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Abstract

Towards an improved understanding of roles and
responsibilities – A study of how actors in the banking
sector can handle cloud computing challenges

Lisa Bergström & Rebecka Nyström

This study aims to analyse how banks in Sweden are handling challenges with cloud 
computing today and which areas could benefit from improvement. A multiple case 
study was executed with an explorative approach by shedding new light on cloud 
computing in the context of banks in Sweden. Information assets can, if managed with 
cloud services, give banks competitiveness. This is essential for banks to be aware of 
as well as how to handle challenges most efficiently in order to gain the 
full potential of cloud computing. Banks could benefit from gaining more awareness of 
the full potential of information assets managed in cloud services. A digital 
transformation towards cloud is happening and banks would benefit from taking the 
leading role in managing the change by developing and updating in-house 
processes. Actors such as cloud suppliers and regulatory authorities should take 
responsibility and cooperate with banks. Suppliers could assist in enlighten banks 
of benefits and participate in discussions with the regulatory authority in order to 
define certifications corresponding to regulations. The regulatory authority could 
inform how they plan to execute their surveillance and appropriate controls for 
suppliers to remain the stability in the financial system. The efforts performed by all 
actors will most likely simplify the use of cloud in the banking sector.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Banker besitter idag en stor mängd information om bland annat kunder, leverantörer och 
processer och den fortsätter att öka. Informationen kan ses som en tillgång som kan nyttjas 
för att erhålla kunskap och uppnå affärsmässiga möjligheter. Molntjänster har kapacitet att 
hantera informationstillgångar säkert och effektivt. Det går att få tillgång till molntjänsterna 
via internet när användaren vill nyttja dem och de kan skalas upp eller ned med hänsyn till 
aktuellt behov vilket leder till bearbetningseffektivitet. Det molntjänstkunden nyttjar kan 
mätas och kunden debiteras endast för när tjänsterna nyttjas vilket gör molntjänster 
kostnadseffektiva. Andra sektorer har insett dessa möjligheter och har därför tillämpat 
molntjänster i större utsträckning än banker och börjar nu se de effekter som molntjänster 
medför. De har kunnat skapa kundunika erbjudanden baserat på information och därmed 
blivit mer konkurrenskraftiga på marknaden. Banker i Sverige är inte där än, men de är 
intresserade av de skalfördelar och kostnadsbesparingar som molntjänster innebär. 
Resultatet i den här rapporten visar att majoriteten av bankerna inte helt ser de potentiella 
möjligheter som dessa fördelar kan leda till, såsom att skapa kundunika erbjudanden och 
erhålla konkurrenskraft.  

För att molntjänster ska kunna användas i större omfattning i banksektorn krävs att bankerna 
blir medvetna om dess fulla potential. För att kunna inleda en mer omfattande användning 
måste de utmaningar som molntjänster innebär hanteras. Banker har idag flera olika typer 
av system, varav vissa är äldre varianter. Bankerna i studien ser inte hur dessa kommer kunna 
inkluderas i molntjänsterna. Det blir en utmaning att integrera dessa system med moln-
baserade system. Viss information som bankerna besitter, däribland kunddata, kan anses som 
känslig. Den måste hanteras enligt vissa krav som Finansinspektionens föreskrifter anger. 
Bankerna i studien är inte särskilt oroade för säkerhetsutmaningar i form av dataintrång utan 
litar på leverantörernas hantering. Däremot är de oroade över att de kommer få mindre 
kontroll över information och att inte längre uppfylla de krav Finansinspektionen ställer på 
informationssäkerhet för all typ av data och kunddata berörs ytterligare av banksekretess. 
De regulatoriska utmaningarna, unika för banksektorn, är därmed den största utmaningen 
inför tillämpning av molntjänster. Att hantera utmaningarna effektivt så att riskerna 
kompenseras av möjligheter är avgörande för hur framgångsrik tillämpningen kan bli. 

Syftet med studien är att identifiera hur bankerna hanterar utmaningar idag och vilka 
områden som kan förbättras. Relationen mellan bank och molntjänstleverantör är i fokus när 
molntjänster ska tillämpas eftersom leverantören erbjuder de tjänster banken efterfrågar. 
Dessa leverantörer är få men stora i förhållande till banksektorn i Sverige och har stor makt 
att utforma avtal som är standardiserade och inte anpassade efter de regleringar banker måste 
efterleva. Banker och tillsynsmyndigheter i Europa kan gå samman för att erhålla större makt 
och påverka utformningen av molntjänster. Leverantörer kan bli mer lyhörda eftersom de 
har möjlighet att ta marknadsandelar. De kan anta en roll där de hjälper banker förstå 
möjligheter med molntjänster samtidigt som de blir mer villiga att anpassa sig efter 
regleringarna. Finansinspektionen vill att det finansiella systemet ska vara stabilt och därav 
inrättar de regler, de ska samtidigt se till att reglerna är enkla att följa och de får inte förhindra 
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konkurrens i sektorn. Därmed bör de anta en aktiv roll i att hantera de regulatoriska 
utmaningarna. Ett steg i rätt riktning kan vara att informera hur de planerar att utföra sin 
tillsyn i relation till molntjänster och vilka kontroller som är lämpliga att ha gentemot 
leverantörer. Banker, Finansinspektionen och leverantörer bör även samarbeta i större 
utsträckning för att ta fram standarder som gynnar samtliga parter.  

Banker bör ta den ledande rollen att hantera molntjänstutmaningar. I nuläget har de brist-
fälliga interna processer för ändamålet. Processerna är mer generella och tar inte hänsyn till 
de unika utmaningar som molntjänster innebär. Genom att kontinuerligt uppdatera interna 
processer har bankerna större potential att hantera de förändringar molntjänster innebär och 
ta del av de möjligheter som tillkommer. IT-chefen bör leda förändringen och ha förståelse 
för möjligheter samt hantering av utmaningar. Personen måste säkerställa att intern och 
extern kunskap finns samt att hela organisationen är involverad i förändringen. I nuläget 
fokuserar banker på att informellt utveckla en intern kompetens men de ser ut att behöva 
extern hjälp för att underlätta tillämpningen.  
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Förord 
Detta examensarbete har skrivits av Lisa Bergström och Rebecka Nyström under våren 2017 
och vi har båda tagit ansvar för hela rapporten. Examensarbetet är det slutgiltiga arbetet på 
civilingenjörsprogrammet system i teknik och samhälle vid Uppsala universitet. Det har 
skrivits i samarbete med KPMG Digital Transformation & Innovation (DTI) i Stockholm.  

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Gustav Persson på KPMG DTI. Han har under 
arbetets gång funnits där för att diskutera de frågor som kommit upp, stöttat oss och 
kommit med nya perspektiv. Vi vill även tacka vår ämnesgranskare Lina von Sydow vid 
Uppsala universitet som kommit med konstruktiv kritik och hjälpt oss i skrivandet av 
rapporten. Slutligen vill vi tacka de som ställt upp på intervjuer och alla medarbetare på 
KPMG DTI som delat med sig av sin kunskap. 

Lisa Bergström och Rebecka Nyström  

Uppsala, juni 2017 
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1. Inledning 
Information blir allt mer värdefullt, detta gäller inte bara för informationsteknologiska 
organisationer utan inkluderar flera olika typer av organisationer (Swedish Standards 
Institute (SIS) 2014b). Banker är en sådan typ av organisation, de besitter en enorm mängd 
information om bland annat deras kunder och processer (Oppenheim, Stenson & Wilson 
2003). Mängden ökar dessutom kontinuerligt och bör ses som en tillgång som kan nyttjas 
för att exempelvis skapa kundanpassade erbjudanden (Hawley 1994). Behovet att kunna 
lagra, processa och analysera dessa stora mängder av data har medfört att flertalet 
organisationer har börjat använda molntjänster (Hashem m.fl. 2015). Även andra 
anledningar såsom kostnadsbesparingar och möjligheten till flexibla resurser lockar banker 
att börja använda molntjänster (European Union Agency for Network and Information 
Security (ENISA) 2015). Molntjänster är ett av de mest signifikanta skiftena i modern 
informations- och kommunikationsteknik och har bidragit till en kraftfull arkitektur för att 
kunna utföra storskaliga och komplexa uppgifter (Hashem m.fl. 2015). Det är fördelaktigt 
att skala ner på egna datacenter och istället distribuera IT-system som molntjänster för att 
snabbt kunna tillämpa nya innovativa applikationer (International Data Corporation (IDC) 
2016). 

Europeiska kommissionen har initiativ som uppmuntrar alla ekonomiska sektorer att 
använda molntjänster då de vill maximera potentialen som molntjänster innebär (European 
Commission 2017). Genom kunskap om hur informationstillgångarna bäst kan nyttjas kan 
mervärde skapas åt bankkunderna och bankerna kan bli mer konkurrenskraftiga (Chen, 
Chiang & Storey 2012). Royal Bank of Canada designar exempelvis sina lojalitetsprogram 
efter hur kunden använder sitt betalkort. Fifth Third Bank är ett annat exempel som 
analyserar stora datamängder för att prediktera hur de kan attrahera möjliga kunder genom 
att ändra räntor etc. (EVRY 2017). Bankerna i Sverige har emellertid inte börjat använda 
molntjänster i en större utsträckning än och har därför inte börjat nyttja möjligheterna som 
tillkommer. Anderberg1 siar dock att ”banker kommer komma in i molnet i år, nästa år 
betydligt mer omfattande och i framtiden kommer vi tala om en tid utanför molnet”. När 
molntjänster ska användas tillkommer tekniska utmaningar. Eftersom banker lyder under 
legala och säkerhetsmässiga krav, vilka är unika för den sektor de ingår i, tillkommer 
dessutom regulatoriska utmaningar. För att kunna nyttja möjligheterna är det essentiellt att 
vara medveten om utmaningarna samt besitta kunskap och ha processer för hur dessa ska 
hanteras.  

