyder, at virksomheder tøver med at foretage nye 

investeringer i frygten for, at de politiske valg ender med at have et uønsket udfald31. 

 

                                                
28

 Report: “Digital Agenda 2014 – 2017”. The Federal Government, Germany 
29

 http://www.investopedia.com/articles/investing/022415/worlds-top-10-economies.asp  
30

 Dansk Industri 
31

 “Markedsrapport Tyskland” - Dansk Erhverv i samarbejde med Dansk-Tysk handelskammer 

http://www.investopedia.com/articles/investing/022415/worlds-top-10-economies.asp
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Ved indtrængning på det tyske marked er der store økonomiske faktorer som spiller ind. 

MobilePay er nødt til at være bevidste om og tage højde for, at det tyske marked er et 

meget større marked at erobre, end de tidligere har prøvet. Den tyske økonomi oplever i 

øjeblikket en positiv udvikling og har derudover den laveste arbejdsløshed siden 

genforeningen af øst og vest (4,2 % i juni 2016)32. Økonomisk set for Danmark, så er 

Tyskland den suverænt største aftager af vores eksport med over 16 % af Danmarks 

totale eksport33. Dette viser hvor stor en økonomisk spiller Tyskland er i Europa.  

 

Tyskland er over 14 gange større end Danmark set i forhold til befolkningen, og over 8 

gange større end Danmark hvis der ses på areal34. Tyskland er altså en stor mundfuld for 

MobilePay, såfremt de skulle erobre dette marked på egen hånd. Dette sammenholdt 

med, at Tyskland er Europas største økonomi gør det vanskeligt for en forholdsvis lille 

virksomhed som MobilePay. 

 

Hvis vi ser på den økonomiske størrelse af Tyskland, er det også hér meget klart, at 

Tyskland er meget større end Danmark. Som det fremgår af bilag nr. 2, er forskellen på 

BNP i Danmark og Tyskland meget stor. Det ses også at Tysklands økonomi siden år 

2000 har oplevet en enorm stigning, på trods af en finanskrise omkring midt i perioden. 

Det skal bemærkes, at det pga. størrelsesforskellen i de to landes økonomi, ikke er muligt 

grafisk at aflæse at Danmarks BNP faktisk er over fordoblet i perioden som er vist i bilaget. 

Nøgletallet, BNP, viser det private og offentlige forbrug og investeringer, samt 

nettoeksporten af varer og tjenester for en given periode. 

Det fordelagtige ved nøgletallet er, at det kan sammenlignes landene imellem. 

Nøgletallet BNP antages for at være meget overordnet i forhold til økonomien på et givent 

markedet, og er derfor et godt sammenligningsgrundlag. 

  

                                                
32

 Eurostat statistik 
33

 http://wits.worldbank.org/CountrySnapshot/en/DNK  
34

 http://www.globalis.dk/Lande/Sammenlign-lande/(country1)/218/(country2)/358  
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Social and cultural factors 

Tyskland er det mest befolkede land i Europa med omkring 82 millioner indbyggere 

(2015). Tyskland er samtidig det land i Europa med flest delstater, der hver især har 

forskellige hovedstæder og antageligt også forskellige kulturer35.  

Tyskland er opdelt i 16 delstater, hvilket kan have betydning for overvejelserne omkring 

implementering af MobilePay i Tyskland. Det forholder sig sådan, at Tyskland frem til 1989 

var opdelt i øst- og vest, som et resultat af 2. verdenskrig.  

Opdelingen af den tyske befolkning medførte store uligheder, særligt i forhold til 

økonomien, en ulighed der stadig kan opleves i dag36. 

Derfor kan det være nødvendigt, at vurdere om en eventuel implementering af MobilePay, 

skal målrettes enkelte delstater af Tyskland eller den brede befolkning.  

 

Hvis vi kigger på den samlede befolkning i Tyskland har i omegnen af 49 millioner en 

smartphone (bilag nr. 3). Dette tal ser kun ud til at være opadgående i de kommende år. 

49 millioner ud af en befolkning på 82 millioner, er en markedspenetrering på ca. 60 %, 

sammenlignet med Danmark på 65 %, hvilket tyder på et stort potentielt marked. 

Som det fremgår af grafen vedlagt som bilag nr. 4, så er Tyskland på 4. pladsen i Europa, 

når det kommer til at små og mellemstore virksomheder sælger online. 24 % af SME’er 

sælger vare online37. Gennemsnittet for EU er 16 %. Tyskland er altså sammen med 

Danmark, Sverige og Irland, frontløberne i EU for onlinesalg i denne slags virksomheder. 

Dette må siges at være en god ting for MobilePay, da dette betyder flere potentielle kunder 

til deres online løsning 

 

I Tyskland er der specielt én faktor, som adskiller Tyskland fra mange af verdens andre 

vestlige lande. Studier viser, at den gennemsnitlige tyske forbruger har næsten dobbelt så 

mange kontanter i sin pung, set i forhold til den gennemsnitlige forbruger i andre lande38. I 

Tyskland sker 82 % af alle transaktioner med kontanter, hvilket er meget højere end 

                                                
35

 https://da.wikipedia.org/wiki/Tysklands_delstater 
36

 
http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Tyskland%2c_%c3%98strig%2c_Schweiz_og_Liechtenstein/
Tyskland_generelt/Tyskland_(Historie)/Tyskland_1933_og_frem 
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 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/germany  
Eurostat - Community survey on ICT usage and eCommerce in Enterprises 
38

 https://qz.com/262595/why-germans-pay-cash-for-almost-everything/  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/germany
https://qz.com/262595/why-germans-pay-cash-for-almost-everything/
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mange andre lande, heriblandt f.eks. USA hvor under halvdelen af transaktionerne sker 

ved brug af kontanter.  

 

 

 

Statistikker omkring tyskeres foretrukne betalingsmiddel viser, at tyskere i højere grad vil 

betale kontant når de handler i dagligvarebutikker (se graf vedlagt som bilag nr. 5). Der er 

flere bud på, hvad årsagen er, til at så stor en andel af transaktionerne i Tyskland foregår 

via kontanter. En undersøgelse viser, at noget så simpelt som at man ved at bruge 

kontakter, har bedre styr på ens økonomi39, mens andre undersøgelser peger i retning af, 

at det er den generelle beskyttelse af ens privatliv, der gør at mange tyskere vælger 

kontanter frem for andre løsninger40.  

 

I en rapport fra 2014 af det tyske konsulentfirma, Roland Berger, hvori de undersøgte den 

tyske digitalisering, identificerede de, at den tyske befolkning i høj grad anvender digitale 

løsninger i deres dagligdag41. 37 % af den daglige kommunikation bliver gjort via digitale 

løsninger, såsom sociale medier. Undersøgelsen viser bl.a. at tyskerne bruger 1 time mere 

på internettet i forhold til 1,5 år tidligere.  

Det er nærliggende at tro, at årsagen skulle findes i, at en større andel af tyskerne 

tilknyttes de sociale medier, men dette er ikke tilfældet. Faktisk har der været en nedgang 

på 11,4 % i antallet af brugere af sociale medier. Årsagen ser i højere grad ud til at skulle 

                                                
39 ECB: Using cash to monitor liquidity - Implications for payments, currency, demand and withdrawal 

behavior. Working Paper Series No. 1385. Oktober 2011 
40

 https://qz.com/262595/why-germans-pay-cash-for-almost-everything/  
41

 “German Digitalization Consumer Report 2014”  

https://qz.com/262595/why-germans-pay-cash-for-almost-everything/
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findes i, at dem der nu engang bruger de sociale medier, bruger det meget mere intensivt 

end tidligere42.  

 

Rapporten viste endvidere, at 25 % af de informationer den tyske forbruger undersøger 

forud for en købsbeslutning bliver gjort online. 39 % anser også den digitale mund-til-mund 

metode som værende lige så god som traditionelle ansigt-til-ansigt anbefalinger43. 

Eksempler herpå er Trustpilot og andre forbrugerforums. I disse sammenhænge er brugen 

af computeren stadig, på det tyske marked, den foretrukne løsning set i forhold til 

smartphones og tablets. Spørgsmålet er bare hvor længe det forbliver sådan. 

 

Hvis man ser på e-commerce, som er begrebet der bruges om køb og salg via internettet, 

så er Tyskland et af de lande hvor dette er størst. I Tyskland er det ifølge Federal 

Association for Information Technology, 51 millioner ud af befolkningen på 82 millioner, 

der foretager online køb44. Dette må siges at være et interessant aspekt for MobilePay, da 

MobilePay har en digital løsning på dette område. Denne digitale løsning gør det muligt for 

forbrugeren at betale for online køb, ved at indtaste telefonnummer i et felt, og derefter 

godkende købet via sin smartphone. Dette vil være et direkte angreb på allerede 

eksisterende løsninger såsom det populære PayPal.  

 

  

                                                
42

 “German Digitalization Consumer Report 2014”  
43

 “German Digitalization Consumer Report 2014”  
44

 https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Invest/Industries/digital-economy,t=digitization-in-

germany,did=1531730.html  
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Kulturanalyse  

Vi har valgt at vores kulturanalyse, skal tage udgangspunkt i bl.a. Hofstede’s Culture 

Dimension (Hofstede, 1997), da vi vurderer, at modellens overordnede dimensioner giver 

en god indikation af en specifik 

kulturs præferencer.   

I dette tilfælde ønsker vi at 

tage udgangspunkt i hhv. de 

danske og tyske præferencer 

indenfor de fem dimensioner, 

med henblik på præferencer 

indenfor betalinger.  

 

 

 

Det er fristende at tro, at Danmark og Tyskland, alt andet lige, har de samme præferencer, 

idet den geografiske og religiøse afstand mellem de to lande er relativ lille. 

I 2001 gennemførte Prof. Gerard Hendrik Hofstede, en analyse af en lang række lande for 

at klarlægge nationaliteternes præferencer til de forskellige dimensioner, herunder 

Danmark og Tyskland45. 

  

  Magt- 

distance 

Afværgelse 

af usikkerhed 

Individualisme 

vs. 

kollektivisme 

Maskulinitet 

vs. femininitet 

Langsigtet- 

vs. kortsigtet 

orientering 

Danmark 18 23 74 16 46 

Tyskland 35 65 67 66 31 

 

(Kilde: Hofstede, 2001) 

 

 

 

                                                
45

 International Project Management, Kathrin Köster, SAGE Publications Ltd, s. 84, table 3.2 Hofstede’s 

country and region index 
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Ovenstående tabel skal naturligvis kobles sammen med en forklaring af niveauerne. 

I Danmark er der tale om en relativ lav magtdistance, som betyder, at det danske samfund 

ikke er så hierarkisk opbygget, hvorimod der i Tyskland er en højere magt distance, der 

tyder på en mere hierarkisk samfundsstruktur.   

  

Når det kommer til afværgelse af usikkerhed, har den tyske befolkning en større tendens til 

at foretrække klare retningslinjer i forhold til lovgivning og reguleringer. 

I modsætning til den danske befolkning, der i nogen grad værdsætter et samfund baseret 

på tillid. Tyskerne er altså mere skeptiske over for overvågningen af deres privatliv.  

  

Både det danske og tyske samfund scorer højt på individualisme, hvilket betyder, at både 

den danske og tyske befolkning hovedsageligt træffer deres beslutninger ud fra et 

individualistisk synspunkt. Dette kan altså indikere at man i begge samfund tænker meget 

på egne interesser.  

 

Danskerne scorer lavt på maskulinitet, hvilket indikerer, at det danske samfund har en 

tendens til at fokusere på ’de bløde værdier’ som f.eks. velfærd, at hjælpe de svage i 

samfundet mv. I Tyskland har de et andet syn på sagen, da de ligger relativt højt på 

maskulinitet. Den højere score kan henledes til, at den tyske befolkning primært har fokus 

på performance og fremdrift, og i mindre grad fokus på ligestilling mv. Dette mener vi er en 

god ting for MobilePay, da der kan drages en parallel til, at hvis MobilePay og den 

generelle udvikling af mobile betalingsløsninger kan give fremdrift og udfylde et hul i 

samfundet, så er muligt for f.eks. MobilePay at skabe en efterspørgsel hos de tyske 

forbrugere. 

  

Den sidste dimension er langsigtet- vs. kortsigtet orientering. Her scorer Danmark i nogen 

grad højere end Tyskland. Dvs., at Danmark er mere langsigtet orienteret når det kommer 

til fremtidige projekter og disponeringer. 

  

Vi har valgt, at foretage en delkonklusion efter at have belyst de forskellige dimensioner og 

holdt resultaterne fra de to lande op imod hinanden.  
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Konklusionen på kulturanalysen er, at trods en relativ kort geografisk afstand mellem de to 

lande, har den danske og tyske befolkning nogle differentierede præferencer. 

Der er især to dimensioner hvor den danske og tyske befolkning deler sine præferencer, 

’afværgelse af usikkerhed’ og ’maskulinitet vs. femininitet’. 

 

Kan de forskellige præferencer have indflydelse på projektet for implementering af 

MobilePay på det tyske marked? 

 

Spørgsmålet fik os til, at gå i dybden med dimensionen, ’afværgelse af usikkerhed’, hvor 

den tyske befolkning scorer relativt højt i forhold til den danske befolkning. 

 

Dimensionen fortolkes af, Kathrin Köster, som samfundets grad af villighed til at acceptere 

usikkerhed46. Definitionen af ’villighed til at acceptere usikkerhed’, vil antageligt blive tolket 

forskelligt fra person til person. Vi har valgt, at gradbøje definitionen af dimensionen til, 

villighed til at imødekomme nye forandringer/tiltag.   

Såfremt vores definition stemmer overens med Kathrin Köster og Prof. Gerard Hendrik 

Hofstede tanker bag dimensionen, bør vi være særligt opmærksomme på de tyske 

præferencer når det kommer til betalingsløsninger. 

  

I en rapport udfærdiget af Federal Reserve Bank of Boston og beskrevet af ugebrevet 

Mandag Morgen, viser, at tyskerne betaler 82 % af deres private køb kontant, i 

modsætning til danskerne, der kun betaler 25 % af deres private køb kontant47.  

Ugebrevet, Mandag Morgen, har forsøgt at komme en begrundelse nærmere og henviser 

til en rapport udfærdiget af ECB i oktober 2011. I denne ECB rapport konkluderede 

analytikerne, at kontanter gør det nemmere for forbrugerne, at holde øje med forbruget og 

styre budgettet.  

 

Dette ønske omkring at kunne styre sit budget, menes at kunne relatere sig til tyskernes 

generelle negative synspunkt på gæld48. Til dette har antropologer, godt nok uden egentlig 

statistisk grundlag, kommet med deres vurdering til årsagen for tyskernes holdning 

                                                
46

 International Project Management, Kathrin Köster, SAGE Publications Ltd, s. 82 
47

 https://www.mm.dk/i-tyskland-er-kontanter-kongen/ 
48

 https://www.mm.dk/i-tyskland-er-kontanter-kongen/  
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omkring gæld. De mener at det tyske ord for gæld, Schuld, kan direkte oversættes til ordet 

for skyld, hvilket er et negativt ladet ord.  

ECB rapporten konkluderede derudover også, at den tyske befolkning lægger stor 

betydning i kontanters mulighed for anonymitet49. 