Molntjänster som en ny teknologisk möjlighet är väldigt aktuellt och används i andra 
branscher i större utsträckning. Banker i Sverige är fortfarande i stadiet att undersöka 
möjligheterna och hur de ska hantera utmaningarna. Bankernas unika regulatoriska situation 
samt att de inte använder molntjänster i en större omfattning än gör denna studie aktuell och 
intressant. 

                                                           
1 Johannes Anderberg Direktör för verksamhetsutveckling inom finansiella sektorn, Microsoft, intervju 2017-
02-21 
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1.1 Problemformulering och introduktion till uppdragsgivare 

KPMG:s avdelning Digital Transformation & Innovation (DTI) har till uppgift att hjälpa 
kunder att hantera utmaningar som uppstår vid digitalisering och transformation. De 
utvärderar risker, strategier och informationssäkerhet och implementerar bland annat 
processer och styrningsmodeller för att stötta och driva IT-affärer framåt (KPMG 2017). 
KPMG DTI är i denna studie uppdragsgivare och de vill kunna råda banker i hur de kan 
börja använda molntjänster. Genom att identifiera vilka faktorer bankerna ser som 
anledningar att börja använda molntjänster och vilka utmaningar de upplever kan områden 
urskiljas som KPMG DTI sedan kan undersöka mer ingående. Med sin expertis kan de sedan 
råda och utbilda bankerna ytterligare.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studien ska ge KPMG DTI kunskap om områden aktuella för rådgivning inför bankers 
tillämpning av molntjänster. Nutida förutsättningar ska analyseras; vilka möjligheter och 
utmaningar bankerna i studien ser med molntjänster och hur dessa hanteras idag. Hantering 
av utmaningar avser externa faktorer, dels bankernas specifika situation med avseende på 
krav från reglerande aktörer men även andra externa aktörer som kan påverka användningen 
av molntjänster. Vidare fokuserar hantering av utmaningar på bankers interna processer med 
avseende på riskhantering och förändringsledning. Dessa infallsvinklar ska mynna ut i hur 
aktörer i banksektorn kan hantera molntjänstutmaningar för att bankerna ska kunna nyttja 
möjligheterna med molntjänster.  

För att besvara syftet ska följande frågeställning besvaras:  

▪ Hur hanteras molntjänstutmaningar i banksektorn idag med avseende på externa 
faktorer och interna processer?  

▪ Hur kan denna hantering förändras för att underlätta användningen av molntjänster i 
banksektorn? 

1.3 Avgränsningar 

Studien har avgränsats till att studera banker som KPMG DTI redan har en relation till 
eftersom syftet är att skapa en grund för KPMG DTI i vidare rådgivning till befintliga 
kunder. 

Externa faktorer inkluderas i studiens syfte och antas påverka bankers användning av 
molntjänster, dock måste en avgränsning göras för vilka aktörer som kan inkluderas. En 
aktuell molntjänstleverantör för banker i Sverige har valts ut, vilken är Microsoft. KPMG 
DTI har även en relation till Microsoft och eftersom studien syftar till att identifiera områden 
aktuella för rådgivning för KPMG DTI ansågs Microsoft vara lämplig att inkludera som 
leverantör. Finansinspektionen är en extern aktör av betydelse för tillämpning av 
molntjänster, de reglerar bankerna och skapar den unika situation de omfattas av. Identifieras 
andra externa aktörer genom studiens explorativa tillvägagångssätt måste en avvägning 
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göras hur pass mycket de påverkar tillämpningen. Bankkunder kommer inte inkluderas som 
en extern aktör eftersom det anses vedertaget att bankkunder vill ha nya unika erbjudanden. 
Bankers interna processer avgränsas till riskhantering och förändringsledning för ny 
informationsteknologi. Dessa processer ansågs mest relevanta inför den teknologiska 
förändring som molntjänster innebär och de risker som kan uppstå under förändringen.  

Vissa möjligheter och utmaningar med molntjänster behandlas i denna studie men beskrivs 
inte på detaljnivå. Fokus är hur dessa påverkar användningen och därför anses inte 
detaljerade beskrivningar vara av värde. På grund av studiens kvalitativa karaktär och 
bankernas olika uppbyggnad har inga detaljerade generella strategier utvecklats, det som har 
belysts är faktorer att ta hänsyn till och hur dessa kan hanteras. För att kunna nyttja 
möjligheterna med molntjänster behöver dessa faktorer integreras och analyseras i 
förhållande till den egna affärsstrategin. Syftet med studien är att KPMG DTI vidare ska 
kunna utveckla denna kunskap och ta hänsyn till de faktorer som belysts för att kunna råda 
sina bankkunder. 

1.4 Kapiteldisposition 

Rapportens olika kapitel följer en klassisk disposition och i detta avsnitt redogörs kortfattat 
kapitlens olika innehåll. 

Kapitel 2 – Bakgrund: Bakgrundskapitlet har för avsikt att genom en litteraturstudie ge 
läsaren övergripande teknisk kunskap. Dels om hur molntjänster fungerar, vilka möjligheter 
samt utmaningar de medför och dels vilka krav som finns på banker i relation till 
molntjänster. Slutligen sammanfattas dessa delar i ett teoretiskt ramverk vilket analysen 
främst utgår från.  

Kapitel 3 – Studiens genomförande: Kapitlet redogör för hur den explorativa studien har 
utformats genom den litteraturstudie och de kvalitativa intervjuer som genomförts. Därefter 
beskrivs hur materialet har analyserats och hur trovärdig studien är. Genom att grundligt 
redovisa studiens tillvägagångssätt kan eventuell replikering av studien underlättas.  

Kapitel 4 – Resultat: I detta kapitel presenteras den information som erhållits från de 
kvalitativa intervjuerna. Kapitlet har delats upp i avsnitt som avser att redogöra för vilka 
anledningar respondenterna anser det finns att använda molntjänster, vilka utmaningar de 
upplever och hur de hanterar förändringen som molntjänster innebär.  

Kapitel 5 – Analys: Med utgångspunkt i det teoretiska ramverket från bakgrundskapitlet 
analyseras det insamlade empiriska resultatet som erhållits från de kvalitativa intervjuerna.  

Kapitel 6 – Slutsats: Utifrån analyskapitlet sammanfattas de mest signifikanta slutsatserna 
vilka även besvarar syftet och frågeställningarna.  

Kapitel 7 – Framtida forskning: Rapporten avslutas med att presentera möjliga framtida 
forskningsområden med inspiration utifrån denna studie.   
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2. Bakgrund 
Molntjänster är en teknologi som är aktuell för banker just nu (European Banking Authority 
(EBA) 2016). Följande kapitel redogör inledningsvis för vad molntjänster innebär, hur de 
tekniskt sätt är uppbyggda samt vilka möjligheter och utmaningar de medför. De 
regulatoriska kraven i finanssektorn utgör den specifika situation banker befinner sig i, även 
dessa beskrivs i kapitlet. Kapitlet avser att skapa en grund för vidare analys av bankers 
förutsättningar att använda molntjänster. Förutsättningarna påverkas av bankers 
medvetenhet om möjligheter och utmaningar med molntjänster samt nuvarande hantering av 
utmaningarna. Hantering av utmaningar inkluderar både externa faktorer och interna 
processer. Viktiga aktörer kring bankerna identifieras och de utgör tillsammans med 
regleringarna de externa faktorerna. I slutet av kapitlet sammanfattas de aspekter som är de 
mest essentiella i ett teoretiskt ramverk vilket analysen främst utgår från.  

2.1 Molntjänster 

Molntjänster avser leveransmodeller för informationsteknologiska tjänster som vid behov 
och nätverksåtkomst gör det möjligt att snabbt tillhandahålla skalbara och flexibla 
infrastrukturella tjänster, plattformstjänster samt mjukvarutjänster (Grance & Mell 2011). 
Grunden för molntjänster är datacentrens infrastruktur vilket bland annat inkluderar servrar, 
lagring och nätverk. Vid användning av molntjänster virtualiseras infrastrukturen för 
användaren vilket benämns som molninfrastruktur. Molninfrastrukturen kan nyttjas som 
molntjänster på olika sätt beroende på hur den levereras (Zhang, Cheng & Boutaba 2010). 
Tidigare ägde organisationer ofta infrastrukturen själva, eller köpte in den som en utlagd 
tjänst. När en tjänst traditionellt sett är utlagd har kunden möjlighet att skräddarsy tjänsten 
och vet exakt var datan är lokaliserad. Molntjänster nyttjar infrastrukturen på ett nytt sätt där 
datans lokalisering varierar över tid (Hashem m.fl. 2015). 

De aktörer som interagerar med molntjänster är huvudsakligen molntjänstkunder och 
molntjänstleverantörer. Molntjänstkunder är individer eller organisationer som nyttjar 
molntjänster, och de som tillhandahåller molntjänster kallas molntjänstleverantörer 
(National Institute of Standards and Technology (NIST) 2013). Andra aktörer som kan skapa 
relationer med molntjänstkunder och molntjänstleverantörer är molntjänstpartners. Partners 
kan exempelvis ansvara för att förmedla molntjänster mellan leverantörer och kunder eller 
ansvara för att granska molntjänster (SIS 2014a). 