 

På baggrund af rapporten fra 2011 vil det være oplagt, at være en smule tilbageholdende 

med indføring af nye digitale betalingsløsninger på et marked, der foretrækker at handle 

kontant.  

Technological factors 

En bevægelse vi ser lige nu, er den såkaldte Industri 4.0, hvilket skal forstås som:  

 

“(...) integrationen mellem den digitale verden og den fysiske produktion. Det er ideen om, 

at intelligente, samtænkende produktions- og servicenetværk kan selvstyre elementer på 

kryds og tværs af industrielle værdikæder.”50  

 

Vi ser altså en større og større gensidig afhængighed mellem produkter af den fysiske 

karakter og de mere teknologiske, samt hvordan produkter og ydelser gør sig gældende 

på markederne; de bliver mere og mere integrerede i hinanden.  

 

Denne bevægelse er en faktor, som har stor indflydelse på det marked som MobilePay 

opererer i. Det er vigtigt for en virksomhed som MobilePay, at de er opmærksomme på 

denne bevægelse, for at kunne positionere sig på den mest hensigtsmæssige måde, og 

sikre at de udnytter deres fulde potentiale.  

 

I vores interview med Jeanette Hertzum fra MobilePay blev vi orienteret om, at MobilePay 

så vidt muligt forsøger at tilbyde en løsning “der hvor det giver mening”, også der hvor det 

måske ikke nødvendigvis, har noget specifikt med “mobilbetaling” at gøre. Et eksempel på 

dette var, da MobilePay indførte, at man som bruger af MobilePay, fik muligheden for at 

tilvælge at få elektroniske kvitteringer fra købet i forretningerne. Ved at vælge dette, for 

                                                
49

 https://www.mm.dk/i-tyskland-er-kontanter-kongen/  
50
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brugeren kvitteringer direkte ind i sin MobilePay applikation. Man får sågar kvitteringer i 

MobilePay, selvom man anvender sit betalingskort som er registreret i MobilePay, forudsat 

at forretningen har et MobilePay samarbejde. Denne løsning er altså ikke noget som 

MobilePay kan tjene penge på, men udelukkende en ting, som de har valgt at integrere, 

fordi det giver mening og værdi for kunden, og dermed kan være med til at forbedre den 

oplevelse som brugerne får ved anvendelsen af MobilePay.   

MobilePay har altså stort fokus på hele tiden at være innovative og udvikle deres produkt, 

fordi, som Michael Porter definerer innovation, som værende når man både inkluderer 

forbedringer i det teknologiske, samt forbedringer i den måde hvorpå ting gøres51. Dette 

må i høj grad siges at være gældende i førnævnte eksempel og i MobilePay generelt. 

 

Den tyske bank, Commerzbank, har iværksat en storstilet digital satsning, Commerzbank 

4.052. Dette viser, at de har erkendt vigtigheden af den digitale transformation af industrien. 

Som direktøren Martin Zielke fra Commerzbank siger ved gennemgangen af strategien for 

Commerzbank 4.0 “everything that can digitized, will be digitized”53, pointerer hvor stort 

potentiale der er for MobilePay, til at ride med på denne bølge, hvor de kan tilbyde en 

digital løsning, med succesfulde erfaringer fra det danske marked, og på den måde 

trænge ind på det tyske marked. 

 

En anden teknologisk faktor, som vil have stor indflydelse på MobilePay i fremtiden, er den 

teknologi der kaldes BlockChain54. Ifølge professor på CBS, Jan Damsgaard, som vi 

havde æren af at interviewe i forbindelse med opgaven, vil BlockChain i fremtiden 

revolutionere den måde vi ser transaktioner på. Helt overordnet, så er BlockChain en 

digital liste af transaktioner, som deles på et globalt netværk af supercomputere. 

Sikkerheden ligger i at alt hvad der kommer i denne liste bliver krypteret, så man på denne 

måde som bruger af dette netværk er sikret.  Dette netværk af supercomputere modtager 

og verificerer den digitale betaling som kommer ind på listen med det samme, vha. open-

source software. Alle transaktioner gemmes herefter i det der kaldes en “Block”. Hver 

                                                
51
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bankansatte-skal-erstattes-af-maskiner  
53

 https://www.youtube.com/watch?v=MnkcyEnwflc  
54
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transaktion der bliver lavet stables ovenpå hinanden digitalt i kronologisk rækkefølge, 

derfor navnet BlockChain. 

 

Brugen af BlockChain vil medføre, at vi ikke længere er afhængige af en 3. part, som vi 

kender det idag (bankerne/betalingsformidlere), til at verificere betalinger og overførsler. 

Det er derfor en stor trussel for hele den måde vi tænker betalinger og banker på, og 

MobilePay kan på den måde blive overhalet af en evolution i industrien. Tidshorisonten for 

hvornår BlockChain for alvor bliver en del af vores hverdag, er dog svær at spå om. 

 

Landes R&D udgifter, samt udviklingen i investeringer inden for området, digitalisering, er 

en god indikator for, hvor stor fokus og ønske der er på at digitalisere. De seneste tal fra 

en global KPMG rapport omkring investeringer i Fintech virksomheder55 viser, at der på 

verdensplan var en tilbagegang i investeringer i Fintech virksomheder i 2016, set i forhold 

til året før jf. bilag nr. 6. Udviklingen ser dog anderledes ud hvis der ses på investeringer i 

Fintech virksomheder i Tyskland. Her ses en positiv udvikling i investeringer i Fintech 

virksomheder fra 2015 til 2016 jf. bilag nr. 7. Dette pointerer, at der i Tyskland stadig er en 

stor interesse for digitalisering og udvikling generelt. 

Tyskland nåede i 2015 op på et investeringsniveau på 3 % af deres BNP, når det kommer 

til investeringer i R&D. Dette er i tråd med den europæiske 2020 strategi, hvori kravet til 

EU landene er at mængden af R&D investeringer bør være 3 %56. Dette underbygger 

postulatet om, at Tyskland ser digitalisering og udvikling generelt som værende et vigtigt 

parameter for fremtiden.  

 

Det er på baggrund af ovenstående, interessant at Tysklands offentlige system er så 

gammeldags. Når det kommer til interaktionen mellem borgerne og det offentlige, ligger 

Tyskland langt nede på listen over eGovernment brugere, i forhold til resten af de 

europæiske lande. Som det ses i grafen vedlagt som bilag nr. 8, er det kun 19 % af de 

tyske borgere der har sendt nogen former for elektroniske formularer til det offentlige. 

Under hver femte tysker, må siges at være meget lidt, set i forhold til at næsten hver 3. 

borger (32 %) i gennemsnit har gjort dette i Europa. Det fremgår af grafen, at Danmark 
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igen er en af frontløberne på dette område. I Danmark foregår det meste af kontakten med 

det offentlige, via online platforme såsom e-boks og borger.dk. 

Legal factors 

Tyskland er notorisk kendt for deres meget strikse og komplekse “data protection” 

lovgivning57, og specielt omkring adgang til forbrugers personlige data. Deres love tillader 

forbrugere at trække virksomheder i retten, hvis de føler at deres data er blevet misbrugt at 

en virksomhed. Denne faktor bør der helt klart tages højde for i MobilePay, før en eventuel 

indtrængning vil kunne lade sig gøre. En måde at forbedre deres muligheder for succes på 

dette område, er ved at alliere sig med allerede eksisterende banker på det tyske marked, 

som allerede har sat sig ind i de komplekse love, og derfor har en masse erfaring som der 

kan drages nytte af.   

 

MobilePay ønsker i så vidt mulig grad, og ser det som en fordel overfor nogle konkurrenter 

(f.eks. Apple), at have en åben platform, hvor du uanset hvilken telefon du har, får samme 

oplevelse af deres produkt58. Samtidig holder MobilePay kortene tæt til kroppen når det 

kommer til backend udvikling af deres produkt, samt generelt hvordan deres platform er 

bygget op. Undersøgelser viser, at virksomheder som MobilePay på den denne måde 

bibeholder deres platforms konkurrencefordel set i forhold til funktionaliteter59. 

Undersøgelsen peger dog også på det faktum, at virksomheder som MobilePay alternativt 

har en mangel på de organisatoriske kapabiliteter det kræver at have flere inde over. En 

årsag til dette er også at udbydere af betalingsløsninger, stadig er meget højt regulerede 

når det kommer til anti-hvidvaskning af penge, og generelle love om persondata og 

sikkerhed, hvilket sætter et stort pres på denne sektor.  

 

I januar 2018 indtræder et nyt og revolutionerende EU direktiv60. Dette EU direktiv ved 

navn PSD2 (Revised Payment Service Directive), vil betyde, at bankernes monopol på 

konto informationer og betalingstjenester på deres kunder kan forsvinde.  

                                                
57

 https://www.bluecoat.com/resources/cloud-governance-data-residency-sovereignty/germany-data-privacy-
laws  
58

 Interview med Jeanette fra MobilePay - Se bilag 
59

 Jan Damsgaard: “Towards a Market Entry Framework for Digital Payment Platforms”. side 18 
60

 https://www.evry.com/da/news/artikler/psd2-the-directive-that-will-change-banking-as-we-know-it/  

https://www.bluecoat.com/resources/cloud-governance-data-residency-sovereignty/germany-data-privacy-laws
https://www.bluecoat.com/resources/cloud-governance-data-residency-sovereignty/germany-data-privacy-laws
https://www.evry.com/da/news/artikler/psd2-the-directive-that-will-change-banking-as-we-know-it/
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Kort forklaret betyder PSD2, at bankkunder selv bestemmer hvem der har adgang til deres 

informationer i banken, og på denne måde åbner det op for andre typer af virksomheder til 

at hjælpe bankkunder med at styre deres økonomi, uden om bankerne. PSD2 vil alt andet 

lige mindske de switching costs (Shapiro & Varian, 1999) der antageligt er forbundet ved 

et bankskifte.  

Om PSD2 fortæller Jan Damsgaard i vores interview, at han forudser f.eks. Facebook som 

værende en af disse virksomheder der, med accept, kan få adgang til kunders information 

igennem banken, og på den måde lave betalinger direkte via Facebook. I dette direktiv vil 

bankerne være forpligtet til at give adgang til bankkundernes konti, til f.eks. Facebook eller 

anden tredjepart, som via åbne software-brugerflader vil kunne gøre det muligt at bygge 

en ny finansiel tjeneste, ovenpå de eksisterende infrastrukturer i bankerne. Et eksempel 

på en sådan virksomhed er det som kaldes en Neo Bank. Vi i vores markedsanalyse 

komme nærmere ind på dette begreb. Bankerne vil i dette tilfælde blive degraderet til kun 

at skulle huse brugernes konti.  

PSD2 direktivet vil i den finansielle verden betyde, at to nye typer af spillere kommer på 

markedet. Disse kaldes PISP og AISP. PISP er udbydere som står for gennemførelsen af 

betalinger for kunden (Payment Initiation Service Provider), hvor AISP er udbydere som 

har adgang til bankkunders kontoinformation (Account Information Service Provider). 

Direktivet vil altså komme til at blive en betydelig økonomisk udfordring for bankerne. 

Årsagen til at PSD2 vil blive en stor udfordring for bankerne er, at den fjerner nogle af 

adgangsbarriererne til den finansielle branche, og åbner op for at ikke-bank virksomheder, 

via bankernes API’er, kan få adgang til bank kunders konti og dermed f.eks. initiere 

betalinger på vegne af forbrugeren. Ved at disse ikke-bank virksomheder anvender de 

eksisterende bankernes API’er, så kan de komme ind på det finansielle marked, uden at 

skulle tænke på de strenge regler ift. compliance, infrastruktur osv. som vi ellers kender 

det. Årsagen til dette er, at de banker som de opererer ovenpå allerede har sikret 

infrastrukturen.  
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O1.1: 49 millioner tyskere har en 

smartphone, hvilket betyder et stort 

potentielt marked. 

 

O1.2: Industri 4.0 medfører flere områder 

i det tyske samfund hvor MobilePay kan 

udfylde et “gap”. Vi ser en større og 

større gensidig afhængighed mellem 

produkter af den fysiske karakter og de 

mere teknologiske løsninger. 

 

O1.3: Commerzbank 4.0: “everything that 

can digitized, will be digitized” - en 

potentiel partner? 

 

O1.4: Den offentlige sektor i Tyskland er 

meget lidt digitaliseret. 

 

O1.5: Den stadigt positive udvikling i 

investeringerne i Fintech virksomheder i 

Tyskland, hvor disse investeringer på 

verdensplan er nedadgående. 
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som er villige til at investere i MobilePay?  
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Markedsanalyse  

Vi har valgt, at vores markedsanalyse skal bygges op omkring Porter’s Five Forces 

(Porter, 1979). Analysen tager udgangspunkt i det tyske marked, idet vi ønsker at 

undersøge indtrængningsmulighederne for MobilePay på det tyske marked.  

Vi har valgt, at benytte os af Porter’s Five Forces (P5F) idet vi vurderer, at modellen er 

konstruktiv at tage udgangspunkt i, når en branche intensiteten på et marked skal 

analyseres. 

Modellen har til formål at give indsigt i den 

aktuelle konkurrencesituation i branchen, 

truslen fra substituerende produkter, 

kundernes forhandlingskraft, truslen fra nye 

konkurrenter og leverandørens 

forhandlingskraft. 

Vi har en forventning om, at vi efter vores 

analyse af branchen bliver i stand til, at 

vurdere branchens potentiale og 

udfordringer i forhold til MobilePay. 

Konkurrencesituationen i branchen 

En analyse af den nuværende konkurrencesituation på det tyske marked iht. 

betalingsløsninger er at foretrække, førend at vi belyser interessenterne i branchen. 

Det kontante samfund 

Ser vi på de transaktioner/betalinger, som foretages på det tyske marked, fremgår det som 

tidligere nævnt, at langt størstedelen af den tyske befolkning foretrækker at foretage 

betalinger kontant.  

 

Det fremgår af grafen vedlagt som bilag nr. 9, at 79 % af de adspurgte respondenter 

foretrækker ‘Invoice’ betalinger, altså betalinger hvor forbrugeren modtager en 

faktura/regning, som betales kontant. Endvidere viser grafen, at ‘Credit Card’ betalinger 

kun er det 4. mest foretrukne betalingsmiddel.  
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Der er altså en helt klar præference hos den tyske befolkning for kontante betalinger, som 

der bør tages højde for, når nye betalingsløsninger skal introduceres på det tyske marked. 

Vi er opmærksomme på, at undersøgelsen er foretaget i 2013, hvorfor vi må forvente, at 

præferencerne kan have ændret sig i takt med udviklingen inden for betalingsløsninger. 

Tal fra 2014 viser dog, at der over denne periode ikke er sket en forskydning i 

præferencerne61.  

 

Ovenstående giver en indikation om, at kontante betalinger fortsat fylder meget på det 

tyske marked. På trods af de tyske præferencer, ser vi det stadig relevant, at undersøge 

potentialet inden for fremtidens foretrukne betalinger, da vi har en forventning om, at 

udviklingen inden for betalinger vil gå i retning af mobile betalinger, som følge af den 

stigende digitalisering og teknologiske udvikling. 

 

Inden vi belyser konkurrencesituationen på det tyske marked, har vi valgt at belyse de 

bagvedliggende teknologier, som udbyderne inden mobile betalinger benytter sig af. 

Teknologi 

Near Field Communication (NFC) 

NFC-teknologien forventes at have gjort indpas på langt størstedelen af det tyske marked. 