Molntjänster karaktäriseras av fem egenskaper, tre servicemodeller samt fyra 
distributionsmodeller (Grance & Mell 2011) (se Figur 1). Inledningsvis beskrivs de fem 
utmärkande egenskaperna som kännetecknar molntjänster. Vidare förklaras hur dessa 
egenskaper kan levereras som molntjänster i form av tre olika servicemodeller, vilka avser 
olika sätt som molntjänstkunden kan nyttja molninfrastrukturen från molntjänstleverantören. 
Slutligen beskrivs hur molntjänster kan distribueras på fyra olika sätt, genom så kallade 
distributionsmodeller. De sistnämnda avgör hur servicemodellerna hanteras och vilka 
molntjänstkunder som får tillgång till molninfrastrukturen. 
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Figur 1. Molntjänsters egenskaper, service- och distributionsmodeller 

2.1.1 Utmärkande egenskaper  

För att kännetecknas som en molntjänst ska servicemodellen som distribueras till 
molntjänstkunden tillhandahålla de fem egenskaper som beskrivs mer ingående i följande 
avsnitt (Grance & Mell 2011). 

Självbetjäning innebär att molntjänstkunden själv har möjlighet att få tillgång till de 
molntjänster som behövs utan att det kräver mänsklig interaktion med 
molntjänstleverantören. Kunden kan på så sätt få tillgång till vad den behöver när den 
behöver det (Grance & Mell 2011). 

Nätverksåtkomst kan förklaras med att molntjänsterna är möjliga att nå över nätverket och 
går att få tillgång till via standardiserade mekanismer, exempelvis mobiltelefoner, bärbara 
enheter och datorer (Grance & Mell 2011). 

Resursdelning betyder att molntjänstleverantörens virtualiserade infrastruktur delas för att 
kunna tjäna flera molntjänstkunder. Generellt har molntjänstkunden inte någon vetskap eller 
kontroll om var tillgångarna finns lokaliserade. I vissa fall kan kunden ställa krav eller 
efterfråga vetskap om exempelvis land, region eller datacenter (Grance & Mell 2011). 
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Flexibel innebär att tjänsterna kan distribueras elastiskt och i vissa fall automatiskt för att 
snabbt kunna skalas upp och ned för att kunna tillgodose molntjänstkundens aktuella behov. 
För molntjänstkunden kan dessa tjänster verka obegränsade och tillgängliga under alla tider 
(Grance & Mell 2011).  

Mätbar betyder att tjänsterna som molntjänstkunden nyttjar går att mäta och kontrollera. 
Kunden debiteras endast för när tjänsterna nyttjas. Att det är mätbart bidrar till transparens 
för både leverantören och kunden (Grance & Mell 2011).  

2.1.2 Servicemodeller 

Det som särskiljer de tre servicemodellerna är på vilket sätt molninfrastrukturen nyttjas 
(Cloud Security Alliance (CSA) 2011). För att servicemodellerna ska kunna kännetecknas 
som molntjänster ska de utmärkande egenskaperna som beskrivits i avsnitt 2.1.1 vara 
inkluderade (Grance & Mell 2011). 

Infrastructure as a Service (IaaS) innebär möjligheter för molntjänstkunden att erhålla 
processorkraft, lagring, nätverk och annan grundläggande infrastruktur. Kunden får själv 
tillhandahålla applikationsplattformar och applikationer (Grance & Mell 2011). IaaS 
erbjuder den högsta nivån av kundanpassning. Större ansvar läggs på kunden än för övriga 
servicemodeller eftersom molntjänstleverantören endast ansvarar för infrastrukturen och 
systemet som virtualiserar infrastrukturen (European Union for Agency for Network and 
Information Security (ENISA) 2009). 

Platform as a Service (PaaS) innebär att molntjänstkunden får tillgång till den 
virtualiserade infrastrukturen men ges även möjligheten att utveckla egna eller förvärvade 
applikationer på en applikationsplattform som tillhandahålls av molntjänstleverantören. På 
applikationsplattformen adderas ramverk såsom programspråk och utvecklingsmiljöer där 
applikationer kan utvecklas eller exekveras. Kunden kan kontrollera applikationerna och 
dess data men kan inte påverka den underliggande virtualiserade infrastrukturen eller 
applikationsplattformen (Grance & Mell 2011). 

Software as a Service (SaaS) innebär att molntjänstleverantören ger molntjänstkunden 
möjlighet att använda leverantörens applikationer som exekveras på molninfrastrukturen och 
plattformen. Applikationerna kan konfigureras eller användas i sin helhet. Molninfrastruktur 
och applikationsplattformar kan inte påverkas utan de stöder endast applikationerna (Grance 
& Mell 2011). Kunden ansvarar främst för egen data, interna intrång och att säkerställa att 
dataskyddslagar efterföljs (ENISA 2009). 

2.1.3 Distributionsmodeller 

Baserat på hur driften av molninfrastrukturen hanteras och tillgängliggörs för 
molntjänstkunder kan molntjänster kategoriseras som olika distributionsmodeller (Grance & 
Mell 2011). Dessa fyra distributionsmodeller skiljer sig åt beroende på vilka som har åtkomst 
till molninfrastrukturen. 
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Privat moln innebär att molninfrastrukturen endast används av en organisation som kan 
bestå av flera användare, exempelvis olika avdelningar inom organisationen. 
Molninfrastrukturen kan ägas och hanteras av organisationen, en annan aktör, eller en 
kombination av dem (Grance & Mell 2011). Privata moln ger molntjänstkunden störst 
möjlighet till anpassning och kontroll av prestanda, tillförlitlighet samt säkerhet (Zhang, 
Cheng & Boutaba 2010).  

Gruppmoln betyder att molninfrastrukturen som molntjänsterna distribueras från tilldelas 
exklusivt för en viss grupp av användare från organisationer som har liknande behov av 
exempelvis säkerhetskrav, policys eller juridiska aspekter. Molninfrastrukturen ägs och 
hanteras av en eller flera av de organisationer som ingår i gruppen, en annan aktör, eller en 
kombination av dem och driften kan skötas internt eller externt (Grance & Mell 2011). 

Publikt moln innebär att molntjänsterna kan användas av alla som önskar att använda dem. 
Molninfrastrukturen som tjänsterna distribueras från ägs och hanteras av leverantören och 
kunderna får ta del av tjänsterna på samma molninfrastruktur (Grance & Mell 2011). 
Fördelar med publika moln är bland annat att det inte krävs investering i molninfrastruktur 
för molntjänstkunden (Zhang, Cheng & Boutaba 2010). 

Hybridmoln kan beskrivas som en sammansättning av två eller flera distributionsmodeller, 
som var för sig är unika men är bundna tillsammans av standardiserad teknologi (Grance & 
Mell 2011). Genom hybridmoln kan fördelar erhållas från de olika distributionsmodellerna. 
Det är dock en utmaning att kunna bestämma hur sammansättningen ska se ut (Zhang, Cheng 
& Boutaba 2010).  

2.1.4 Möjligheter 

Användning av molntjänster kan innebära nya möjligheter för verksamheter. Avsnittet 
beskriver bland annat hur verksamheter kan bli mer konkurrenskraftiga tack vare 
flexibiliteten och möjligheten att snabbt gå från produktidé till leveransklar produkt samt 
vissa säkerhetsfördelar.  

För organisationer innebär molntjänster möjligheten att analysera stora mängder av data 
under en kort period och endast betala för den tiden resurserna nyttjas. Det kan dessutom gå 
snabbare att gå från produktidé till leveransklar produkt eftersom det går att få åtkomst till 
fysiska tillgångar utan att behöva betala i förskott. Snabb och flexibel åtkomst till stora 
datamängder gör det således möjligt för organisationer att bli mer konkurrenskraftiga 
(Marston m.fl. 2011).  

Att molntjänstleverantörer dynamiskt kan omfördela resurser associerat till försvarsåtgärder 
resulterar i bättre motståndskraft för molntjänstkunderna. Tjänsterna som nyttjas av 
kunderna kan uppdateras med de senaste buggfixarna samt säkerhetsintställningarna på ett 
mer effektivt sätt eftersom det sker i stor skala och för att molntjänsters plattformar är mer 
homogena i jämförelse med traditionella plattformar. Andra fördelar med storskaligheter är 
multipla platser för data samt snabb tidsrespons vid incidenter och hot (ENISA 2012). 
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I och med att säkerhet är en prioriterad faktor för många organisationer kommer de välja en 
leverantör som tillgodoser deras krav på sekretess och integritet. Denna faktor kan bidra till 
att leverantörer måste anpassa sig efter kunden för att bibehålla konkurrenskraft. Det finns 
dessutom fördelar med att resurser samlas hos molntjänstleverantören, nämligen att det krävs 
mindre kostnader för fysiska tillgångar samt att säkerhetsrelaterade processer både blir 
enklare och billigare (ENISA 2012).  

2.1.5 Utmaningar 

Förutom de möjligheter som finns med molntjänster tillkommer även utmaningar och risker 
som måste hanteras. En del av utmaningarna som presenteras är dock inte unika för 
molntjänster men är viktiga att ha i åtanke när de ska användas.  