Det forholder sig sådan, at langt de fleste betalingsterminaler på det tyske marked i løbet 

af 2018, vil være udstyret med en NFC-læser62. Dette kan betyde, at NFC kommer til at 

stå for dataoverførslen mellem forbrugerens smartphone eller betalingskort og 

betalingsterminalerne i butikkerne (payer and payee). 

NFC-teknologien er helt praktisk en chip i forbrugerens smartphone eller betalingskort, 

som sættes i forbindelse med en NFC-læser, der eksempelvis findes i betalingsterminalen 

på benzintanken eller i supermarkedet. Ved at holde NFC-chippen tæt på NFC-læseren 

overføres de informationer, der er nødvendige for at gennemføre betalingen63. 

I dag er de fleste smartphones udstyret med en NFC-chip. Selvom de fleste smartphones 

er udstyret med en NFC-chip er det ikke ensbetydende med, at smartphone producenten 

                                                
61

 https://qz.com/262595/why-germans-pay-cash-for-almost-everything/  
62

 https://www.androidpit.de/bezahlen-mit-dem-smartphone-das-sind-die-moeglichkeiten#androidpay  
63

 https://www.computerworld.dk/art/231665/saadan-virker-traadloes-nfc-betaling-i-danmark 

https://qz.com/262595/why-germans-pay-cash-for-almost-everything/
https://www.androidpit.de/bezahlen-mit-dem-smartphone-das-sind-die-moeglichkeiten#androidpay
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giver 3. part adgang til denne. Et eksempel på dette er Apple, der afviser adgangen til brug 

af deres NFC-chip (API) for 3. part, som f.eks. MobilePay64.  

Den manglende adgang til Apple’s API kan virke som barriere for udbyderne af 

betalingsløsninger, som ønsker at benytte NFC-teknologien til deres løsninger.  

Denne barriere giver samtidig Apple en konkurrencemæssig fordel, såfremt de ønsker at 

introducere deres løsning, Apple Pay, der også bygger på NFC-teknologien. Vi kommer 

nærmere ind på løsningen fra Apple senere i markedsanalysen.  

Bluetooth  

Foruden NFC-teknologien, der blev udviklet i 200665, gør enkelte udbydere inden for 

mobile betalinger, brug af en ældre teknologi kaldet Bluetooth (1989)66 . Vi ser 

eksempelvis, at MobilePay i Danmark har formået at koble NFC og Bluetooth teknologien 

sammen til at foretage betalinger i butikker. MobilePay har valgt, at koble de to teknologier 

for at tilbyde brugerne den mest tilgængelige løsning af deres produkt. MobilePay er ramt 

af den begrænsning, som Apple har opstillet overfor brugen af deres API, og har derfor 

valgt, at benytte Bluetooth til at foretage betalinger med Apple smartphones, hvorimod 

f.eks. Samsung telefoner anvender NFC-teknologien når de bruger MobilePay. På trods af 

forskellen i teknologien, der anvendes på de forskellige telefoner, så er oplevelsen og 

brugen af MobilePay applikationen den samme. Den eneste forskel er, at man ved brugen 

af Bluetooth selv skal sørge for at slået det til på ens smartphone. Dette har MobilePay 

valgt at gøre da de har et ønske om, at alle skal være istand til at bruge MobilePay, 

ligegyldigt hvilken smartphone brugeren har. 

Opsummering   

Vi har valgt at belyse de mest anvendte teknologier inden for digitale betalinger, NFC og 

Bluetooth. Disse to teknologier ser vi som de mest toneangivende, når vi ser på 

konkurrencesituationen på det internationale marked for mobile betalinger. Vi har en 

forventning om, at de fleste udbydere foretrækker NFC-teknologien, idet det er den nyeste 

teknologi på markedet og samtidig den mest brugervenlige. Den kræver f.eks. ikke at 

telefonen er aktivt tændt, hvilket betyder at den kan benyttes mens telefonen er i “sleep-
                                                
64

 http://www.afr.com/technology/apple-says-australias-banks-pose-a-security-threat-to-iphones-20160809-

gqogpr  
65

 http://nearfieldcommunication.org/history-nfc.html 
66

 https://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth 
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mode”. Denne forventning om at NFC-teknologien er fremtiden, vil vi få be- eller afkræftet 

når vi har belyst konkurrenterne i branchen.  

Konkurrenter 

Der findes allerede løsninger på det tyske marked som minder om MobilePay på 

forskellige områder. Vi ser derfor ingen mulighed for MobilePay, at blive first-mover, og 

opnå de fordele dette kunne medføre.  

 

Vi vil i de følgende afsnit belyse nogle af de store konkurrenter, der allerede eksisterer på 

det tyske marked. 

Boon 

Boon er en mobil betalingsapplikation, som gør det muligt for forbrugerne, at betale med 

sin smartphone ved at bruge NFC-chippen sammen med NFC-læseren i 

betalingsterminalen (Payer and Payee). 

 

Boon er et datterselskab af den tyske finansielle virksomhed Wirecard AG67, som i høj 

grad investerer i teknologier inden for mobile betalinger.  

Boon er let tilgængeligt for forbrugeren, og installationen af applikationen minder i høj grad 

om installationen af MobilePay applikationen. Installationen kræver kun indtastning af 

telefonnummer, samt indtastning af den fremsendte sikkerhedskode, således er brugeren i 

gang med Boon. Ved registrering af betalingskortet kan brugeren blot tage et billede af sit 

kreditkort. Applikationen kan herefter vha. software læse kortnummer og udløbsdato og 

registrere disse. Man er derfor ikke nødsaget til at taste det lange kortnummer selv. 

Foruden den lette tilgængelighed tilbyder Boon brugeren en 5 € velkomstbonus, således 

Boon sikre, at brugeren kommer i gang med at bruge løsningen.   

Vi kender begrebet med velkomstbonus fra diverse spiludbydere på nettet68. 

 

                                                
67

 https://www.wirecard.com/ 
68

 https://www.unibet.dk/bonus?&gclid=Cj0KEQjwzpfHBRC1iIaL78Ol-

eIBEiQAdZPVKjOMvpdSnR_iQ21YUT4UyfNpyWXi6COGwheVubZxoGwaAmH58P8HAQ&mktid=44:930267
3330:unibet_p 
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Boon er tilgængeligt for alle Android smartphones i Tyskland, og er i øvrigt tilgængeligt i 

følgende lande foruden Tyskland; Østrig, Holland, Belgien, Irland, Spanien, UK og 

Schweiz69. Boon oplever den samme begrænsning som andre udbydere, der ikke kan få 

adgang til Apple’s API, hvilket også er en af årsagerne til, at det kun er brugere med en 

Android baseret smartphones der kan anvende Boon. Boon har altså valgt at se bort fra 

Bluetooth teknologien, der kan være løsningen på udfordringen med iOS smartphones. En 

årsag til dette kan være, at der på det tyske marked i høj grad har en præference for 

Android baserede smartphones. Kun lige over hvert 5. smartphone er af mærket Apple, 

hvorimod smartphone udbydere med Android baserede teknologi er de store vindere på 

det tyske marked, som det også fremgår af grafen vedlagt som bilag nr. 10, som viser 

producenternes markedsandele for smartphones i Tyskland.   

Grafen viser, at Apple i Tyskland “kun” har en markedsandel på ca. 20 % i 2015, hvorfor vi 

må antage, at Boon kan benyttes af langt de fleste brugere på det tyske marked, da Boon 

henvender sig til Android smartphones.  

 

Boon har i høj grad mange sammenlignelige egenskaber, som de deler med MobilePay. 

Den væsentligste forskel mellem de to udbydere er, at Boon for nuværende henvender sig 

til segmentet, Personal 2 Business (P2B), hvorimod MobilePay også henvender sig til 

segmentet, Personal 2 Personal (P2P). Derudover har MobilePay ikke begrænset sin 

løsning i forhold til valg af smartphone brand.  

PayPal 

PayPal er en kendt aktør inden for betalinger, og fik sit internationale gennembrud da 

virksomheden blev opkøbt af eBay tilbage i 200270. Efter opkøbet af PayPal pålagde eBay, 

at forbrugerne skulle benytte sig af PayPal som betalingsløsning ved køb af varer fra 

hjemmesiden. Dette medførte at PayPal oplevede stigende markedsandele. 

 

Nu er PayPal klar med en mobil betalingsløsning, som brugeren tilgår via PayPals egen 

applikation. Det kræver at brugeren har oprettet en PayPal konto, hvor brugeren indtaster 

sine kreditkortoplysninger. Herefter får brugeren adgang til at betale med PayPal de 

steder, som modtager betalingsløsningen fra PayPal.  

                                                
69

 https://boonpayment.com/ 
70

 https://www.cnet.com/news/ebay-picks-up-paypal-for-1-5-billion/  
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PayPals brugerbase er enorm set i forhold til MobilePay. PayPal har i høj grad kunne 

drage nytte af alle de nye brugere, som de fik da de blev opkøbt af eBay, hvor brugerne 

herefter var nødt til at anvende PayPal til betaling gennem hjemmesiden. Dette har 

betydet at PayPal nu har over 23 millioner aktive “mobile users” på verdensplan.71  

 

Udfordringen ved PayPal-løsningen er bl.a., at løsningen ikke er særlig udbredt i fysiske 

butikker på det tyske marked, og at brugeren kan sidde tilbage med oplevelsen af, at 

betalingsløsningen er mindre tilgængelig. Derudover er PayPals applikation ikke koblet op 

på NFC-teknologi, men bruger i stedet brugerens smartphones mobildata ved login på 

applikationen. I løsningen findes en funktion, ‘betal lokalt’, hvor applikationen bruger 

mobildata til, at søge efter modtagerens software i betalingsterminalen72.  

PayPal løsningen kan synes en smule ‘tung’ og utilgængelig, men giver til gengæld 

forbrugeren mulighed for, både at overføre til de erhvervsdrivende (P2B) og forbruger til 

forbruger (P2P), ligesom vi kender det fra MobilePay.  

Telekom MyWallet 

Det tyske teleselskab Telekom, kom for ca. 2 år siden på markedet med deres egen 

mobile betalingsapplikation kaldet, Telekom MyWallet73.  

Løsningen gik ud på, at forbrugeren modtog et SIM-kort fra Telekom, hvori der var 

integreret en NFC-chip, som gjorde det muligt at foretage mobile betalinger til NFC-

betalingsterminaler. Den umiddelbare fordel ved denne løsning var, at Telekom på denne 

måde udmanøvrer den barriere som bl.a. Apple har opsat for at beskytte sin API. Dette 

skyldes, at den indbyggede NFC-chip i SIM-kortet giver brugere med en smartphone fra 

Apple, mulighed for at betale via NFC-teknologien.  

Udfordringen ved løsningen er, at det kræver et nyt SIM-kort (hardware) for brugeren, at 

komme i gang med løsningen. Denne udfordring formåede Telekom ikke at komme til livs. 

Telekom valgte i november 2016, at trække Telekom MyWallet af det tyske marked, da 

løsningen ikke levede op til forventningerne, og efterspørgslen efter produktet ikke var til 

stede74. 

                                                
71

 https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/brc/paypal-mobile-checkout  
72

 https://www.androidpit.de/bezahlen-mit-dem-smartphone-das-sind-die-moeglichkeiten#androidpay  
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74
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Det fremgår af grafen vedlagt som bilag nr. 11, at Telekom på det tyske marked indenfor 

mobilt netværk i 2015 havde en markedsandel på ca. 40 %. Telekom havde altså alle 

muligheder for at nå ud til 40% af alle brugere i Tyskland, men fejlede.  

 

En måde hvorpå Telekom kunne have udbredt løsningen på, var ved at ‘pushe’ løsningen 

ud til deres mobilkunder, altså ca. 40 % af den tyske befolkning der har en smartphone. 

Dette kunne være foregået ved, at Telekom fremsendte det nye SIM-kort til samtlige af 

deres kunder. Herved kunne løsningen måske havde fået en større succes.   

Opsummering 

Efter en analyse af de mest fremtrædende konkurrenter på det tyske marked inden for 

mobile betalinger, står det klart, at det tyske marked er blevet eksponeret for mobile 

betalinger, og MobilePay har derfor ikke mulighed for at drage nytte af firstmover-

advantages i den henseende. Det gælder for MobilePay om, at foretage den rette market 

placement, såfremt indtrængen på det tyske marked bliver relevant.  

Truslen fra substituerende produkter 

BlockChain  

Vi har tidligere i opgaven under afsnittet ‘teknologi’ i omverdensbeskrivelsen beskrevet, 

BlockChain. Vi har valgt også at inddrage teknologien i afsnittet om ‘truslen fra 

substituerende produkter’ idet vi mener, at den såkaldte BlockChain teknologi kan have 

stor indflydelse på selve infrastrukturen bag betalinger i fremtiden.    

 

BlockChain teknologien kan beskrives som et stort internationalt Excel ark, hvor hver 

enkelt transaktion/betaling, som foretages gennem BlockChain, bliver registreret og gemt.  

Det forventes, at brugeren af BlockChain løsningen vil skabe en positiv oplevelse, f.eks. 

ved udenlandske betaling. Her vil brugeren ikke længere opleve flere dages ventetid i 

forbindelse med transaktionen, der først skal verificeres og inspiceres af en 3. part (f.eks. 

Deutsche Bank). Brugerne vil til gengæld opleve, at transaktionerne på tværs af 

landegrænser vil tage nanosekunder, og samtidig vil transaktionerne ikke være pålagt 
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diverse transaktionsgebyrer, som 3. part typisk opkræver i dag for en udenlandsk 

transaktion. 

 

For at demonstrere den reelle trussel som BlockChain udgør, så er vi blevet 

opmærksomme på, at 45 af verdens største pengeinstitutter er gået sammen i et projekt 

kaldet R3. R3 projektet udvikler på teknologiens muligheder i det finansielle system. Banco 

Santander, S.A., som er en del af R3, vurderer, at der er en potentiel besparelse for 

bankerne på 20 milliarder dollars om året i 202275. Projektdeltagerne håber på, at man ved 

hjælp af BlockChain teknologien, kan opnå en højere grad af automatisering af 

transaktioner, til fordel for flere tusinde arbejdspladser. 

 

Det amerikanske elektroniske aktiemarked, NASDAQ, er angiveligt på vej med et forsøg 

på, at benytte BlockChain teknologien til at registrere aktiehandler med.  

Endnu en indikation, som vi vurderer, blåstempler denne teknologi.  

Vi er samtidig af den opfattelse, at teknologien vil tage tid at integrere på det internationale 

marked. Dette begrunder vi i, at der findes mange interessenter, der skal involveres og 

“tilgodeses” i en sådan omlægning af et transaktions systemet som vi kender det i dag.   

Neo Banking 

Når vi skal vurdere truslen fra substituerende produkter, kan vi ikke undgå at belyse 

truslen fra fintech-løsningen, Neo Banking. Begrebet ‘Neo’ er græsk og betyder ‘ung’ og 

‘ny’, altså en ny måde at tænke bank på. Det at drive en neo bank kræver ikke 

nødvendigvis en traditionel banklicens, da fintech virksomheden kan leje sig til denne hos 

de “almindelige” banker.  

Dette åbner op for mulighederne for nye aktører, til 

at komme på markedet med innovative og digitale 

løsninger, som henvender sig til kundesegmenter 

der ikke kan identificere sig med traditionelle 

banker.  

 

 

                                                
75

 https://www.information.dk/indland/2016/06/blockchain 
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Vi ser et godt eksempel på en tysk neo bank, Number 26 (N26). N26 er en fintech 

virksomhed, der henvender sig til et segment, der værdsætter intuitive og digitale 

løsninger. N26 tilbyder sine brugere en bankkonto på blot 8 minutter, i de lande løsningen 

er tilgængelig i, hvilket lyder yderst imponeret set i forhold til de generelle krav om 

legitimation i Europa. Banken verificerer deres brugeres identitet bl.a. ved hjælp af 

videoopkald til brugeren.  

N26 har ikke deres egen banklicens, men benytter den tyske bank, Wirecard Bank, som 

har banklicens i Tyskland76.  

 

Truslen fra neo banker vurderes at bero i den mængde af brugere, som bankerne løbende 

oparbejder. Vi ser det nærliggende for neo Banker, at tænke ind i mobile betalinger, som 

et add-on til deres eksisterende løsninger, hvorfor vi vurderer en reel risiko fra dette 

segment.  

Hvis en neo bank opnår en kritisk masse af brugere, ser vi det som en fordel for neo 

banken, i forhold til mobile betalinger, da bankerne herved får mulighed for at pushe 

løsningen ud til deres eksisterende brugerflade.  

Vi ser allerede, at den tyske neo bank, N26, har udviklet en løsning, MoneyBeam, som 

giver mulighed for overførsler mellem privatpersoner i lighed med MobilePay løsningen77.  

Opsummering 

Truslen fra substituerende produkter/løsninger vurderes at være reel og nærværende. 

Særligt fintech virksomheder, der har specialiseret sig inden for Neo Banking, vurderes 

som tilstedeværende på markedet og tilstedeværende i den målgruppe, som MobilePay 

også henvender sig til.  

Kundernes forhandlingskraft 

Såfremt MobilePay vælger at indtrænge det tyske marked, finder vi det nødvendigt, at 

Mobilepay får et bedre indblik i de tyske brugere og deres præferencer, når det kommer til 

at foretage betalinger. MobilePay bliver først en succes på det tyske marked, når brugerne 

                                                
76

 http://eng.banks.eu/news/info/2289/ 
77

 https://mag.n26.com/show-me-the-moneybeam-b0d70b766516 
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benytter sig af applikationen. Hvis ikke MobilePay lykkes med at få udbredt løsningen til en 

lang række brugere, vil løsningen antageligt ikke blive en succes.   

Switching Cost  

Foruden en analyse af de tyske brugeres præferencer er det også nødvendigt for 

MobilePay, at tage stilling til de switching costs (Shapiro & Varian, 1999) og multi-homing 

cost (Evans, 2003), som kan være forbundet ved skifte til løsningen fra MobilePay, set fra 

afsenders og modtagers side (Payer and Payee).  

Switching cost indikerer den omkostning, som kan være forbundet ved at skifte fra én 

løsning til en anden. Der behøves ikke nødvendigvis være en økonomisk omkostning 

forbundet ved en switching cost, det kan lige så godt være en omkostning i form af tid eller 

bekvemmelighed ved at skifte løsning.  

Multi-homing cost kan eksemplificeres ved udbydere af internetbaserede mail konti. Disse 

internetbaserede mail konti er typisk gratis at benytte sig af som forbruger, men de fleste 

er mest komfortable ved at én mail konto i stedet for flere.  

I dette eksempel er der altså lave switching cost forbundet ved at skifte mailkonto, men 

høje multi-homing cost forbundet ved at have flere mailkonti.  

Der vil som udgangspunkt være lave switching cost forbundet med et skifte til MobilePay, 

og relativt lave multi-homing cost ved at have MobilePay som en supplerende 

betalingsløsning til f.eks. kontanter, betalingskort mv.  

 

Shapiro og Varian beskriver i deres California Management Review, 1999, hvornår 

brugerne (Payer and Payee) er villige til at gå på kompromis med hhv. switching cost og 

multi-homing cost. Det fremgår, at den nye løsning, i dette tilfælde MobilePay, skal være 

opmærksomme på om løsningen matcher (Evolution) eksisterende løsninger i markedet. 

Hvis dette er tilfældet, har brugerne ikke et incitament til at gå på kompromis med 

eventuelle switching cost og multi-homing cost. Hvis løsningen derimod er banebrydende 

(Evolution), og disrupter markedet er brugerne samtidig villige til at gå på kompromis med 

switching cost og multi-homing cost. 
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(Kilde: E. Kazan og J. Damsgaard, 2016) 

 

I Danmark blev MobilePay løsningen set som banebrydende (Revolution) inden for mobile 

betalinger, hvilket medførte at brugerne på det danske marked hurtigt gik på kompromis 

med eventuelle switching costs og multi-homing cost, der var forbundet ved at tilvælge 

MobilePay.  

Det var særligt de erhvervsdrivende brugere (Payee), der gik på kompromis med deres 

switching cost, idet MobilePay løsningen krævede investeringer i bl.a. nye 

betalingsterminaler for at kunne modtage betalinger fra de mange private brugere af 

MobilePay. 

Den tyske befolkning 

Vender vi igen blikket mod de tyske forbrugere, ser vi en stigning blandt den tyske 

befolkning ift. brugen af smartphones, hvilket vurderes positivt for mobile betalinger 

generelt. I grafen som er vedlagt som bilag nr. 12, ses udviklingen af smartphone brugere i 

perioden 2009 til april 2016 i Tyskland.  

Som tidligere beskrevet har Tyskland en befolkning på ca. 82 million indbyggere. 

Sammenholdt med at der er omkring 49 millioner smartphone brugere i Tyskland, svarer 

dette til en smartphone penetration på ca. 60 %. Den relativt høje penetration inden for 

smartphones vurderes positivt set i forhold til mobile betalinger og deres fremtidige 
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potentiale. Den store udbredelse af smartphones gør det muligt for MobilePay, at opnå en 

kritisk masse af brugere, såfremt brugerne ønsker at tilslutte sig en mobil betalingsløsning 

fra MobilePay. 

 

Som beskrevet ovenfor finder vi det positivt, at der findes en stor potentiel brugermasse på 

det tyske marked, og mere vigtigt er det, at de tyske brugere benytter sig af de løsninger 

som findes inden for finansielle ydelser. Vi har derfor fundet det oplagt, at se nærmere på 

tyskernes brug af digitale løsninger inden for finansielle ydelser.  

 

Det fremgår af grafen som er vedlagt som bilag nr. 13, at der har været en stigning i 

brugen af netbank/online banking i perioden 2006 til 2016, hvor den generelle brug af 

løsningen er steget med ca. 21 %-point.  

Grafen viser endvidere, at 53 % af alle tyskere benytter sig af netbank/online banking, 

altså en digital finansiel ydelse. Grafen fortæller desværre ikke noget om, hvordan 

brugeren tilgår sin netbank/online banking i forhold til smartphone eller PC.  

 

Ud fra en alt andet lige betragtning har vi forsøgt, at sammenholde de to grafer i dette 

afsnit, med henblik på at vurdere den reelle målgruppe for MobilePay i Tyskland.  

I 2016 var der ca. 49 millioner smartphone brugere på det tyske marked. Sammenholder vi 

antallet af smartphone brugere med antallet af brugere, der tilgår netbank/online banking 

er det oplagt at tro, at i hvert fald 53 % af brugerne vil benytte en digital betalingsløsning. 

Dette giver MobilePay en anslået målgruppe på ca. 26 millioner brugere.   

For at understøtte ovenstående antagelse har vi valgt, at se på udviklingen i brugen af 

kontanter på det tyske marked. Grafen som er vedlagt som bilag nr. 14, viser en reduktion 

i brugen af kontanter på ca. 31 % for de brugere, der benytter sig af digitale løsninger 

inden for finansielle ydelser. 

Denne graf bekræfter os i vores forventning om, at der findes en sammenhæng mellem 

brugen af digitale finansielle løsninger, og en reduktionen i brugen af kontanter. Denne 

udvikling kan være til MobilePays fordel, hvis de formår at få brugerne til at benytte 

løsningen. 
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Opsummering 

Der er mange faktorer at tage højde for når kundernes forhandlingskraft skal vurderes. 

MobilePay bør være opmærksomme på eventuelle switching cost og multi-homing cost, 

der er forbundet ved at skifte/tilvælge løsningen fra eksisterende løsninger.  

Ser vi på erfaringerne fra den danske implementering, var der begrænsede switching cost 

og relativt lave multi-homing cost for den private bruger (Payer) ved at tilvælge MobilePay 

løsningen. Der var tale om switching costs for de erhvervsdrivende brugere af MobilePay 

(Payee), idet mange skulle investere i nye betalingsterminaler for at modtage betalinger fra 

de private brugere. Hertil kommer, at multi-homing costs var relativt lave for de 

erhvervsdrivende brugere idet det antageligt ingen forskel gør, hvordan de modtager 

betalinger fra produkter/ydelser.  

Oplever de tyske brugere, at løsningen fra MobilePay er banebrydende (revolutionær), er 

villigheden til at indgå kompromiser i forhold til switching cost og multi-homing cost højere.  

Endvidere har vores analyse af kundernes forhandlingskraft medført en større 

opmærksomhed på, at den tyske befolkning i højere grad vælger, at benytte sig af digitale 

løsninger inden for finansielle ydelser, der samtidig har en positiv effekt på fravalget af 

kontanter. 

Truslen fra nye konkurrenter 

Det tyske marked og dets økonomi har en størrelse, som gør det særligt interessant for 

potentielle udbydere, der ønsker at afsætte forskellige produkter og ydelser. Dette gælder 

også inden for mobile betalingsløsninger, hvor MobilePay kun er én ud af mange mulige 

løsninger, som kan komme i spil, når kampen om mobile betalinger skal kæmpes på det 

tyske marked.  

Android Pay / Samsung Pay / Apple Pay  

Vi er naturligvis særligt opmærksomme på de 3 store spillere inden for mobile 

betalingsløsninger, Android Pay, Samsung Pay og Apple Pay. Fælles for de 3 udbydere 

er, at de alle har stor indflydelse på de smartphones som vi kender i dag.  

Overordnet set bygger løsningerne fra de 3 udbydere på samme teknologi, NFC-

teknologien. Derudover henvender løsningerne sig til den samme målgruppe, Person 2 
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Business, og kan fremstå en smule begrænset i forhold til funktioner (multi-sided platform). 

Dette kan blive MobilePays fordel i kampen om mobilbetalinger, at de har udviklet en 

alsidig løsning. Endvidere er vi opmærksomme på, at løsningerne fra de 3 udbydere har 

det tilfælles, at de er koblet op på et kreditkort, hvorimod MobilePay i stigende grad 

fokuserer på konto-til-konto transaktioner for at reducere transaktionsomkostningerne. 

 

Den konkrete konkurrence fra de 3 udbydere vurderes som intensiv og fælles for alle 3 er, 

at de er til stede i Tysklands nærmarkeder. Samsung Pay er bl.a. tilgængelig i Sverige78, 

Android Pay er tilgængelig i Polen79 og Apple Pay er tilgængelig i Schweiz80.  

AliPay 

AliPay er en international virksomhed, som har specialiseret sig inden for diverse 

betalingsløsninger herunder mobile betalinger. AliPay er ejet af Ant Financial, som er et 

datterselskab til den kinesiske koncern, Alibaba Group.  

 

AliPay er en af Kinas største virksomheder inden for betalingsformidling og har omkring 

450 millioner brugere på verdensplan. Virksomhedens mål er at vokse til 2 milliarder 

brugere på verdensplan inden for 5-10 år81.  

 

Måden AliPay fungerer på er, at brugeren downloader applikationen, AliPay, som går 

under betegnelsen ‘Wallet-applikation’. Betegnelsen ‘Wallet’ betyder, at brugeren har flere 

forskellige funktioner i applikationen. I dette tilfælde alt lige fra online shopping til bestilling 

af ferie og betaling af regninger82.  

 

Alt tyder på, at måden AliPay vil opnå sin ekspansion af brugere på, er ved i højere grad, 

at tilgå de internationale markeder. AliPay har en forventning om, at de kinesiske turister, 

som bl.a. kommer til Europa, vil efterspørge AliPay som betalingsløsninger, hvorfor dette 

vil være et incitament for mange europæiske samarbejdspartnere.  

                                                
78

 http://www.samsung.com/dk/pay/ 
79

 https://support.google.com/androidpay/merchant/answer/6288970?hl=en&ref_topic=7105427 
80

 https://www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-pay 
81

 http://www.cnbc.com/2016/04/05/alipay-to-launch-in-europe-as-alibaba-steps-up-payments-game.html 
82

 http://www.alizila.com/how-alipay-works/ 
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Det lader til, at AliPay har valgt en anden tilgang til betalingsformidlingen set i forhold til 

mange af sine konkurrenter. AliPay opererer ud fra en front-end betalingsløsning hvor 

brugeren benytter AliPay som indgang til sine forskellige ydelser, hvorimod MobilePay mfl. 

er baseret på en back-end løsning, hvor brugeren først møder løsningen i betalings 

øjeblikket83. Det er svært og vurdere den reelle trussel fra AliPay på det tyske marked idet 

vi ikke kender deres market-scope, men vi bør bestemt ikke undervurdere den kinesiske 

gigant, AliPay.  

Facebook 

Vi har til slut valgt at inddrage en anden væsentlig konkurrent, som netop har fået 

banklicens i Irland, og som vi forventer, kommer til at få en væsentlig rolle i forhold til 

mobile betalinger, Facebook84 

Særligt den opnåede banklicens giver en indikation om, at Facebook har planer om at 

indtrænge det europæiske markedet i den nære fremtid, hvilket kan true mange 

eksisterende mobile betalingsløsninger. Den mobile løsning fra Facebook er koblet op til 

funktionen, Messenger, der giver mulighed for at sende og modtage betalinger fra dine 

kontakter på Facebook. Løsningen kræver pt. at du som bruger har tilføjet et debetkort 

udstedt af en amerikansk bank85.  

Som det fremgår af grafen fra 201386 vedlagt som bilag nr. 15, fylder tidsforbruget på de 

sociale medier meget for de tyske brugere set i forhold til andre applikationer. De tyske 

brugere benytter sig i gennemsnit i underkanten af 2 timer hver dag på de sociale medier.  

Da Facebook er et socialt medie, som de tyske forbrugerne benytter sig meget af, vurderer 

vi det sandsynligt, at Facebook vil vinde markedsandele i forhold til mobile betalinger når 

løsningen bliver tilgængelig i Europa. 

Opsummering 

Som det fremgår af vores vurdering af truslen fra nye konkurrenter, så er der tale om store 

internationale spillere, der vurderes at have den fornødne kapacitet til at udgøre en 

væsentlig risiko for en virksomhed som MobilePay.  

                                                
83

 http://www.cnbc.com/2016/04/05/alipay-to-launch-in-europe-as-alibaba-steps-up-payments-game.html 
84

 http://www.businessinsider.com/facebook-quietly-secures-an-e-money-license-in-ireland-2016-

12?r=UK&IR=T&IR=T  
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 https://www.facebook.com/help/863171203733904/ 
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Det har ikke været muligt at finde nyere data på samme område 
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Det eneste spørgsmål, der forbliver ubesvaret er, hvorfor er de ikke til stede på det tyske 

marked endnu. Kan dette være til MobilePays fordel?  