De system som virtualiserar infrastrukturen för molntjänstkunden avgör till viss del hur väl 
säkerheten och tillgängligheten för molntjänsten fungerar. Dessa system blir attraktiva mål 
för angrepp eftersom de har en IP-adress som är tillgänglig utanför organisationen. Vidare 
finns det svagheter med att dela på molninfrastrukturen. Molntjänstleverantörer blir 
attraktiva mål då de lagrar stora mängder data (CSA 2016). En ensam sårbarhet eller 
konfiguration kan leda till kompromisser över en leverantörs hela moln. En av de mest 
signifikanta säkerhetsriskerna associerat med molntjänster är att organisationer kommer ha 
mindre kontroll och därmed behöva lita på att leverantören efterlever regler samt 
upprätthåller säkerhet (Ali, Khan & Vasilakos 2015; CSA 2016). Angrepp som dataintrång 
kan inträffa där känslig, skyddad eller konfidentiell information offentliggörs, granskas, 
stjäls eller används av en individ som inte har behörighet till datan (CSA 2016). En 
molninfrastruktur står inför samma hot som traditionell infrastruktur men även nya varianter 
av angrepp eftersom infrastrukturen delas (Ali, Khan & Vasilakos 2015; CSA 2016). 
Molntjänstleverantörer bör sträva efter att ha bra säkerhet men i slutändan är det 
molntjänstkunden som är ansvarig för att se till att deras data är skyddad i molnet (CSA 
2016). 

Leverantörer bygger upp sina molntjänster på olika sätt och utträde från tillämpade 
molntjänster blir därmed komplicerat. Detta leder till att leverantörsinlåsning blir ytterligare 
en utmaning. Vidare är vissa organisationers applikationer inte lämpliga att flytta över till 
molnet än då de skulle förlora vissa funktioner. De applikationer som inte flyttas över till 
molnet kan ändå behöva kommunicera med molntjänster. Att hantera dessa integreringar 
kan vara en teknisk och avtalsmässig utmaning för organisationer (Marston m.fl. 2011). 

En faktor som kan påverka i vilken grad molntjänster kan användas är hur väl det går att 
följa lokala, nationella och internationella lagar och regler (Ali, Khan & Vasilakos 2015; 
Marston m.fl. 2011). Dessa kan innebära krav på bland annat datasekretess, 
revisionsrättigheter och var datan får vara lokaliserad (Marston m.fl. 2011). Banker är 
aktörer i finanssektorn, vilken styrs och kontrolleras av omfattande regelverk vilka bankerna 
måste rätta sig efter. Inför tillämpning av molntjänster måste bankerna säkerställa att 
reglerna kan efterföljas, vilket blir ytterligare en utmaning. 
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2.2 Användning av molntjänster i banksektorn 

Aktörer i den finansiella sektorn är fortsatt försiktiga gällande användning av molntjänster i 
verksamheten. Sektorn omfattas av lagar och regler som innebär utmaningar vid användning 
av molntjänster (ENISA 2015). Bankerna utgör en viktig del av den finansiella sektorn i 
Sverige då de tillhandahåller de tjänster som är betydelsefulla för att ekonomin ska fungera, 
såsom att förmedla betalningar och möjliggöra sparande och investeringar 
(Finansinspektionen (FI) 2017). Det är av högsta vikt att upprätthålla ett stabilt finansiellt 
samhällssystem och därför ställs vissa krav på verksamheterna i den finansiella sektorn. 
Ansvaret för att kontrollera att kraven efterföljs delas mellan Finansdepartementet, 
Riksbanken, FI och Riksgälden (Sveriges Riksbank 2016). FI arbetar för att det finansiella 
samhällssystemet ska präglas av ett högt förtroende med väl fungerande marknader som ger 
ett högt konsumentskydd (FI 2016). FI har det huvudsakliga ansvaret för att minska riskerna 
i det finansiella samhällssystemet samt ansvar för tillsyn över banker (Sveriges Riksbank 
2016). Tillsyn innebär att organisationerna i sektorn kontrolleras för att säkerställa att de 
följer lagar och regler. Tillsynen utövas genom att undersöka organisationerna på plats eller 
att de skickar in uppgifter som efterfrågas av FI (Svenska Bankföreningen 2017b). 
Tillsynsåtgärder ska inte försvåra konkurrensen eller begränsa effektiviteten på marknaderna 
i onödan (FI 2016). FI ska även se till att de regelverk och rutiner som myndigheten 
disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag att förstå och 
följa (SFS 2013:144, 2§). 

Banker använder informationsteknologi för att hantera data som bland annat består av 
transaktioner och kundinformation (Sveriges Riksbank 2016). Banker har tystnadsplikt 
gällande information om nuvarande och tidigare kunder (SFS 2004:297, 1 kap. 10§). Detta 
brukar benämnas som banksekretess och resulterar i att kundinformation kan klassas som 
känslig information. IT-system är viktiga att hålla säkra för att erhålla finansiell stabilitet. 
IT-systemen kan tillhandahållas som molntjänster av olika slag för att erhålla de fördelar 
molntjänsterna erbjuder. När molntjänster ska användas i finanssektorn krävs det att riskerna 
studeras och att de regler som finns inom sektorn efterföljs för att hålla data säker och 
upprätthålla stabilitet i samhället. Det blir främst FI:s ansvar att kontrollera genom sin tillsyn 
och därför anses FI vara den reglerande aktör som bör inkluderas i denna studie. 

2.2.1 Säkerställa informationssäkerhet 

FI bedömer att informationsteknologi är en av de största operativa riskerna för många 
svenska banker, små störningar kan få omfattande konsekvenser för verksamheten, kunderna 
och stabiliteten i finanssektorn. FI har som uppgift att kontrollera att dessa risker hanteras 
genom att ställa krav på riskhantering, styrning och kontroll. Genom föreskrifter som baseras 
på lagstiftning utformar FI regler för finanssektorn. De upprättar även allmänna råd, dessa 
är inte tvingande men bör följas för att bedriva en sund verksamhet (FI 2016). 

Styrning innebär att effektiviteten i organisationen gällande regelefterlevnad och 
riskhantering kontinuerligt ska utvärderas. Om eventuella brister identifieras ska åtgärder 
vidtas för att korrigera dessa (FFFS 2014:1, 3 kap. 1§ 3§). Kontroll innebär att oberoende 
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kontrollfunktioner ska finnas i verksamheten, de ska kontrollera risker och regelefterlevnad 
samt genomföra internrevision. Kontrollfunktionerna ska rapportera till styrelsen om de 
brister och risker de identifierat så att dessa kan korrigeras (FFFS 2014:1, 6 kap. 1§ 6§ 7§). 
Riskhantering betyder att banker är skyldiga att identifiera, mäta, och hantera sina risker 
(SFS 2004:297, 6 kap. 2§). FI föreskriver banker att ha en dokumenterad riskstrategi som 
inkluderar alla risker (FFFS 2014:1, 2 kap. 4§). De ska även inkludera ett ramverk för 
riskhantering som ska vara väl integrerat i verksamheten (FFFS 2014:1, 5 kap. 1–2§). Större 
verksamhetsförändring (FFFS 2014:4, 3 kap. 4§) såsom utläggning av verksamhet till 
molntjänster är en indikator på en ökad risk som bör hanteras.  

Informationssäkerhet innebär att banker ska ha ändamålsenliga IT-system och rutiner för att 
skydda konfidentialitet2, riktighet3 och tillgänglighet4 för information som hanteras i dem 
(FFFS 2014:1, 2 kap. 2§). Uppfyller informationen dessa kriterier definieras den som 
informationssäker (FFFS 2014:5, 1 kap. 3§). Genom att klassificera information kan den 
erhålla rätt skyddsnivå, klassificeringen ska baseras på definitionen för informationssäkerhet 
(FFFS 2014:5, 2 kap. 5§). Risker för informationssäkerhet ska regelbundet och vid 
väsentliga förändringar analyseras och hanteras (FFFS 2014:5, 2 kap. 6§). Interna regler för 
arbetet med informationssäkerhet ska upprättas (FFFS 2014:5, 2 kap. 7§). De interna 
reglerna bör bland annat ange säkerhetskrav på IT-system vid inköp, utveckling, underhåll 
och avveckling. Det är även krav att banker har mål och strategier gällande IT-verksamheten 
samt hanterar verksamheten med ändamålsenliga processer (FFFS 2014:5, 3 kap. 2–4§). 

Genom internrevision ska tekniska funktioner och administrativa uppgifter av betydelse för 
säkerheten i systemet granskas. Saknas funktion för internrevision kan granskningen utföras 
av annan organisation med särskild kompetens. Granskningen bör utgå från etablerade 
principer för säkerhet (FFFS 2014:5, 4 kap. 6§). Standarder gällande informationssäkerhet 
såsom ISO/IEC 27000-serien och SOC 2 är exempel på sådana principer (ENISA 2015). En 
standard är en gemensam lösning på återkommande problem och kan tillämpas om en 
verksamhet vill förhindra att tidigare svårigheter sker (SIS 2016a).  

2.2.2 Krav på banker vid utläggning till molntjänster 

Utläggning av verksamhet innebär att banker kan ge andra organisationer i uppdrag att 
ansvara för vissa funktioner. Denna utläggning måste hanteras så att det säkerställs att kraven 
upprätthålls. FI ställer samma krav på utläggning av informationsteknologi till molntjänst-
leverantörer som annan utläggning av IT-verksamhet. Banker är med andra ord ansvariga 
för att säkerställa att molntjänstleverantörens verksamhet och de avtal som ingås med dessa 
efterlever FI:s krav på styrning, riskhantering och kontroll. FI kräver även en särskild analys 
för hur utläggningen till molntjänster påverkar informationssäkerheten för banken (FI 2016). 