Leverandørens forhandlingskraft 

Det kan være til MobilePays fordel, at få et indblik i de potentielle leverandører, som findes 

på det tyske i forhold til transaktioner og betalinger. Dette med henblik på at optimere den 

løsning, som eventuelt skal ramme det tyske marked og samtidig blive mere afklaret i 

forhold til hvilken teknisk form løsningen kan få.  

Vi har valgt, at se nærmere på de erfaringer som MobilePay allerede har gjort sig med 

leverandører og samarbejdspartnere på det danske marked, med henblik på at vurdere de 

potentielle tyske leverandører og samarbejdspartnere. 

 

MobilePay er stiftet af Danske Bank, som er markedsledende på det danske marked 

indenfor den finansielle sektor87. MobilePay kunne derfor nemt drage nytte af den 

transaktions infrastruktur som fandtes i Danske Bank. Hvis en bruger af MobilePay ikke 

var kunde i Danske Bank kunne transaktionen alligevel finde sted. Dette skyldes, at 

MobilePay både benyttede sig af Danske Banks egen infrastruktur (konto-til-konto) og 

samtidig af betalingskort udstedt af andre danske pengeinstitutter. 

Løsningen fra MobilePay udviklede sig i oktober 2016, hvor MobilePay blev et 

selvstændigt datterselskab af Danske Bank. Dette skabte grundlag for en ny partnermodel, 

som gjorde det muligt for alle danske banker, at tilbyde deres kunder en MobilePay 

løsning, som teknisk er opsat som konto-til-konto overførsler mellem brugerne88. 

Den nye partnermodel har gjort det muligt for MobilePay, at reducere deres 

transaktionsomkostninger, idet MobilePay på den måde har løsrevet sig fra betalingskort 

løsningen, som var særlig omkostningstung.  

De erhvervsdrivende kunder har fået en del af den interne gevinst i form af reducerede 

transaktionspriser pr. 1. maj 201789, hvilket vi vil komme nærmere ind på i vores interne 

analyse af MobilePay.  

 

                                                
87

 http://www.danskebank.lv/en/about/about-us/danske-bank-group/banks/ 
88

 http://mobilepay.dk/da-dk/Pages/Om-MobilePay.aspx 
89

 http://mobilepay.dk/da-dk/erhverv/Pages/mobilepay-business.aspx 
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Erfaringerne fra Danmark er et godt eksempel på, at MobilePay løbende har tilpasset sig i 

forhold til leverandører og samarbejdspartnere.  

MobilePay løsningen var i starten meget lig med løsningerne, som vi ser fra Apple Pay, 

Android Pay, Facebook Pay mv. Altså en mobil betalingsløsning, der er koblet op på et 

betalingskort udstedt af et pengeinstitut og indløst af en 3. part som f.eks. Nets (Danmark). 

Nets håndterer altså betalingskort transaktionerne mellem forretningerne og betalingskort 

holdernes bankkonti.  

Med den nye partnermodel på det danske marked har MobilePay løsrevet sig fra 

indløseren, Nets, og kan derfor se frem til reducerede omkostninger ved at handle direkte 

med bankerne.  

Vender vi blikket mod det tyske marked vil det være oplagt, at få klarlagt hvilke tyske 

leverandører og samarbejdspartnere, som MobilePay kan henvende sig til med henblik på 

et samarbejde.  

Vi finder det naturligt, at MobilePay forsøger, at videreudvikle den transaktions 

infrastruktur som løsningen er blevet bygget op omkring i Danmark.  

Derfor har vi valgt, at vores scope i forhold til leverandører og samarbejdspartnere skal 

være tyske banker, der i forvejen har en transaktions infrastruktur (konto-til-konto).  

Listen nedenfor viser de største tyske banker og finansielle institutioner rangeret efter 

værdien af deres totale aktiver i EUR. 

 

(Kilde: https://www.german-way.com/travel-and-tourism/banks-money/top-german-banks/) 

 

https://www.german-way.com/travel-and-tourism/banks-money/top-german-banks/
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Vi er nu blevet opmærksomme på nogle af de største banker på det tyske marked og kan 

derfor arbejde videre med at finde den potentielt rigtige partner til MobilePay. 

Deutsche Bank 

Den største bank i Tyskland, Deutsche Bank, vil være en mulig partner for MobilePay at 

henvende sig til. Dette skyldes, at Deutsche Bank med sin størrelse på det tyske marked 

kan hjælpe med udbredelsen af MobilePay, ved at pushe løsningen ud til deres bank 

kunder (Strategic Alliance).  

Ovenstående løsning vil være særlig fordelagtigt for MobilePay, idet de ved at indgå en 

strategiske alliance med Deutsche Bank, vil få adgang til et stort antal brugere på det 

tyske marked. 

Det er naturligt i et samarbejde, at begge parter får en gevinst ud af den indgåede aftale. 

Derfor må vi forvente, at Deutsche Bank har nogle forventninger til MobilePay som 

potentiel samarbejdspartner.  

En forudsætning kunne meget tænkeligt være en form for overskudsdeling i Deutsche 

Banks favør, idet de både stiller transaktions infrastrukturen og en stor håndfuld brugere til 

rådighed for MobilePay. Dvs. den fortjeneste der er i at formidle transaktioner mellem 

erhvervsdrivende og de private forbrugere deles mellem Deutsche Bank og MobilePay.  

En anden forudsætning kunne være, at MobilePay forpligter sig til, at levere en komplet 

løsning, som vi kender det fra det danske marked, med alle de funktioner, der er løbende 

er blevet koblet på MobilePay løsningen (multi-sided platform). Med det formål, at 

Deutsche Bank fremstår som en seriøs aktør inden for mobile betalinger på det tyske 

marked.  

Derudover viser vores analyser, at en digital løsning som MobilePay, alt andet lige, også 

har en positiv effekt på bankens forretning. Dette vil vi yderligere uddybe i vores interne 

analyse af MobilePay. 

 

Konsekvensen ved ikke at indgå et samarbejde med MobilePay kunne i værste tilfælde 

betyde, at Deutsche Bank ville miste kunder til de eksisterende konkurrenter på markedet, 

der vil være længere fremme end Deutsche Bank i forhold til mobile betalinger. Det vil 

være nærliggende at forsøge og kommunikere, om Deutsche Bank i princippet har råd til 
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ikke at satse på mobile betalinger (og hvorfor så ikke indgå et samarbejde med en af de 

førende udbydere af mobile betalinger, MobilePay).   

Opsummering 

Vi fandt det naturligt, at få klarlagt de historiske samarbejder, som MobilePay har erfaret 

på det danske marked, for at få det bedste udgangspunkt på det tyske marked.  

Ved at reflektere over erfaringerne fra det danske marked, valgte vi at, at vores scope i 

forhold til leverandører skulle være tyske banker. Den største bank i Tyskland er Deutsche 

Bank, hvorfor vi ser det som værende oplagt, at gå i dialog med dem omkring deres behov 

for tilstedeværelse inden for mobile betalinger på det tyske marked. Det vil være oplagt for 

MobilePay, at inddrage observationerne vedr. nuværende konkurrenter, substituerende 

produkter og truslen fra nye konkurrenter, som en del forhandling med Deutsche Bank.   

Hertil kommer, at de den tyske befolkning har ry for, at være grundige i deres tilgang til 

forretninger, hvorfor de antageligt er helt ajour med markedssituationen og MobilePay kan 

forvente en hård forhandling. MobilePay er derfor nødsaget til at italesætte de åbenlyse 

muligheder i den multi-sided platform som de har udviklet.  
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O2 
Betydning 

(1-5) T2 
Betydning 

(1-5) 

O2.1: Størstedelen af 

betalingsterminalerne på det tyske marked, 

vil i løbet af 2018 være udstyret med en 

NFC-læser. 

 

O2.2: MobilePay har fokus på at være en 

multi-sided platform 

 

O2.3: Nye muligheder i nye teknologier, 

som f.eks. Neo Banking. Bør MobilePay 

overveje, at etablere sig som neo bank på 

det tyske marked? 

 

O2.4: De tyske forbrugere er vant til at 

modtage fakturaer, hvorfor MobilePay 

Invoice løsningen kan være en mulighed 

for erhvervsdrivende i Tyskland, der ønsker 

en mere digital tilgang til deres betalinger. 

 

O2.5: Eksisterende konkurrenter på 

markedet har hovedsageligt en betalings 

infrastruktur, der er tilknyttet et 

betalingskort, hvorimod MobilePay 

fokusere på konto-til-konto overførsler for 

at minimere omkostninger. 

 

O2.6: PSD2 lovgivning 

 

O2.7: Større udbredelse af smartphones på 

det tyske marked. 

 

O2.8: Større udbredelse af netbank/online 

banking. 

 

O2.9: De tyske traditionelle banker lader 

ikke til at have omstillet sig mod 

mobilbetalinger.  
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T2.1: Apple giver ikke adgang til 

deres enheders NFC-chip, hvilket 

begrænser andre 3. parter (heriblandt 

MobilePay) til at udvikle og benytte 

sig af denne. 

 

T2.2: Facebook banklicens i Irland - 

Potentiel indtrængning på det 

finansielle marked. 

 

T2.3: Størstedelen af den tyske 

befolkning foretrækker at foretage 

betalinger kontant. 

 

T2.4: Konkurrenternes løsninger kan i 

flere tilfælde sidestilles med 

funktioner i MobilePay, hvorfor 

brugerne ikke ser en merværdi i at 

skifte til en ny udbyder. 

 

T2.5: Telekom MyWallet har valgt at 

trække sig fra det tyske marked inden 

for mobile betalinger, hvilket kan 

være et signal om, at markedet ikke 

er klart. 

 

T2.6: Nye produkter, som f.eks. 

Blockchain kan underminere behovet 

for MobilePay. 

  

T2.7: PSD2 lovgivning. 

 

T2.8: Der findes mange potentielle 

konkurrenter med store 

kapitalberedskab, der kan blive et 

konkurrenceparameter. 
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Intern analyse af MobilePay 

Regnskabsanalyse 

Vi har valgt at inddrage en analyse af de seneste regnskaber i MobilePays moderselskab, 

Danske Bank, for at vurdere den finansielle effekt af MobilePay. Dette skyldes, at 

MobilePay netop er blevet udskilt som et selvstændigt datterselskab, og endnu ikke har 

aflagt et selvstændigt regnskab. Vi er naturligvis opmærksomme på, at Danske Bank har 

andre aktiviteter end MobilePay, og vores konklusion vil derfor være behæftet med 

forbehold for den generelle udvikling i Danske Bank. Vi mener dog, at vi ved at 

sammenligne med andre banker på forskellige punkter, vil kunne argumentere for 

MobilePays effekt på Danske Bank. 

 

MobilePay blev lanceret i maj 2013, hvorfor vi har valgt, at analysere på Danske Banks 

finansielle resultater i perioden 2013-2016. 

Nedenfor har vi opstillet væsentlige poster fra regnskaberne, for efterfølgende at analysere 

på niveauerne og udviklingen.  
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Rentabilitet 

Det fremgår af regnskaberne, at Danske Bank har leveret en stigende indtjening i perioden 

2013-2016. Den stigende indtjeningen skyldes til dels en stigende omsætning og samtidig 

en reduktion i bankens driftsomkostninger. Det vurderes særligt positivt, at Danske Bank 

på trods af en stigende omsætning, formår at reducere deres driftsomkostninger. De 

faldende omkostninger kan skyldes, at Danske Bank i højere grad implementerer 

digitalisering, som reducerer tidligere omkostningstunge procedure.  

En god indikator, der bekræfter ovenstående er nøgletallet cost/income ratio, som viser 

bankens effektivitet set i forhold til omkostninger og omsætningen. Danske Bank havde i 

2016 en cost/income ratio på 47,2 %, som er betydeligt reduceret i forhold til 2014 hvor 

cost/income ratio lød på 73 %. Vi kan dermed konkludere, at Danske Bank i perioden 

2013-2016 er blevet en langt mere effektiv og rentabel forretning, hvilket også afspejler sig 

i aktiekursen, der er gået fra et niveau på 124,40 DKK pr. aktie ultimo 2013 til 214,20 DKK 

pr. aktie ultimo 2016.  

 

Vi har valgt at inddrage en graf, der viser de største danske bankers effektivitet. Grafen 

viser udviklingen i disse bankers cost/income ratio i perioden 2013-201690.  

  

 

Det er tydeligt at se, at Danske Bank siden 2013 har oplevet en positiv udvikling på dette 

område. Vi er naturligvis opmærksomme på, at MobilePay blev lanceret i 2013, hvorfor vi 

finder denne udvikling særligt interessant.  

                                                
90

 Se bilag 16 for kilde (udsnit af de største danske bankernes årsrapporter) 



 

59 af 103 

Soliditet 

Ser vi på Danske Banks balance, ser vi en stigning i perioden, hvilket både kan være 

positivt og negativt. Det er derfor vigtigt, at analysere sammensætningen af balancen, med 

henblik på at vurdere om Danske Bank har konsolideret sig i en periode med stigende 

resultater.  

Et nøgletal, som beskriver bankens soliditet er total capital ratio, der kan sammenlignes 

med det kendte nøgletal soliditetsgrad. Der findes et internationalt minimumskrav for 

banker på >8 % for total capital ratio91, og Danske Banks ligger på 21,80 % i 2016. Ser vi 

på den historiske udvikling af total capital ratio for perioden 2013-2016, så har nøgletallet 

ligget stabilt omkring 20-21 %. Hertil kommer, at Danske Bank de seneste år har hævet 

deres årlige udbyttebetaling til aktionærerne fra 2 kr. pr. aktie i 2013 til 9 kr. pr. aktie i 

2016. Havde Danske Bank undladt at udbetale udbytter ville deres total capital ratio 

antageligt være steget til et højere niveau.  

Kundetilfredshed 

Det er interessant at vurdere Danske Banks kundetilfredshed i en sammenhæng med 

deres finansielle resultater. Der ses en positiv udvikling i kundetilfredsheden for perioden 

2013 til 2016, hvor den generelle kundetilfredshed er steget fra et niveau på ca. 60 i 2013 

til et niveau på ca. 70 i 2016. Dette sker på trods af, at Danske Bank er begyndte at “tjene 

flere penge på deres kunder”.  

Ovenstående udvikling tyder på, at bankens finansielle resultater ikke har kundernes 

største fokus, men i stedet bankens image og de oplevelser som de oplever i banken. En 

væsentlig del af Danske Banks image og kundeoplevelser er antageligt tilknyttet 

lanceringen af MobilePay, som hurtigt blev taget i brug af den danske befolkning.  

En anden faktor, der kan have påvirket Danske Banks kundetilfredshed i en positiv retning 

er den positive udvikling af aktiekursen, og samtidig en større udlodning af udbytte til 

aktionærerne. Som vi har beskrevet i afsnittet, rentabilitet, kan der være en sammenhæng 

mellem introduktionen af MobilePay i 2013, den stigende indtjening samt en reduktion i 

omkostninger frem til 2016. Denne udvikling har med garanti hjulpet aktiekursen i en 

positiv retning.    

                                                
91

 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/financial-services/Nye-kapitalkrav-til-

pengeinstitutter.pdf. 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/financial-services/Nye-kapitalkrav-til-pengeinstitutter.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/financial-services/Nye-kapitalkrav-til-pengeinstitutter.pdf
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(Kilde: Danske Bank Group, Annual Report 2014) 

Opsummering 

De seneste år har været gode for Danske Bank, som både har oplevet en stigende 

indtjening, en stabil soliditet og samtidig en stigende kundetilfredshed.  

Vi kan i flere af disse elementer se områder, hvor MobilePay kan have medført en 

betydelig merværdi for Danske Bank. Særligt i forhold til Danske Banks image og 

kundetilfredshed antager vi, at MobilePay har spillet en stor rolle. Løsningen, MobilePay, 

er hurtigt blevet hvermandseje, hvilket skyldes, at løsningen er tilgængelig og efterspurgt 

på det danske marked inden for mobilbetalinger. Det er nærliggende, at drage en parallel 

mellem tilfredse kunder og en stigende indtjening, som typisk har en sammenhæng. Derfor 

vurderer vi, at de Danske Banks flotte resultater til dels skyldes den positive indvirkning fra 

MobilePay.  

Value Shop 

MobilePay var ved lanceringen blot ét af flere fokusområder for Danske Bank. I oktober 

2016 valgte Danske Bank derfor, at adskille MobilePay fra moderselskabet og lade 

MobilePay blive et selvstændigt datterselskab, dog stadig ejet 100 % af Danske Bank.  

Dette har medført, at MobilePay nu er i stand til at fokusere på deres forretningsmodel, 

uden i lige så høj grad at skulle tage hensyn til Danske Banks interesser. Den tidligere 

organisering af MobilePay var ikke optimal set ud fra et innovativt synspunkt idet, der var 

for mange interessenter at tage hensyn til. Dette giver MobilePay en unik mulighed for, at 
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skabe en ny og meget innovativ kultur i virksomheden, MobilePay, der fuldt ud har fokus 

på at være nyskabende og innovativ.  

 

Vi vil i dette afsnit undersøge hvor MobilePay har sine organisatoriske styrker, samt hvor vi 

mener at MobilePay har sine svagheder. Derudover vil vi undersøge hvor MobilePay har 

tilført Danske Bank værdi, med henblik på en argumentation over for nye potentielle 

partnere i Tyskland.  

 

Porters Value Chain (1985) var oprindeligt lavet med henblik på produktionsvirksomheder. 

Porters teori ser først og fremmest på den value creation logics, der er i 

produktionsvirksomheder, og ikke i lige så høj grad på logistik- og servicevirksomheder 

(Stabell & Fjeldstad, 1998). Porters fokus er på en intern analyse af en virksomheds 

strukturelle ændringer på basis af en omkostnings og en margin-analyse. Da MobilePay 

ikke er en produktionsvirksomhed, bør man derfor anvende en anden teori end Porters 

generiske model.  

Dog er der lavet studier omkring brugen af Porters value chain, der indikerer, at denne 

faktisk kan have sin berettigelse, når det kommer til servicevirksomheder, Keetag Choi 

(2001). Dette kræver blot nogle ændringer i måden hvorpå vi ser på værdikæden.  

Vi har valgt, at anvende en mere skræddersyet teori, da vi finder denne mere passende på 

en virksomhed som MobilePay, og finansielle virksomheder generelt.  

Vi har derfor valgt, at anvende teorien value shop (Stabell & Fjeldstad, 1998).  

Value shop teorien går ud på, at værdikæden er en cirkulær proces, som gentages 

ligesom det er kendetegnet for innovation. En innovativ løsning er kun innovativ, fordi den 

er nytænkende. Hvis der ikke kontinuerligt udvikles, derfor cirkulær proces, så er produktet 

ikke innovativt i særlig langt tid. Som figuren nedenfor illustrerer, så er der stadig support 

aktiviteter som vi kender det fra Porters oprindelige værdikæde, men hele processen i 

værdikæden er en cirkulær proces som gentages.  
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En value shop er afhængig af ‘intensive technology’ (Thompson, 1967) til at løse et 

problem hos kunden. Et sådan problem kan defineres som værende forskellen mellem den 

nuværende tilstand og den ønskede tilstand (Simon, 1977). 

 

Elementerne i en Value Shop adskiller sig fra elementerne i Porters traditionelle Value 

Chain, der som nævnt tog udgangspunkt i produktionsvirksomheder, med indgående 

logistik, produktion, udgående logistik, salg og service. Vi har derfor valgt at gennemgå og 

forklare hvert af de 5 primære steps:   

Problem Finding & Acquisition: Dette element handler om, at man finder ud af hvilket 

problem, som ønskes løst hos kunden/forbrugeren. Hertil kommer, at man finder ud af 

hvordan man har tænkt sig at løse problemet. 

Problem Solving: Det næste element går ud på, at man genererer og evaluerer 

alternative løsninger, til den i første omgang identificerede løsning.  

Choice: I dette element vælger man, på baggrund af de to foregående processer, hvordan 

man ønsker at løse problemet. 

Execution: Dette er fasen hvor selve løsningen på det givne problem bliver organiseret og 

implementeret.  

Control & evaluation: Denne fase er den der adskiller en value shop fra den oprindelige 

value chain. Denne fase går ud på, at man evaluerer effekten af den løsning man har 

implementeret, for at undersøge i hvilket omfang løsningen har løst det pågældende 

problem. Herefter vendes der tilbage til problem finding hvor man på ny finder ud af 

hvordan man kan forbedre løsningen, og dermed løse problemet endnu bedre. Herfra 

kommer kendetegnet ved en value shop, at det er en cirkulær og kontinuerlig proces. 
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Hvis vi ift. ovenstående drager en parallel til, hvordan dette ser ud i praktik hos MobilePay, 

så bliver det hurtigt klart, at teorien holder stik.  

Da MobilePay blev lanceret, var det som også tidligere nævnt, blot et produkt som kunne 

lave P2P betalinger. Efterfølgende gjorde de MobilePay til en betalingsløsning i butikker. I 

dag har MobilePay en bred palette af løsninger, til alt fra butiks- og internetbetaling til 

abonnementsbetalinger. MobilePay har været igennem den cirkulære proces som er 

beskrevet ovenfor, og kontinuerligt undersøgt om de har løst det overordnede problem 

fuldt ud, eller om der stadig har været ting som de kunne gøre bedre. Denne tankegang, 

hvor man hele tiden genbesøger sin value proposition gør, at man har bedre muligheder 

for at fastholde sin position på markedet, og potentielt vokse til nye områder.  

Det er vores overbevisning at MobilePays kernekompetencer skal findes i nogle af support 

aktiviteterne, nærmere bestemt “technology development” også kaldt “R&D” i Porters 

oprindelige value chain. MobilePay har historisk set været de første på markedet med de 

nyeste løsninger, senest løsningen hvorpå der kan betales uden at skulle åbne 

applikationen overhovedet. 

Business Model 

MobilePay har siden lanceringen været gratis for forbrugerne. Dette er et bevidst valg fra 

MobilePays side, da de mener, at vi i fremtiden vil se, at betalinger/overførsler generelt 

ikke vil koste noget for forbrugerne pga. den stigende konkurrence fra flere udbydere.  

MobilePays Business Model var for os et meget vigtigt emne i vores interview med 

Jeanette Hertzum fra MobilePay.  

MobilePay har som nævnt været gratis for forbrugerne siden lanceringen. Men en 

løsningen, som MobilePay, er ikke uden sine omkostninger. Moderselskabet, Danske 

Bank, har angiveligt brugt ressourcer på udvikling, implementering og drift af MobilePay, 

som selvfølgelig skal dækkes af en indtægt, for at det er en langvarig løsning. Det vil 

derudover være svært at indgå i et eventuelt samarbejde eller partnerskab i Tyskland, hvis 

ikke der er et potentiale for værdiskabelse for samarbejdspartneren ved løsningen. 

MobilePay valgte derfor, at opbyggede en prisstruktur overfor deres erhvervsdrivende 

brugere, hvor den erhvervsdrivende betaler en pris pr. transaktion, alt afhængig af hvor 

mange transaktioner de laver pr. år. Der er altså indlagt et incitament for virksomhederne 
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til at få mange transaktioner pr. år, for på denne måde at mindske omkostningerne pr. 

transaktion for virksomheden. 

  

Til at starte med foregik overførsler mellem brugerne igennem deres betalingskort, hvilket 

betød at betalingerne gik igennem betalingsformidleren, Nets. Det har kostet penge for 

MobilePay at gennemføre transaktionerne, og de har derfor opkrævet et beløb pr. 

transaktion af de erhvervsdrivende ved brugen af MobilePay. MobilePay har siden da 

implementeret, at overførslerne hovedsageligt sker ved konto-til-konto overførsler, hvilket 

har betydet at betalingerne ikke skal igennem Nets system. Som følge af dette har 

MobilePay kunne sænke prisen pr. transaktion markant for virksomhederne92. Den højeste 

pris pr. transaktion gik fra at være 5 kr. til at være 0,75 kr.  

Den intervalbaserede prisstruktur for MobilePay ses nedenfor. Dette gør det meget 

transparent for virksomhederne at se hvad det vil koste dem at have MobilePay som 

betalingsløsning i deres virksomhed.  

 

 

Banker er pba. den stigende innovation og konkurrence i branchen, nødt til at fokusere på 

kunden i højere grad end tidligere. Før var bankernes hovedfokus på f.eks. udlån, indlån 

og overførsler af penge. Pga. den stigende innovation, har industrien bevæget sig hen 

imod 30 nye områder (se bilag nr. 1).  

I forhold til disse nye områder har MobilePay indtil nu, udelukkende opereret inden for 

feltet “payments” (highlightet med grøn).  Vi ser flere muligheder for at operere i andre 

områder og MobilePay bør forblive innovative, ved at tilbyde nye løsninger, og på den 

                                                
92

 https://www.mobilepay.dk/da-dk/PDF/Pressemeddelelser/MobilePay-priser-Pressemeddelelse-

20170222.pdf  

https://www.mobilepay.dk/da-dk/PDF/Pressemeddelelser/MobilePay-priser-Pressemeddelelse-20170222.pdf
https://www.mobilepay.dk/da-dk/PDF/Pressemeddelelser/MobilePay-priser-Pressemeddelelse-20170222.pdf
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måde forbedre deres konkurrenceposition. Nogle af de områder, som vi mener, kan blive 

relevante for MobilePay i fremtiden, har vi highlightet med rød i bilag nr. 1.  

 

MobilePays innovative udvikling af deres produkt, samt den måde de bundler deres 

løsninger på, finder vi som en klar styrke i organisationen. Historisk set har MobilePay 

været først med nye løsninger på det danske marked (Staykova & Damsgaard, 2015), 

hvilket indikerer et stort internt fokus i MobilePay organisationen på innovation.  

 

I forlængelse af ovenstående pointe om MobilePays innovative udvikling, ser vi én klar 

konkurrencemæssig fordel hos MobilePay, nemlig deres konto-til-konto baserede løsning. 

Dette er et parameter som adskiller MobilePay fra mange af de eksisterende mobile 

betalingsløsninger på markedet, og samtidig en løsning som er mindre følsom over for den 

digitale udvikling af den finansielle sektor. Som vi tidligere har været inde på, vurderes det, 

at neo banking ifm. PSD2 direktivet samt blockchain, vil blive nye og frembrusende 

teknologier. Neo banking vil gøre det sværere for de traditionelle banker, at drive 

forretning, da reglerne for hvem der kan administrere forbrugeres betalinger mv. bliver 

begrænset. Blockchain vil gøre en virksomhed som Nets helt og aldeles overflødig, da alle 

overførsler vil blive gjort gratis. Det er derfor nærliggende at konkludere, at den konto-til-

konto baserede tilgang er den bedste, i forhold til betalingskort baserede løsninger. 

Værdiskabelse  

Som det blev klart i vores økonomiske analyse af Danske Bank har Danske Bank oplevet 

en positiv udvikling på adskillige områder. Danske Bank har gennemgået en generel 

effektivisering af organisationen i tråd med digitaliseringen af virksomheden. Dette har 

betydet en forbedret cost/income ratio, hvilket vidner om en mere effektiv organisation. 

Derudover har Danske Bank samtidig oplevet en stigning i kundetilfredsheden. Uden at 

det definitivt har været helt og aldeles pga. lanceringen af MobilePay, så indikerer 

sammenligningen med de øvrige danske banker, at MobilePay i hvert fald har haft en 

positiv indvirkning på Danske Bank.  

Ovenstående er et helt klar et ‘sales point’ for at få MobilePay ind på det tyske marked, 

hvis man kan overbevise de tyske banker til at indse, at MobilePay kan have en positiv 

effekt på organisationen.  
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Værdiskabelse hos forbrugeren af MobilePay 

Value creation defineres af Jensen & Petersen (2014) som værende, at være i besiddelse 

af evner, og eller evner der i en kombination med specifikke value propositions, kan levere 

et økonomisk resultat for virksomheden. En servicevirksomhed som MobilePay skiller sig 

ud fra den traditionelle produktionsvirksomhed, som producerer et fysisk produkt, hvorved 

kunden vurderer om selve produktet har en værdi for dem. En servicevirksomhed kan kun 

levere value propositions, og det er disse kunden skal vurdere værdien af. Det kan derfor 

meget implicit konkluderes, at MobilePays service leverer en værdi for kunderne, da 

virksomheden ellers ikke ville kunne eksistere. Det er også en forudsætning at de value 

propositions virksomheden leverer, er bedre end konkurrenternes. Sagt på en anden 

måde, så skal MobilePay have en konkurrencemæssig fordel overfor deres konkurrenter i 

deres value proposition. 

 

Når MobilePay skal innovere og opfinde nye løsninger, som kan levere værdi for 

forbrugerne, så er det meget nærliggende at anvende Kano’s Analysis (1984). Denne teori 

går ud på, at et produkt leveret til en forbruger, skal levere henholdsvis basic, 

performance, og excitement features. De basale funktioner er funktioner hvor produktet, 

hvis denne var foruden denne funktion, ville være ubrugeligt og uden værdi for brugeren. I 

denne kategori skal det pointeres, at der ved levering af ekstra funktioner ud over de 

forventede, ikke bliver tillagt ekstra værdi hos forbrugeren.  

Performance features er den reelle valuedriver hos forbrugeren. I MobilePay perspektiv vil 

dette være, at det er brugervenligt, nemt, muligheden for at samle flere ting samme sted, 

og meget mere.  

Excitement features er den lidt ukendte faktor i MobilePay, forstået på den måde, at det er 

her man tilbyder noget, som slutbrugeren ikke ved at de vil have. Der er som sådan ikke 

nogen specifik efterspørgsel efter det, men når dette bliver leveret, opleves der en ekstra 

værdi. Disse helt nye value propositions bliver efter lancering nemt kopieret af 

konkurrenter, og bliver herved en performance feature. MobilePay har med deres bundling 

af forskellige tjenester, stor fokus på at være der hvor det giver mening, selvom det måske 
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ikke har nogen relevans for transaktioner93, som var det oprindelige formål med 

MobilePay. 