                                                           
2 Information görs ej tillgänglig eller avslöjas för obehöriga (FFFS 2014:5, 1 kap. 3§) 
3 Information förändras ej obehörigen, av misstag eller på grund av funktionsstörning (FFFS 2014:5, 1 kap. 
3§) 
4 Möjlighet att kunna använda information i förväntad utsträckning och inom önskad tid (FFFS 2014:5, 1 kap. 
3§) 
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FI ger som allmänt råd att funktioner av väsentlig betydelse som uppdras åt någon annan bör 
anmälas till FI (FFFS 2014:1, 10 kap.).  

Genom ett skriftligt uppdragsavtal ska rättigheter och skyldigheter mellan banken och 
molntjänstleverantören klargöras (FFFS 2014:1, 10 kap. 6§). FI anser att de standardavtal 
som molntjänstleverantörer ofta använder för att reglera rättigheter och skyldigheter 
noggrant måste granskas. Avtalen innehåller vanligtvis en begränsning av finans-
verksamheternas egen, dess revisorers och FI:s tillgång till lokaler och information om den 
utlagda verksamheten. Det försvårar finansverksamheternas egen riskhantering och kontroll 
men även FI:s tillsyn och är således inte förenligt med de krav som gäller för utläggning av 
IT-verksamhet (FI 2016).  

Ett hinder för banker att anamma molntjänster är missuppfattningar om teknologin. 
Tillsynsmyndigheter har i många fall blockerat användning av molntjänster för att de anser 
att molntjänstleverantörerna inte är tillräckligt transparenta och att det kan bli svårt att följa 
regleringar (ENISA 2015). EBA arbetar för närvarande med att ta fram ett gemensamt 
synsätt inom EU på molntjänster för att adressera de viktigaste problemen med kontroll, 
främst med avseende på datasäkerhet, leverantörsavtal och revisionsrätt. De försöker även 
ta fram riktlinjer och metoder för att hantera riskerna som uppkommer (EBA 2016). 
Financial Conduct Authorithy (FCA) är Storbritanniens motsvarighet till FI, de likställer 
också molntjänster med traditionell utläggning av IT-verksamhet och anser därför att samma 
regler gäller för molntjänster. De har däremot tagit fram riktlinjer för användning av 
molntjänster i den finansiella sektorn, om dessa efterlevs finns inga fundamentala hinder för 
att tillämpa molntjänster i verksamheten. Riktlinjerna förtydligar regleringarna och tolkar 
dem i relation till molntjänster. De mest väsentliga förtydligandena är att bankerna ska ha 
möjlighet att påverka i vilken jurisdiktion data lagras, till skillnad från innan då de var 
tvungna att kunna välja exakt plats för data. För att effektivt kunna övervaka sin data ska 
FCA och bankerna kunna revidera lokaler, bankerna behöver inte göra det själva utan deras 
revisor kan sköta revideringen. Lokalerna behöver nödvändigtvis inte inkludera datacenter 
(FCA 2016).  

2.3 Intern och extern hantering av informationstillgångar 

Innan en omfattande användning av molntjänster kan ske är det viktigt för organisationer att 
förstå betydelsen av de tillgångar som molntjänster kan hantera. De aktörer som berörs av 
tillgångarna och hur aktörerna interagerar med varandra ska studeras för att skapa förståelse 
för betydelsen av tillgångarna. Inledningsvis definieras data som den informationstillgång 
molntjänsterna hanterar. Vidare beskrivs hur ett organisationsnätverk, som utgörs av aktörer, 
kan vara uppbyggt samt hur informationstillgångar i nätverket kan nyttjas.  

2.3.1 Informationstillgångar 

Idag besitter organisationer en enorm mängd data i sina IT-system och denna mängd ökar 
kontinuerligt. Den stora mängden data kan ses som en form av tillgångar som kan användas 
av konkurrenskraftiga skäl genom att generera nya digitala produkter och tjänster (Hawley 
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1994). Informationstillgångar kan anta olika uttryck, dels finns det kund-, konkurrent-, 
leverantör-, produkt-, process-, organisationsinformation men även legala och regulatoriska 
data samt information om företagsledning och personal som kan inkluderas i begreppet. Alla 
typer av tillgångar kräver kontroll och styrning för att kunna nyttjas (Oppenheim, Stenson 
& Wilson 2003). Genom att analysera informationstillgångarna och därmed bättre förstå sin 
organisation, marknad och nätverk kan evidensbaserade beslut tas och konkurrenskraft 
erhållas (Chen, Chiang & Storey 2012; McAfee & Brynjolfsson. 2012). Som tidigare nämnt 
har bland annat Royal Bank of Canada utformat sina lojalitetsprogram efter en analys av den 
stora datamängd som uppstår när bankkunder använder sitt kort (EVRY 2017). 

Den stora datamängden påverkar även den underliggande infrastrukturen som stödjer 
datahanteringen. Traditionell infrastruktur, såsom egna datacenter, för datahantering räcker 
idag inte längre till för att stödja nyttjandet av informationstillgångarna. Molntjänster är 
bättre lämpade för att hantera den stora datamängden och följaktligen går nu många 
organisationer över till molntjänster (Armbrust m.fl. 2009). En omfattande användning av 
molntjänster antas vara nödvändning för att molntjänsters möjligheter ska kunna nyttjas. I 
denna studie innebär en omfattande användning att bankernas informationstillgångar till 
större del hanteras av molntjänster. 

2.3.2 Informationstillgångar i organisationsnätverk 

Ett organisationsnätverk utgörs av två eller fler organisationer som kopplas samman då de 
skapar en relation med varandra (Emerson 1976). Lin (1999) menar att ett nätverk ger de 
nödvändiga förutsättningarna för att få tillgång till och för att kunna använda inbäddade 
resurser, såsom informationstillgångar. De fundamentala delarna i ett nätverk är 
inledningsvis aktörerna, vilka är de sociala entiteter som är länkade till varandra. Vidare 
beskrivs relationella band som nästa fundamentala del i ett nätverk, de avser de sociala band 
med vilka aktörerna i ett nätverk är länkade till varandra. Enligt Wasserman och Faust (1994) 
kan dessa band byggas upp av olika processer, bland annat genom utbyte av resurser. 
Resurserna exemplifieras i denna studie som informationstillgångar. Den sista fundamentala 
delen i ett nätverk beskrivs som en dyadisk relation vilket Wasserman och Faust (1994) 
menar är relationen som uppstår mellan två aktörer. Håkansson (1994) utvecklar 
resonemanget om en dyadisk relation i ett nätverk enligt Figur 2, där den fokala relationen 
är det centrala begreppet. 

 

 



 13 

 

Figur 2. Fokal relation mellan kund och leverantör. Inspirerad av Håkansson (1994) 
[författarnas översättning] 

Håkansson (1994) definierar en fokal relation som den dyadiska relation som studeras 
närmare i nätverket. Den fokala relationen utgör en av de viktigaste delarna i Figur 2. Den 
fokala relationen existerar mellan två organisationer, exempelvis kund och leverantör, vilka 
båda påverkar varandra. Nästa del i Figur 2 är definitionen av relationer i nätverket. I enighet 
med Wasserman och Faust (1994) menar Håkansson (1994) att en relation utgörs av de 
aktiviteter och det utbyte av resurser som sker mellan aktörer. Dessa relationer ingår i ett 
större organisationsnätverk (Håkansson 1994), hela Figur 2 kan beskrivas som ett avgränsat 
organisationsnätverk. Ett organisationsnätverk är svårt att avgränsa vid analyser. Syftet för 
studien bör avgöra hur stor del av nätverket som analyseras (Ford m.fl. 2002). Den sista 
essentiella delen i Figur 2 benämns ”Externa aktörer”, parterna i den fokala relationen har 
ytterligare relationer till andra aktörer och således påverkas en fokal relation av externa 
aktörer i nätverket. Vissa av dessa relationer till externa aktörer är gemensamma för den 
fokala relationens aktörer och benämns "Gemensamma tredje parter". Samarbete i 
organisationsnätverket medför att aktörerna kan dra fördelar av varandras resurser och skapa 
kunskap (Håkansson 1994). Wasserman och Faust (1994) resonemang går i linje med 
Håkansson, de menar att beteendet för en specifik aktör i nätverket influerar andra aktörer. 

2.3.3 Intern hantering av informationstillgångar 

För att kunna tillgodogöra sig informationstillgångar och hantera utmaningar är det, utöver 
att hantera externa faktorer såsom regleringar och aktörer i organisationsnätverket, viktigt 
att organisationer ser över interna processer. Organisationer behöver ha förmågan att kunna 
identifiera och hantera relevant information i den stora mängd data de besitter. Genom att 
hantera informationen med interna processer kan organisationen erbjuda nätverket de 
konkurrenskraftiga fördelar som informationstillgångarna medför (Chen, Chiang & Storey 
2012). Hantering av informationstillgångar bör ta sig uttryck i organisationers 
affärsstrategier; genom informationstillgångar kan strategiska beslut fattas baserat på 
evidens (McAfee & Brynjolfsson 2012). IT-system är kritiska för hanteringen av 
informationstillgångar och måste tas hänsyn till i strategin (Galliers & Leidner 2003). 

Galliers och Leidner (2003) definierar informationsstrategi som visioner, mål och planer 
som tar hänsyn till utbud och efterfrågan av information i en organisation. Ledningen inrättar 
en informationsstrategi med avsikten att stödja organisationens långsiktiga affärsmål. 
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Informationsstrategin bör kontinuerligt ses över och uppdateras för att affärsmålen ska 
kunna uppnås. Information som denna studie berör hanteras med teknologiska system och 
av denna anledning blir bankernas IT-strategi aktuell att studera. Användning av 
molntjänster kan ses som en del av IT-strategin och ett medel för att effektivt kunna nyttja 
IT-system och uppnå affärsmål. Det är viktigt att hantera all förändring i verksamheten, 
såsom tillämpning av molntjänster, både effektivt och strukturerat enligt Galliers och 
Liedner (2003). Det kan göras genom att integrera förändringsledning i verksamheten. Det 
kan ses som en del av FI:s krav på styrning och kontroll. Vidare menar Galliers och Liedner 
(2003) att förändring kan innebära nya risker. FI ställer dessutom krav på hur risker hanteras, 
därför bör riskhantering även integreras i verksamheten. 

2.3.3.1 Förändringsledning 

Förändring sker hela tiden, men i och med digitalisering och globalisering sker den snabbare 
och mer omfattande nu än tidigare. För att en organisation ska vara konkurrenskraftig på 
marknaden krävs det att förändringar inom och utanför organisationen identifieras och 
hanteras. Att hantera förändring innebär att utvärdera, planera och implementera 
operationella, taktiska och strategiska processer (Paton & McCalman 2004). Molntjänster är 
en del av förändringen som organisationer måste hantera för att erhålla konkurrenskraft. 

Innan en teknologisk förändring kan påbörjas är det viktigt att organisationen är tekniskt 
mogen för förändringen. IT-strategin måste vara förenlig med affärsstrategin för att 
informationsteknologin ska kunna driva affärsstrategin. En utvärdering av hur mogen länken 
mellan dessa strategier är bör inleda förändringen. En viktig del av utvärderingen är att se 
över infrastrukturen för den informationsteknologiska förändringen så att den har möjlighet 
att integrera applikationer i en sammanhängande plattform (Luftman 2000). Molntjänster 
förändrar infrastrukturen bakom plattformar och applikationer, att hantera integration blir 
därför avgörande för den tekniska mognaden.  

Vidare bör bakomliggande anledningar till förändringsbehovet identifieras och 
kommuniceras inom organisationen. Människor måste förstå varför förändring är nödvändig 
och vilka möjligheter den medför för att de ska acceptera och arbeta med förändringen. 
Vidare bör den väg organisationen avser att gå definieras. Den nya visionen och de nya 
målen måste kommuniceras och förstås för att människor ska känna sig delaktiga och 
entusiastiska inför förändringen (Paton & McCalman 2004). Planen för förändring bör även 
specificeras i detta skede (Luftman 2000). 

Slutligen är det nödvändigt att ta hänsyn till vilka som ska leda förändringen (Paton & 
McCalman 2004). De som leder förändringen måste inse betydelsen av att förena 
informationsstrategi med affärsstrategi för att kunna uppnå konkurrenskraftiga fördelar. 
Organisationen bör ta fram kriterier för framgång och regelbundet utvärdera dessa under 
tiden förändringen sker (Luftman 2000). De som ska leda förändringen bör prioritera 
investeringar i form av utbildning för att personalen ska kunna hantera förändringen och 
investeringar i verktyg som övervakar och analyserar förändringen (Paton & McCalman 
2004). Den personal som anställs bör ha färdigheter kring den nya tidens utveckling. Det är 
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även rekommenderat att ta hjälp av konsulter och systemintegratörer med både verksamhets- 
och teknologikunskap för att effektivt kunna hantera förändringen som användningen av 
molntjänster innebär (IDC 2016). 

2.3.3.2 Riskhantering 

Riskhantering för informationssäkerhet innebär identifiering och förståelse för 
riskexponering och kapacitet för att hantera risken. Det är det primära medlet för att ge stöd 
åt beslut om IT-resurser och kunna leverera informationssäkerhet. Beslut gällande risker 
leder till olika svarsstrategier såsom att undvika, reducera eller acceptera risken (CSA 2011). 
Enligt FI är det ett krav att hantera risker, vilket tidigare beskrivits i avsnitt 2.2.1. Risker 
som uppstår med molntjänster kan skilja sig mot traditionella IT-lösningar (CSA 2011), 
vilket utvecklades i avsnitt 2.1.5, och därför bör risken att använda molntjänster utvärderas 
i jämförelse med traditionella IT-lösningar. Risker kan ibland kompenseras av möjligheter 
och av den anledningen är det viktigt att risker alltid sätts i relation till potentiella möjligheter 
för organisationen (ENISA 2009). 

I processen för riskhantering är det inledningsvis viktigt att molntjänstkunder är medvetna 
om att molntjänsters tillgångar är data. Dessa informationstillgångar måste utvärderas 
baserat på vilken skada de kan orsaka organisationen om de blir utsatta för olika typer av 
risker (CSA 2011). 

En kartläggning av vilka service- och distributionsmodeller som är lämpliga för olika typer 
av informationstillgångar med hänsyn till säkerhets- och riskkrav bör utföras. Ansvaret 
skiljer sig åt mellan molntjänstkunden och molntjänstleverantören beroende på vilken 
servicemodell som appliceras. För molntjänstkunden innebär exempelvis SaaS mindre 
säkerhetsansvar i jämförelse med IaaS (CSA 2011). Riskerna med molntjänster varierar 
dessutom beroende på vilken typ av distributionsmodell för molntjänster som avses (ENISA 
2009). Avvägningar bör genomföras om data endast ska finnas hos leverantören eller om 
organisationen själv ska ansvara för datan, eller om det ska vara en kombination av dessa 
sätt (CSA 2016). Valda service- och distributionsmodeller är avgörande för hur 
riskhanteringen kan utföras. 

Vidare bör molntjänstkunder utvärdera potentiella molntjänstleverantörer. Utvärderingen 
bör inkludera en granskning av uppdragsavtalet som upprättas mellan parterna. Kunder ska 
se till att avtalet följer de regleringar som finns med avseende på den data som ska hanteras 
i molnet (Badger m.fl. 2012). Det är även viktigt att ha kunskap om hur molntjänst-
leverantören hanterar risker och säkerhet för att säkerställa att de uppfyller bankernas krav 
(CSA 2011). En molntjänstkund bör vara medveten om vad för redundans en leverantör har 
och veta vem som är ansvarig för vad vid eventuell förlust av data. Molntjänster som ska 
användas och molntjänstleverantörens roll ska utvärderas när en IT-strategi utformas. För 
att lyckas med molntjänster är det av den anledningen betydelsefullt att ha en checklista för 
due diligence, vilket innebär en form av leverantörsbesiktning. Om en organisation inte utför 
due diligence exponerar den sig bland annat för kommersiella, finansiella, tekniska och 
rättsliga risker (CSA 2016). 
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Vid valet av molntjänstleverantör och molntjänst är det även viktigt att utvärdera 
integrationsmöjligheter och säkerställa att molntjänsten passar in i verksamheten. Redan 
tillämpade molntjänster bör utvärderas för att gap ska kunna identifieras. IT-team 
tillsammans med verksamhetsledare bör utveckla och implementera tester för att kunna 
utföra integrationsanalyser efter implementering. IDC (2016) hävdar dessutom att de största 
molntjänstleverantörerna kommer kontrollera en majoritet av marknaden för IaaS- och PaaS-
applikationer. För organisationer är det därför viktigt att investera i teknologi från dessa 
leverantörer, utvärdera molntjänstnätverket och fastställa vilken data som ska användas i 
molntjänsterna för att säkerställa att kraven uppfylls. 

2.4 Teoretiskt ramverk 

Följande avsnitt är ett teoretiskt ramverk där väsentliga delar från bakgrundskapitlet 
sammanfattats för att skapa en analysmodell. Utifrån det teoretiska ramverket ska studiens 
resultat sedan främst analyseras.  

Molntjänster är en leveransmodell för informationsteknologi. Kunder kan köpa in 
molninfrastruktur som en tjänst (IaaS), plattformar underbyggda av infrastruktur som en 
tjänst (PaaS) eller färdiga applikationer underbyggda av molninfrastruktur och plattformar 
som en tjänst (SaaS). Molntjänsterna går att få tillgång till via internet när användaren vill 
nyttja dem och kan skalas upp eller ned med hänsyn till aktuellt behov, vilket leder till 
bearbetningseffektivitet. Det molntjänstkunden nyttjar kan mätas och kunden debiteras 
endast för när tjänsterna nyttjas vilket gör molntjänster kostnadseffektiva. De molntjänster 
som kunder väljer att använda kan distribueras på olika sätt. Antingen privat av endast en 
organisation eller för en grupp av användare från organisationer med liknande behov. 
Publika moln innebär att flera olika användare kan nyttja molninfrastrukturen. Slutligen är 
hybridmoln en sammansättning av olika distributionssätt.  

Informationsteknologi hanterar information om bland annat kunder, leverantörer, processer 
och konkurrenter. Dessa informationstillgångar kan nyttjas för att erhålla mer kunskap om 
aktörerna i nätverket och i förlängningen uppnå affärsmål. Molntjänster erbjuder ett 
kostnads- och bearbetningseffektivt sätt att hantera informationstillgångar. Säker hantering 
av informationstillgångarna och produktutvecklingsprocessen kan även effektiviseras. Detta 
gynnar hanteringen av informationstillgångar. Tillsammans kan dessa möjligheter innebära 
konkurrenskraft. Hur betydande de positiva effekterna blir beror även på hur omfattande 
användningen av molntjänster är. En omfattande användning definieras i denna studie som 
att bankens informationstillgångar till större del hanteras av molntjänster.  