Hvis en virksomhed som MobilePay, kan levere en international løsning, således at denne 

kan bruges på tværs af landegrænser, og på samme måde interagere med hinanden, så 

må dette siges at være en signifikant ekstra værdi for kunden. Et eksempel kunne være at 

man som bruger af MobilePay i Danmark, kunne bruge MobilePay ved rejser rundt i 

Tyskland og omvendt. Som Williamson (1985) forklarer det: “Logistics services are 

characterized by general purpose technology rather than firm-specific technology”. Altså 

har konkurrerende virksomheder samme formåls baserede teknologier, og der er ikke 

store forskelle på teknologien fra virksomhed til virksomhed. Set fra et 

transaktionsomkostningsperspektiv er der altså ikke nogen stor nødvendighed for 

anvendelse af store investeringer, når man som denne slags virksomhed skal trænge ind 

på et nyt marked (Anderson & Gatignon, 1986). Med lav firm specificity, altså med en 

ensartethed i industrien, betyder det, at der ikke er noget behov for at pålægge en 

eventuel partner sit eget brand eller teknologi gennem licensaftaler eller franchising. Den 

mest oplagte måde at operere på et nyt marked for en virksomhed som MobilePay, er vha. 

en strategisk alliance (Jensen & Petersen, 2014). 

  

                                                
93

 Interview med Jeanette 
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S1 
Betydning 

(1-5) W1 
Betydning 

(1-5) 

S1.1: MobilePay er konto-til-konto 

baseret 

 

S1.2: MobilePay er ikke hængt op på én 

platform, men kan fungere på alle 

platforme ligegyldigt om det er Android 

eller iOS 

 

S1.3: MobilePay har historisk set været 

de første på markedet med nye 

teknologiske løsninger, hvilket er et tegn 

på, at de er meget stærke på innovation 

og teknologisk udvikling 

  

S1.4: Danske Bank har fokus på 

digitalisering og bundling (f.eks. med 

deres nye applikation June, som er en 

investerings applikation) 

  

S1.5: Danske Banks 100% ejerskab af 

MobilePay. Der er ikke tale om et 

sektorsamarbejde, hvorfor beslutninger 

kan tages hurtigt 

 

S.1.6: Danske Bank har siden 

lanceringen af MobilePay oplevet en 

forbedring i kundetilfredsheden, fra et 

niveau på ca. 60 i 2013 til ca. 70 i 2016 

 

S.1.7: Danske Bank har på trods af en 

stigende omsætning, formår at reducere 

deres driftsomkostninger. De faldende 

omkostninger kan skyldes, at Danske 

Bank i højere grad implementerer 

digitalisering, som reducerer tidligere 

omkostningstunge procedure 

4 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

5 

W1.1: Den organisatoriske størrelse 

af MobilePay gør at de ikke har de 

samme økonomiske muskler som 

f.eks. AliPay 

  

W1.2: MobilePay har ikke nogen 

erfaring med det tyske marked 

  

W1.3: MobilePay er ejet af Danske 

Bank, der kan have andre prioriteter 

end MobilePay, og derfor ikke 100% 

vil satse med investeringer  

 
4 
 
 
 
 

2 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

 



 

69 af 103 

TOWS 

Vi har valgt, i forlængelse af vores identificerede SWOT elementer, at opstille de mest 

betydningsfulde elementer overfor hinanden. Dette gør vi ved, at benytte os af en TOWS 

matrix for at sætte vores SWOT elementer i perspektiv, og sammenholde vores 

observationer med henblik på at optimere de respektive styrker og muligheder og 

begrænse trusler og svagheder.  

Ved at anvende en TOWS matrix tvinges vi til, at forholde os til de respektive SWOT 

elementer, ved at sætte dem overfor hinanden, og analysere om der er nogen strategiske 

dilemmaer. Dette med henblik på, at opstille de mest hensigtsmæssige strategiske 

anbefalinger for MobilePay.  

Nedenfor har vi belyst hvordan en TOWS matrix fungerer, netop ved at sammenholde de 

respektive elementer fra SWOT analysen. 

 

SO:  Strategier der anvender MobilePays styrker til at maksimere muligheder 

ST:  Strategier der anvender MobilePays styrker til at minimere trusler 

WO:  Strategier der minimerer MobilePays svagheder ved at udnytte mulighederne 

WT:  Strategier der minimerer MobilePays svagheder og undgår trusler 
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 External Opportunities 

O1.2. Industri 4.0 

O1.3. + O2.9. Muligheden i 

digitalisering 

O1.5. Stigende investeringer i fintech 

O2.2. MobilePay benytter sig af en 

multi-sided platform 

O2.3. Neobanking 

O2.5. Konto-til-konto betalingsstruktur 

O2.6. PSD2 

External Threats 

T1.2. + T2.3. Tyskernes brug af 

kontanter 

T1.3. Truslen fra fintech virksomheder 

T1.4. + T2.6. Blockchain teknologi 

T1.6. + T2.7. PSD2 

T2.8. Truslen fra nye udbydere 

 

Internal Strengths 

S1.1. Konto-til-konto betalingsstruktur 

S1.2. MobilePay er tilgængelig for alle 

smartphones (iOS, Android mv.)  

S1.4. MobilePay benytter sig af 

bundling 

S1.6. MobilePay har antageligt 

forbedret Danske Banks 

kundetilfredshed og image 

S.1.7. MobilePay har antageligt 

forbedret Danske Banks cost/income 

ratio 

- MobilePay kan med fordel udnytte  

deres multi-sided platform, og deres 

positive effekt på hhv. 

kundetilfredshed, indtjening og C/I, 

overfor potentielle partnere på det 

tyske marked. MobilePay kan samtidig 

være behjælpelig med at digitalisere 

den finansielle branche i højere grad 

end tilfældet er nu. 

- MobilePay kan udnytte det ‘hul’ i 

markedet for multi-sided mobile 

betalingsløsninger, da der ikke er 

nogen der tilbyder ‘hele pakken’ på 

nuværende tidspunkt. 

- MobilePay kan medvirke til en 

løsrivelse af betalingskortene på det 

tyske marked ved at fokusere på deres 

konto-til-konto løsning, der angiveligt er 

mere rentabel. 

- MobilePay kan ved deres nuværende 

betalingsstruktur (konto-til-konto), 

mindske effekten af blockchain 

teknologien.   

- MobilePay kan vende PSD2 direktivet 

til deres fordel, ved at påtage sig flere 

forretningsområder, ud over kun at 

være en betalingsløsning, som f.eks. 

Neo banking. 

  

Internal Weakness 

W1.1. Danske Bank har ikke det 

samme kapitalberedskab som de nye 

udbydere på markedet, herunder 

AliPay, Apple Pay mv.   

W1.3. MobilePay er ejet af Danske 

Bank, der kan have andre prioriteter 

end MobilePay 

- Ved at udnytte mulighederne for 

potentialet som neo bank, kan 

MobilePay differentiere sig fra at være 

mobil betalingsløsning mm. til at blive 

komplet bankløsning, og derved 

differentieret sig fra de konkurrenter vi 

har beskrevet i vores markedsanalyse, 

som potentielle nye udbydere.  

- Ved at skifte fokus til at være en neo 

bank, gør det MobilePay mindre sårbar 

over for effekterne af PSD2 direktivet 

og blockchain teknologien.  

- Ved ikke at foretage FDI, men i stedet 

indgå partnerskaber med tyske 

partnere, har MobilePay ikke behov for 

samme kapitalberedskab for at 

indtrænge på det tyske marked. 

- MobilePay bør ikke have nogen 

‘killing assumptions’ på baggrund af 

deres hidtidige erfaringer med 

MobilePay på det internationale 

marked. 

- Ved at samarbejde med lokale 

banker, har bankerne et incitament for 

at ‘pushe’ mobile betalingsløsninger ud 

til forbrugerne, og fjerne tyskernes 

præferencer for kontanter.  
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Vi har valgt at benytte os af en TOWS matrix for at blive i stand til at klarlægge de styrker 

og muligheder, som MobilePay med fordel kan tage afsæt i med henblik på at minimere 

nogle af de trusler og svagheder, som vi har belyst på det tyske marked. Vi føler ikke, at vi 

er stødt på nogle åbenlyse strategiske dilemmaer ved udfærdigelsen af TOWS. Derfor 

føler vi os på nuværende tidspunkt i stand til at opstille forskellige anbefalinger for 

MobilePay i forhold til indtrængen på det tyske marked.  

Forinden vi præsenterer MobilePay for vores anbefalinger, finder vi det nærliggende at 

belyse hvilke muligheder, der er for indtrængning på et givent marked. 

Entry modes 

Vi har valgt at belyse de mulige entry modes, som vi mener, er relevante ift. vores 

anbefalinger til MobilePay for indtrængen på det tyske marked. Det er vigtigt, at den entry 

mode, som vi vil anbefale til MobilePay, ender med at stemme overens med MobilePays 

overordnede forretningsplan og Business Model for det tyske marked. 

 

En fuld indtrængning af MobilePay på det tyske marked, vha. Foreign Direct Investment 

(FDI) vil betyde fuld kontrol over alle aspekter af indtrængningen.  

Det skal her nævnes at FDI er en meget ressourcekrævende entry mode. FDI vil kræve en 

meget stor investering, der højest sandsynligt vil skulle komme fra Danske Banks side af, 

og vil derudover betyde at MobilePay er nødt til at tilpasse sig til hidtil ukendt marked og 

ukendte lovgivninger.  

 

Jensen & Petersen (2014) skriver om internationaliseringen af servicevirksomheder, samt 

hvilke udfordringer en servicevirksomhed kan møde i processen.  

Internationalisering af ‘logistik baserede servicevirksomheder’ som MobilePay, vurderes at 

have særlige internationaliserings fordele set i forhold til andre brancher, som f.eks. 

revisionsbranchen, der er mere begrænset i forhold til lovgivning og lokale reguleringer 

(institutionelle barrierer for internationalisering).  

Jensen & Petersen har på baggrund af de forskellige typer servicevirksomheder vurderet 

den oplagte entry mode inden for hvert område.  

Ser vi på den oplagte mulighed for ‘logistik baserede servicevirksomheder’, som 
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MobilePay, er anbefalingen strategisk alliance med en samarbejdspartner på det givne 

marked, og ikke en FDI. Hertil kommer, at der findes alternativer alt efter MobilePays 

ønske om kontrol og indflydelse på det givne marked.  

Årsagen til, at en strategisk alliance er den mest oplagte mulighed er, at ‘logistik baserede 

servicevirksomheder’, som MobilePay, er præget af en generel ‘formåls teknologi’, og ikke 

firma specifikke teknologier. Dette betyder, at der fra et transaktionsomkostnings-

perspektiv, ikke er behov for store investeringer ved ekspandering til nye lande (Anderson 

and Gatignon, 1986). Der er derudover, ved en lav grad af firma specifikke teknologier, 

ikke behov for at påtvinge ens eget brand på en partner, i form af en licensaftale eller 

franchising. Ved at alliere sig med en strategisk partner på det tyske marked, får 

MobilePay nemmere adgang til det tyske marked, og kan på denne måde drage nytte af 

den tyske partners kendskab til markedet. 

Anbefalinger 

Vi er nået til et punkt i vores opgave, hvor vi føler os i stand til, på baggrund af vores 

analyser, at opstille forskellige anbefalinger til ledelsen i MobilePay, i forhold til 

indtrængning på det tyske marked.  

Vi har valgt at opstille 3 forskellige anbefalinger, som vi vil argumentere for og imod. I 

vores senere konklusion vil vi argumentere for vores foretrukne anbefaling.   

I: Foreign Direct Investment 

MobilePay har udviklet en løsning, der på mange måder adskiller sig fra konkurrenterne på 

det tyske marked. MobilePay har udviklet en løsning, som er baseret på en multi-sided 

platform, der giver uendelige muligheder for tilknytning af tillægsydelser, som f.eks. 

arkivering af digitale kvitteringer fra brugerens indkøb. Derfor kan det være 

anbefalelsesværdigt, for at omfavne løsningens fulde potentiale, at foretage en fuld 

indtrængen på det tyske marked.  

Vi ser en mulighed i det tyske marked i forhold til den stigende base af brugere med 

smartphones, og samtidig ser vi en stigning i brugen af digitale finansielle ydelser, som 

f.eks. netbank. Dette taler antageligt for, at markedet i en højere grad er modent til en ny 
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mobil betalingsløsning med relativt lave switching- og multi-homing cost. 

 

Vi er opmærksomme på, at MobilePay ikke vil have first-mover advantages på det tyske 

marked, hvilket ikke nødvendigvis er en stor udfordring i en branche med lave switching- 

og multi-homing cost (Evans, 2003).  

Det vil være anbefalingsværdigt, at MobilePay starter med at markedsføre løsningen til de 

private brugere, som de gjorde det i Danmark. Når man har opnået den kritiske 

brugermasse, vil de erhvervsdrivende antageligt efterspørge muligheden for at modtage 

betalinger fra MobilePay, som det skete i Danmark.  

Vi ser samtidig udfordringer ved denne anbefaling, i form af de eksisterende konkurrenter 

på markedet, truslen fra nye kapitaltunge udbydere af mobile betalingsløsninger, samt den 

store investering det vil koste, at foretage en fuld og selvstændig indtrængning i Tyskland.  

II: Foreign Direct Investment, Neobanking 

EU direktivet, PSD2, træder i kraft i januar 2018, samt blockchain teknologiens fremgang, 

vil antageligt betyde en større konkurrence på det finansielle marked. Omkostningen pr. 

transaktion vil ifm. Blockchain blive næsten ikkeeksisterende. PSD2 vil betyde, at 

bankerne ikke længere har “patent” på bank kundernes konto- og betalingsinformationer. 

Dette vil betyde, at man som bank vil opleve en stigende konkurrence fra andre udbydere, 

der tilbyder at administrere bank kunders betalinger. Derudover kan Blockchain 

teknologien fjerne indtjeningsgrundlaget for MobilePay, da MobilePay tjener deres penge 

ved at pålægge virksomheder en omkostning pr. transaktion. Denne omkostning vil som 

nævnt stort set blive fjernet, ved en lancering af blockchain-teknologien inden for 

transaktioner. 

Vi mener på baggrund af dette, at MobilePay kan fremtidssikre sig selv, ved at 

omstrukturere sig til at blive en neo bank, og på den måde tilføje flere ydelser til deres 

eksisterende platform. PSD2 direktivet vil reducere de switching-cost der pt. eksisterer i 

dag ift. bankskifte. 

Vi ser dog også nogle udfordringer ved valget af denne løsning. En indtrængning som en 

neo bank på det tyske marked, vil kræve en meget stor investering fra Danske Banks side 

af, og en stor omstrukturering af virksomheden, MobilePay. 
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III: Strategisk alliance 

Vi har tidligere beskrevet, at MobilePay har udviklet en løsning inden for mobile betalinger, 

som vi finder brugervenlig og alsidig i forhold til opbygningen, der er baseret på en multi-

sided platform. Derfor er vi sikre på, at det vil være muligt, at sælge løsningen overfor en 

samarbejdspartner i Tyskland. Vi ser især inden for den finansielle sektor, at der har været 

en begrænset udvikling af betalingsløsninger. Det lader til, at de tyske banker endnu ikke 

er kommet ind i kampen om de fremtidige betalinger, hvorfor et samarbejde med 

MobilePay vil være oplagt for at komme foran konkurrenterne i markedet. 