Integrationssvårigheter med befintlig informationsteknologi är en utmaning. Som tidigare 
nämnt finns det säkerhetsfördelar med molntjänster men även tekniska säkerhetsutmaningar 
tillkommer. Systemet som tillgängliggör molninfrastrukturen kan ses som en svag länk, 
enligt avsnitt 2.1.5. Eftersom banker lyder under legala och säkerhetsmässiga krav, unika 
för den sektor de ingår i, tillkommer ytterligare utmaningar för molntjänster i form av 
regulatoriska utmaningar. Resursdelning leder till mindre kontroll över informations-
tillgångar, vilket kan försvåra regelefterlevnad. Medvetenhet om möjligheter, utmaningar 
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och hur utmaningarna kan hanteras antas påverka nutida förutsättningarna för molntjänster. 
Hur effektiv hanteringen är antas vara avgörande för hur framgångsrik tillämpningen blir. 
Hantering av utmaningar bör ta hänsyn till två perspektiv, externa faktorer och interna 
processer. Hur de två perspektiven hänger samman illustreras i Figur 3, vilken är baserad på 
Figur 2 och sedan anpassad efter denna studie. 

 

Figur 3. Avgränsat organisationsnätverk med den fokala relationen och externa aktörer 

Externa faktorer avser regleringar i den specifika sektorn och aktörer i ett avgränsat 
organisationsnätverk, vilket Figur 3 avspeglar. Aktörerna denna studie inkluderar är banker, 
molntjänstleverantörer samt reglerande aktörer. Den viktigaste relationen i det avgränsade 
organisationsnätverket benämns som en fokal relation. Den fokala relation denna studie 
avser att analysera är relationen mellan bank och molntjänstleverantör. Relationen skapas 
genom att molntjänster erbjuds från den ena parten till den andra enligt Figur 3. FI är den 
reglerande aktör som identifierats, vilken kan benämnas som en gemensam tredje part till 
den fokala relationen. Studien ska analysera hur den reglerande aktören påverkar den fokala 
relationen och hur de regulatoriska utmaningarna kan hanteras för att förbättra 
förutsättningarna för molntjänster i banksektorn. Vidare ska studien analysera hur andra 
externa aktörer kan komma att stötta hanteringen av utmaningarna med molntjänster. I Figur 
3 inkluderas även bankkunder som ett exempel på en extern aktör i organisationsnätverket. 
Bankkunder tillhandahåller några av de informationstillgångar som molntjänsterna hanterar 
och mottar de potentiella kundunika erbjudanden molntjänster kan innebära. Deras 
eventuella påverkan på den fokala relationen kommer dock inte analyserats närmare enligt 
tidigare nämnda avgränsningar och därför är de exkluderas de från de avgränsade 
organisationsnätverket. 

Bankernas interna processer antas även påverka den fokala relationen och förutsättningarna 
för molntjänster. För att hantera utmaningarna och effektivt kunna nyttja IT-systemen bör 
IT-strategin ta hänsyn till molntjänster och vidare underbygga affärsstrategin. Användning 
av molntjänster innebär en förändring, för att uppfylla FI:s krav på styrning och kontroll bör 
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interna processer för att hantera förändringen utvärderas, planeras och implementeras. 
Förändring kan innebära nya risker. FI ställer krav på riskhantering och därför bör processer 
för sådan hantering granskas. Riskhantering kan ses som hantering av utmaningar och är 
därför essentiellt när molntjänster ska användas. Hur bankerna hanterar ovanstående 
processer ska analyseras och hur de kan hanteras i fortsättningen för att förbättra 
förutsättningarna ska vidare diskuteras. 
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3. Studiens genomförande 
Detta arbete grundar sig i en explorativ studie. En sådan studie innebär att ett område 
studeras för att finna nya insikter och på så vis rikta nytt ljus på området. Molntjänster är i 
denna studie det område som studeras och genom att undersöka hur molntjänster kan 
användas i bankverksamheter riktas nytt ljus på området. Genom att börja studera området 
brett och sedan utforska de nya insikterna skalas studiens syfte ner till vad som är mest 
relevant. En explorativ studie kan genomföras genom litteraturstudie, intervjuer med 
experter inom området eller genom fokusgruppsintervjuer (Saunders, Lewis & Thornhill 
2009, ss. 139–140). I detta fall genomförs en litteraturstudie som grund och presenteras i 
kapitel 2 och kvalitativa intervjuer med experter som komplement i kapitel 4 för att finna de 
nya insikterna som en explorativ studie möjliggör.  

3.1 Litteraturstudie 

Existerande och relevant litteratur granskas för att finna de mest signifikanta idéerna och 
forskning som rör området, vilket utgör grunden för litteraturstudien. Det är viktigt att tolka 
det som skrivs med en kritisk inställning för att sedan kunna använda det som stöd för egna 
åsikter och argument (Bryman 2011, ss. 97–98). Materialet som samlades in under 
litteraturstudien används som sekundärdata. Sekundärdata är data som samlats in för andra 
syften än den aktuella studien (Saunders, Lewis & Thornhill 2009, s. 256). Det kan användas 
i kombination med primärdata för att göra jämförelser dem emellan eller sätta primärdata i 
en kontext (Saunders, Lewis & Thornhill 2009, s. 280).  

Syftet med litteraturstudien i den här rapporten var att finna vad som är känt från tidigare 
studier om molntjänster i allmänhet och i finanssektorn i synnerhet för att sedan kunna sätta 
i en kontext med primärdata. För att uppfylla detta valdes vissa kriterier ut innan 
litteraturstudien. Till att börja med skulle litteraturen vara tidsenlig, för att fånga upp det 
nutidsperspektiv som studien belyser. Vidare skulle verken antingen vara publicerade, såsom 
vetenskapliga artiklar eller böcker, eller sammanställda av icke-kommersiella 
organisationer. Genom urvalet skapades en större trovärdighet och partiska intryck från 
vinstdrivande organisationer exkluderas till viss mån. Litteraturen skulle även vara skriven 
på svenska eller engelska, då dessa språk behärskas av författarna av den här rapporten. 
Studien begränsades något av urvalet men de viktigaste undersökningarna borde rimligtvis 
ha översatts till engelska för större spridning, därför bör denna begräsning anses mindre 
betydande. Undersökningarna bör vara världsomspännande eller minst beröra Europa för att 
på så vis identifiera trender i ett större perspektiv som sedan kunde studeras vidare i denna 
studie med ett fokus på Sverige. Detta uppfyller även det explorativa tillvägagångssättet för 
studien.  

I slutändan valdes 37 verk ut, varav 17 berörde molntjänster i allmänhet och vissa av dessa 
berörde molntjänster i finanssektorn i synnerhet. För att öka trovärdigheten och skapa ett 
visst oberoende beskrevs upptäckterna av litteraturstudien från olika källor. Bryman (2011) 
benämner tillvägagångssättet som en systematisk litteraturstudie. Saunders, Lewis och 
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Thornhill (2009) menar att det är viktigt att redovisa sin systematiska strategi för att på så 
vis säkerställa att den kan replikeras. 

3.2 Kvalitativ flerfallstudie 

Primärdata för denna studie har samlats in genom en kvalitativ fallstudie. Primärdata är data 
som samlats in för den aktuella studiens syfte (Saunders, Lewis & Thornhill 2009, s. 256). 
En kvalitativ fallstudies syfte är att belysa och analysera ett fåtal objekt i en mängd olika 
avseenden som sedan ska resultera i en ingående beskrivning av fenomenet som analyserats 
(Alvehus 2013, s. 75). En kvalitativ metod är lämplig när studien ska undersöka 
sammanhang och strukturer av ett unikt fenomen genom att skapa sig en förståelse för 
fenomenet inifrån. Kvantitativa metoder undersöker istället åtskilda variabler för ett 
genomsnitt genom att iaktta fenomenet utifrån (Holme & Solvang 1997, s. 86). Denna studie 
har undersökt ett unikt fenomen (molntjänster i banksektorn) med avsikt att kunna skapa en 
djupare förståelse från insidan om hur fenomenet bäst kan tillämpas. Därför är den 
kvalitativa metoden mer lämplig. 

En flerfallstudie innebär att flera fall används för datainsamling, vilket var fallet för denna 
studie. En sådan form av studie är speciellt lämplig när kunskap om ett område helt eller 
delvis saknas och när det rör sig om komplexa fenomen (Gustavsson & Gummesson 2003, 
s. 116). Eftersom implementering av molntjänster i finanssektorn inte kommit lika långt som 
inom andra branscher ansågs fenomenet delvis sakna tidigare kunskap och vara komplext.  

Den kritik som rör kvalitativa metoder är främst att möjligheten till vetenskapliga 
generaliseringar är begränsade (Alvehus 2013, s. 75). Yin (2003) menar emellertid att syftet 
inte är att generalisera till en population som vid kvantitativa metoder utan att generalisera 
till det teoretiska ramverkets ansatser i avsnitt 2.4, att belysa utmaningar och möjligheter 
med fenomenet. Utifrån detta ska sedan förutsättningarna för fenomenet studeras för att 
slutligen analysera hur utmaningarna kan hanteras. Slutsatserna från studien måste 
modifieras och anpassas efter varje enskild organisation för att kunna skapa värde. 