Vi mener, at MobilePay med fordel kan drage nytte af den pakkeløsning, som de løbende 

har udviklet, og som vi antager nemt vil kunne blive implementeret med en tysk 

samarbejdspartner. MobilePay kan derudover drage nytte af de resultater løsningen har 

skabt for Danske Bank, i form af en stigende kundetilfredshed, rentabilitet og reducerede 

cost/income nøgletal.  

Det kunne være en mulighed, at indgå et samarbejde med en større tysk bank, der kunne 

afprøve MobilePay løsningen evt. som et pilotprojekt i en udvalgt delstat i Tyskland. 

Herved kunne det potentielle samarbejde hurtigt blive vurderet, med henblik på yderligere 

pilotprojekter i flere tyske delstater.  

Incitamentet for den potentielle samarbejdspartner vil være, at de ikke behøves at udvikle 

en selvstændig mobil betalingsløsning, men i stedet får en bundlet løsning fra MobilePay, 

der hurtigt kan implementeres og samarbejdspartneren får angiveligt et forspring i forhold 

til deres konkurrenter.  

Udfordringen ved denne løsning kan være, at MobilePay må give afkald på en del af den 

forventede indtjening, og dele indtjeningen med den tyske samarbejdspartner.  

Liability of foreignness 

I forlængelse af vores anbefalinger har vi valgt, at inddrage endnu en væsentlig teori, når 

man som MobilePay, overvejer at indtrænge et nyt marked, teorien omkring liability of 

foreignness (Zaheer, 1995). Denne teori vil hjælpe os med at understøtte vores endelige 

anbefaling til MobilePay.  
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Når en virksomhed har besluttet sig for, at de ønsker at indtrænge et nyt marked, står de 

overfor en række muligheder og udfordringer. Nogle af de udfordringer, som virksomheden 

vil møde på det nye marked, har de potentielt også haft på deres hjemmemarked. Dette 

giver virksomheden en mulighed for at forberede sig på disse, og måske helt undgå dem. 

Men når man som virksomhed vælger at indtrænge et nyt marked, som man ikke tidligere 

har opereret i, kan flere af hindringerne være svære at forudse og undgå. Zaheer (1995) 

kalder dette fænomen “liability of foreignness”. Kort sagt betyder liability of foreignness 

den meromkostning en ‘fremmed’ virksomhed har på det ukendte marked, set i forhold til 

hvordan situationen ville være hos en lokal virksomhed. Ved at se på studier af liability of 

foreignness bliver det tydeligt, at det er et reelt problem for virksomheder som indtrænger 

nye ukendte markeder94.  

 

Zaheer (1995) nævner flere årsager til hvorfor en ‘fremmed’ virksomhed kan stå overfor 

disse hindringer. Mangel på markedsviden og generelt lokalkendskab er en af de store 

kilder til liability of foreignness. Hvis en virksomhed, som i vores tilfælde MobilePay, ikke 

har et forudgående kendskab til hvordan markedsmekanismerne i Tyskland er, og hvordan 

regler mv. for at føre forretning i Tyskland fungerer, står de overfor en svær opstart.   

Zaheer (1995) identificerede flere måder hvorpå en virksomhed som MobilePay, kan 

overkomme liability of foreignness. En af måderne er ved at have det man i teorien kalder 

for “firm-specific advantages”, altså nogle fordele som er tæt tilknyttet netop denne 

virksomhed. Man kan her snakke om ens kernekompetencer, som markant adskiller 

virksomheden fra sine konkurrenter. Derudover er kompetencerne svære for 

konkurrenterne at adaptere. Ved at have “firm-specific advantages” mener Zaheer (1995) 

er en bedre måde at overkomme liability of foreignness, end ved at fokusere på at 

adaptere og lære lokale praksis. Årsagen til dette er, at effekten af at justere sin 

virksomhed efter lokale kutymer og praksis, har vist sig at være meget forskellig fra 

virksomhed til virksomhed. Zaheer (1995) pointerer endvidere, at en potentiel årsag til, at 

effekten varierer så meget, er at man som virksomhed med en potentiel baggrund med 

succes fra andre markeder, ikke kan lade vær med, på en subtil og kompleks måde, at 

medtage erfaringer fra disse markeder og kombinere disse med de lokale kutymer og 

fremgangsmåder. 
                                                
94

 S. Zaheer: “Overcoming the liability of foreignness”. Academy of Management Journal, 1995, vol. 38. No. 

2. 341-363. 
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Såfremt MobilePay vælger, at indtrænge det tyske marked, og dermed forsøge at 

overkomme og minimere liability of foreignness, vil valget af entry mode (Hennart, 2009) 

have en afgørende indflydelse på hvordan MobilePay vil opleve “liability of foreignness”. 

Dette vil vi naturligvis have for øje, når vi skal konkludere på de opstillede anbefalinger.  

Konklusion 

Formålet med konklusionsafsnittet er, at besvare den opstillede problemformulering og de 

tilhørende undersøgelsesspørgsmål. Konklusionen vil være vores anbefalet tilgang til 

indtrængningen af det tyske marked med MobilePay. 

Vi har i løbet af opgaven beskrevet væsentlige forhold, som gør sig gældende på det tyske 

marked, samt givet et indblik i den digitale transformation, som angiveligt har ændret det 

internationale marked for finansielle ydelser. Det har vist sig, at det tyske marked besidder 

mange spændende muligheder, og samtidig mange udfordringer. Vi ser et Tyskland, som 

generelt set, er meget lidt digitaliseret inden for finansielle ydelser, især den tyske 

betalingsformidling lader til at have uudnyttet potentiale. 

 

Tyskland har i forhold til digitalisering iværksat flere tiltag, der viser at dette er vejen frem. 

Tyskland har blandt andet iværksat ‘digital agenda 2014-2017’, hvori de ønsker at være en 

af de førende lande inden for digitalisering.  

En af de grundlæggende udfordringer i forhold til den tyske digitaliseringsdagsorden, er 

det faktum, at de tyske forbrugere stadig har en stor præference for kontanter. Hele 79 % 

af den tyske befolkning foretrækker at betale med kontanter når de handler. Dette til trods 

for, at der allerede findes udbydere af mobile betalingsløsninger på det tyske marked. Vi 

ser det som en mulighed for MobilePay, at udbyderne af mobile betalingsløsninger på det 

tyske marked, first-movers, ikke har formået, at udnytte det fulde potentiale i markedet. 

Samtidig finder vi det interessant, at der ses en sammenhæng i brugen af mobile 

finansielle applikationer, og nedgangen i brugen af kontanter. Dette indikerer, at der er en 

villighed hos de tyske forbrugere, til at ændre deres nuværende præference for 

kontantbetaling. 
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Danske Bank har siden lanceringen af MobilePay i maj 2013 oplevet en forbedring af 

forretningen på flere områder. Kundetilfredsheden er siden 2013 steget fra et niveau på 

ca. 60 til et niveau på ca. 70 i 2016. Kunderne i Danske Bank er altså blevet mere 

tilfredse. Dette til trods for, at Danske Bank, er begyndt at tjene flere penge på deres 

kunder. Danske Bank er samtidig blevet langt mere effektive, hvilket fremgår af deres 

cost/income ratio, som i samme periode har været faldende. Danske Bank har altså 

oplevet en stigende omsætning og samtidig formået at reducere deres driftsomkostninger, 

hvilket indikerer en højere grad af effektivitet. De faldende omkostninger skyldes bl.a., at 

Danske Bank i højere grad implementerer digitalisering, som reducerer tidligere 

omkostningstunge procedurer.  

 

Vi mener, alt taget i betragtning, at den bedste strategi for MobilePay i forhold til 

indtrængning på det tyske marked er, at indgå en strategisk alliance med en af de tyske 

banker (anbefaling nr. III). Det er vores vurdering, at strategien er passende qua 

MobilePays organisatoriske størrelse, samt det faktum, at det i høj grad er 

moderselskabet, Danske Bank, der vil skulle finansiere indtrængningen. Danske Bank har 

også andre forretningsområder, som kræver interesse og kapital, hvorfor vi har svært ved 

at forestille os, at Danske Bank ønsker at foretage den store investering og påtage sig en 

risiko ved, at finansiere en fuldbyrdet FDI på det tyske marked med MobilePay.  

En strategisk alliance vil være en god mulighed for både MobilePay og en tysk partner 

bank, idet der på baggrund af samarbejdet vil opstå nogle klare konkurrencemæssige 

fordele, som ingen af parterne kunne opnå på egen hånd, uden at påtage sig store 

investeringer og forretningsmæssige risici.  

MobilePay vil indtræde i samarbejdet med stor erfaring og viden omkring mobile 

betalingsløsninger og digitalisering generelt, hvilken vil være til gavn for den tyske partner. 

Den tyske partner bank vil samtidig kunne tilbyde en stor kundebase og indgang til det 

tyske marked. Derudover har vi en forventning om, at den tyske partner bank har et 

markedskendskab, samt en større kendskabsgrad hos befolkningen, end en ny ukendt 

virksomhed ville have.  

MobilePay vil i den strategiske alliance, i samarbejde med den tyske partner bank, tilpasse 

en bundlet løsning af mobile ydelser, som vil blive lanceret til de tyske forbrugere og 

virksomheder. 
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Perspektivering 

Efter valget af etableringsstrategi for det tyske marked, bør MobilePay rette deres fokus 

mod selve eksekveringen af indtrængningen, da dette er lige så vigtig en faktor som valget 

af etableringsstrategi. Vi har samtidig vurderet, at aspektet omkring eksekveringen, 

herunder projektledelse, ikke nødvendigvis bidrager til besvarelsen af vores 

problemformulering. Dette skyldes, at vores problemformulering som udgangspunkt ikke 

omhandler eksekveringen af indtrængningen, men udelukkende muligheden for at 

indtrænge det tyske marked med MobilePay.    

 

Vi finder det derfor vigtigt og interessant, at MobilePay, for at sikre de bedst mulige vilkår 

for en succesfuld indtrængning, benytter sig af de overordnede teorier og værktøjer 

omkring projektledelse, for at sikre en succesfuld eksekvering af den valgte 

etableringsstrategi. 
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Bilag 1: 30 new tech-enabled areas in banking 
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Bilag 2: BNP sammenligning af Danmark og Tyskland 

 

Source: https://country-facts.findthedata.com/compare/29-66/Germany-vs-Denmark  
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Bilag 3: Antallet af smartphones i Tyskland 
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Bilag 4: Små- og mellemstore virksomheders salg på 

tværs af nationale grænser 
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Bilag 5: Tyskernes foretrukne betalingsmiddel 
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Bilag 6: Investeringer i Fintech virksomheder på 

verdensplan 

 

Kilde: “The pulse of fintech Q4 2016” - Global analysis of investment in fintech”. KPMG  
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Bilag 8: eGovernment users in Germany 
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Bilag 9: Foretrukne betalingsmetoder i Tyskland 

 
  



 

91 af 103 

Bilag 10: Markedsandele i Tyskland fordelt på 

smartphone producenter 
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Bilag 11: Markedsandele for teleselskaber i Tyskland 
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Bilag 12: Antallet af smartphone-brugere i Tyskland 
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Bilag 13: Online banking i Tyskland 
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Bilag 14: Sammenhængen mellem brugen af 

kontanter og brugen af ‘mobile banking’ 
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Bilag 15: Tid brugt på smartphone applikationer 
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Bilag 16: Cost/Income data fra de største danske 

banker 

Danske Bank: 
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Nordea: 
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Nykredit bank: 
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Jyske Bank: 
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Sydbank: 
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Interview med Jeanette Hertzum: 

Hvem er Jeanette: 

en del af ledelsesteamet, hvor hun er leder for 2 teams: 

1. Marketing og Kommunikation 

2. Team der sørger for at de løsninger der laves i test projekter, kan skaleres 

Hendes område er ansvarlig for de kommercielle erhvervsløsninger.  

 

Jeanette Hertzums baggrund: HD afsætning, HD international.  

Tidligere karriere: TDC, Nilfisk.  

 

Emne: Hvorfra kom idéen til MobilePay? 

Jeanette: “Danske bank var en del af et sektorsamarbejde. (...) På et tidspunkt vurderede 

Danske Bank at det her (red. mobilbetaling), ville blive et konkurrencemæssigt parameter. 

Fordi det var et sektorsamarbejde betød det at beslutningsprocesserne var lange, da der 

var mange banker med i samarbejdet. Derfor besluttede Danske Bank at droppe ud af 

dette sektorsamarbejde.”  

 

Emne: Konkurrenter - Hvilke konkurrenter ser i? 

Jeanette: “(...) Apple Pay,  Android Pay er vigtige spillere på markedet. Deres issue er at 

de er bundet til teknologi. Så med Apple Pay, der skal du have en iPhone, Android Pay, 

der skal du have en Android. MobilePay er ligeglad med hvilken platform det er.“ 

 

Emne: Udvikling af produktet - og mulighederne i dette 

Jeanette: “(...)Det vi bruger meget tid på er at forbedre de digitaler services. (...) Det 

handler om at kunne forstå kundens mindset. (...) Noget af det vi allerede har gjort i 

MobilePay, er at få kvitteringer, loyalitets bonusser, som måske ikke direkte relaterer sig til 

betalingstransaktion, men som ligger som et naturligt lag rundt om. (...) Dette kan man 

udvide som man vil, og hvor det giver mening.” 
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Interview med Jan Damsgaard 

Emne: PSD2 direktivet og Facebook 

Jan Damsgaard: “(...) Bankerne kan ikke forhindre at give adgang til deres kontostruktur. 

En tredjepart kan initiere betalinger, og idéen er at transaktioner herefter vil komme til at 

koste omkring en halv euro-cent (altså 0,005 euro). (...) Facebook vil lave i deres 

messenger funktion, vil kunne skrive med SAS,  og så køber man en billet til Spanien, og 

så er hele ens historik tilgængelig i messenger. På den måde vil alt info være tilgængeligt 

ift. kundeservice, så man ikke først skal informere om bookingnummer og detaljer når man 

starter samtalen. Alt er tilgængeligt. (...) Facebook skal ikke tjene penge på transaktionen, 

men på relationen. f.eks. i billet eksemplet før, så når jeg har købt en billet, og de kan se at 

jeg ikke har bestilt hotel, så vil denne information være ret meget værd for nogen, til at 

annoncere overfor mig.”  

 

Emne: Teknologien Blockchain og dennes fremtid. 

Jan Damsgaard: “(...) Der er ingen tvivl om at det er fremtiden (blockchain red.). (...) 

MobilePay kan sagtens implementere deres underliggende struktur på en blockchain 

teknologi. Det er der ikke noget til hinder for. Blockchain vil revolutionere finansverden, på 

samme måde som e-mail revolutionerede postvæsenet.” 

 

Emne: Faktorer medvirkende til at MobilePay vandt kampen om det danske marked  

Jan Damsgaard: “(...) Til dels first-mover advantages, men også den konstant halte-

bagefter hos konkurrenterne. Mobilepay var istand til at komme i førersædet med nye 

teknologier og nye services osv. (...) SWIPP brugte også Reimer Bo til markedsføring 

hvilket de brugte rigtig mange penge på. Danske Bank er derudover også meget topstyret. 

I SWIPP var det et reelt samarbejde, hvor hver bank stod for det hele. (...) Det var 

annonceringen af PAII der fik Danske Bank til at gå ud af SWIPP samarbejdet. Det var 

derfor ikke den helt forkromede løsning Danske Bank kom med i første omgang. (...) Alle 

kunne bruge MobilePay fra starten.”   