3.3 Intervjuer 

Intervjuer av olika slag har använts som verktyg för primärdatainsamlingen. Om 
intervjufrågorna formuleras strategiskt kan de hjälpa till att samla in valida och pålitliga data 
som är relevant för frågeställningarna och syftet. Det finns olika typer av intervjuer, antingen 
är de formaliserade och strukturerade eller mer informella och ostrukturerade samtal. Mellan 
dessa båda ytterligheter finns en intervjuform som kallas semistrukturerade intervjuer 
(Saunders, Lewis & Thornhill 2009, ss. 318–321), vilket denna studies primärdatainsamling 
baserades på. Innan primärdatainsamlingen påbörjades med semistrukturerade intervjuer 
som metod utfördes även ostrukturerade inledande intervjuer. För explorativa studier 
används denna kombination frekvent (Saunders, Lewis & Thornhill 2009, s. 323). 
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3.3.1 Inledande ostrukturerade intervjuer 

Inledningsvis utfördes ostrukturerade inledande intervjuer, dessa baseras på mer öppna 
samtal som kan leda in den explorativa studien mot intressanta spår och fånga upp aktuella 
rön (Bryman 2011, ss. 258–259). Detta ansågs uppfylla det explorativa tillvägagångsättet 
genom att kunna finna intressanta infallsvinklar när nytt ljus riktas på molntjänster. De 
inledande intervjuerna utfördes tidigt under studien och påbörjades samtidigt som 
litteraturstudien för att ge bättre kunskap inför primärdatainsamlingen. Utifrån upptäckterna 
från de inledande intervjuerna och litteraturstudien utformades sedan teman och frågor som 
de semistrukturerade intervjuerna baserades på.  

Tabell 1. Val av respondenter för de inledande intervjuerna 

Respondent Befattning Verksamhet Datum 

Dahl, M. Ansvarig för Dataanlys och Microsoft KPMG DTI 2017-01-18 

Hellström, A. Ansvarig för finansiella sektorn inom 
Digital Transformation & Innovation KPMG DTI 2017-01-27 

 

Under intervjun med Mats Dahl utreddes begreppet molntjänster, vad som är aktuellt just nu 
och vad han tror kommer hända inom en snar framtid. Den information som erhölls från 
denna intervju lade grunden för fortsatta litteraturstudier inom området. För att sätta den 
kunskap som insamlats om molntjänster i kontext med finanssektorn utfördes nästa intervju 
med Anneli Hellström. Hon gav även ett verksamhetsperspektiv genom att dela med sig av 
sina tankar om hur molntjänster kan komma att levereras som olika erbjudanden av KPMG 
DTI. 

3.3.2 Semistrukturerade intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer är en form av intervjuer som innebär att författarna har en lista 
av teman och frågor som ska behandlas under intervjun. I denna studie benämns dessa 
intervjuguider och de inkluderas i Appendix A, B och C. Intervjuguiderna har anpassats 
utefter respondentens kontext och frågorna tas upp i olika ordning beroende på hur intervjun 
fortgår och efterföljs med spontana tilläggsfrågor för att få respondenten att utveckla sitt 
resonemang (Saunders, Lewis & Thornhill 2009, ss. 318–321). Semistrukturerade intervjuer 
ansågs uppfylla studiens explorativa syfte då nya upptäckter kan göras under intervjuns gång 
med förhoppning att kunna validera det teoretiska ramverket (2.4). De uppfyller även 
studiens kvalitativa syfte, då dessa intervjuer tenderar att gå in på djupet och kan på så vis 
bidra till att förstå respondentens attityder och åsikter. Det är viktigt att vara medveten om 
hur frågorna ställs och att författarnas interaktioner med respondenten kommer att påverka 
svaren.  
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3.3.3 Val av fallföretag 

Alvehus (2013) poängterar att skillnad mellan de utvalda fallföretagen är betydelsefullt 
eftersom det medför större tolkningsmöjlighet då flera dimensioner kan jämföras. Då studien 
syftar till att belysa bankverksamheters förutsättningar att använda molntjänster utgjordes 
fallföretagen huvudsakligen av bankverksamheter. Urvalet gjordes för att fånga upp de 
utmaningar och möjligheter bankverksamheterna upplever och vidare detektera 
förutsättningar som sedan ska analyseras för att finna rådgivningsområden för KPMG DTI. 
Olika typer av bankverksamheter ansågs vara nödvändigt för att skapa fler dimensioner för 
analys.  

För att få en mer nyanserad bild och skapa en förståelse kring de externa faktorerna 
intervjuades även FI som nästa dimension. Den tredje aktören i organisationsnätverket 
presenteras i det teoretiska ramverket (2.4) som molntjänstleverantören och för att få en 
helhetsbild av det avgränsade organisationsnätverket intervjuades även en sådan. Att endast 
en molntjänstleverantör intervjuades kan ge studien ett partiskt intryck. Syftet för studien är 
inte att identifiera möjliga tillvägagångssätt för leverantörer, därför ansågs en leverantör vara 
tillräckligt för att kunna jämföra bankernas påståenden med ett exempel på lösningar som 
kan tillhandahållas. Vid beslut om användning av molntjänster hos bankverksamheterna bör 
olika leverantörer jämföras. 

Under den explorativa studiens genomförande identifierades Svenska Bankföreningen 
(vidare benämnt Bankföreningen) som en betydande aktör i organisationsnätverket. 
Bankföreningen är en branschorganisation som ägs av medlemmarna, vilka utgörs av banker 
och finansbolag som ingår i bankkoncernerna. Bankföreningen arbetar med bland annat 
regulatoriska frågor och möjliggör en dialog mellan myndigheter, andra aktörer i sektorn 
och medlemmarna. Om regelverk är otydliga kan Bankföreningen skapa utrymme för 
regeltolkningsdiskussioner (Svenska Bankföreningen 2017a). 

3.3.4 Val av respondenter 

Kvalitativa intervjuer bör skapa en struktur över vilka respondenter som ska delta och 
resonera kring vad de kan tillföra studien. Genom att använda sig av kriterieurval kan detta 
uppnås (Dalen 2015, ss. 60–63). Respondenterna ska uppfylla vissa utvalda kriterier som 
uppfyller studiens syfte och avgränsningar och sedan kan ett urval av respondenter göras. 
Bankverksamheternas respondenter i denna studie ansågs behöva uppfylla följande kriterier 
för att uppfylla studiens syfte och avgränsningar: 

▪ Väl insatt i verksamheten för att kunna uttala sig om vad banken anser 
▪ Ha möjlighet att påverka verksamheten 
▪ Teknisk bakgrund 
▪ Förståelse för molntjänster i finanssektorn 

I Tabell 2 presenteras de semistrukturerade intervjuer som genomfördes med respondenter 
från bankverksamheterna, de valdes baserat på kriterierna.  
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Tabell 2. Val av respondenter från bankerna 

Bank Befattning Datum 

Bostadsbanken Strategisk IT-chef 2017-03-07 

Fastighetsbanken Strategisk IT-chef 2017-03-06 

Försäkringsbanken Strategisk IT-chef 2017-03-02 

Kontantbanken Strategisk IT-chef och säkerhetschef 2017-03-24 

Lilla banken Strategisk IT-chef 2017-03-18 

Lånebanken Strategisk IT-chef 2017-03-29 

Storbanken Verksamhetsarkitekturschef 2017-03-02 
 

Samtliga banker bidrog med kunskap om molntjänster i allmänhet och för molntjänster i 
deras verksamhet i synnerhet. Respondenterna hade alla någon form av exekutiv befattning 
och kan därmed påverka användningen av molntjänster i verksamheten. Den tekniska 
bakgrunden varierade men alla hade en grundläggande teknisk kunskap. Denna kunskap i 
kombination med verksamhetsperspektivet bidrog till en förståelse för hur informations-
teknologi hanteras i verksamhetens strategier, processer och organisationsnätverk.  

Vidare ansågs resterande respondenter från övriga dimensioner i organisationsnätverket 
behöva uppfylla följande kriterier: 

▪ Förståelse för molntjänster i finanssektorn 
▪ Väl insatt i verksamheten för att ha möjlighet att kunna uttala sig om vad 

organisationen anser 

Utifrån kriterierna utfördes semistrukturerade intervjuer med respondenter presenterade i 
Tabell 3 som är representanter från molntjänstleverantören Microsoft, Bankföreningen och 
FI.  

Tabell 3. Val av respondenter från molntjänstleverantören Microsoft, Svenska 
Bankföreningen och Finansinspektionen 

Respondent Befattning Verksamhet Datum 

Anderberg, J. Direktör för verksamhetsutveckling 
inom finansiella sektorn Microsoft 2017-02-21 

Arffman, Å. Chefsjurist Svenska 
Bankföreningen 2017-03-23 

Edwards, J. Försäljningschef Microsoft 2017-03-15 

Lindgren, A. IT-riskexpert Finansinspektionen 2017-02-21 
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För att ge en mer nyanserad bild intervjuades två personer från molntjänstleverantören, de 
har olika bakgrund från finanssektorn och en allmän kunskap om molntjänster. 
Respondenterna kunde därför bidra med kunskap som inte enbart utgår från den aktuella 
leverantörens synvinkel utan för branschen som helhet. De kunde även tillhandahålla en 
förståelse för vilka lösningar som finns i dagsläget och hur dessa hanterar utmaningarna i 
sektorn. FI:s respondent bidrog med tillsynsmyndighetens syn på molntjänster och vilka krav 
dessa är skyldiga att efterleva. Identifiering av Bankföreningens betydelse gav mer av en 
helhetsförståelse av finanssektorn och de utmaningar molntjänster står inför. Respondenten 
var väl insatt i regleringar och de samarbeten som förs i sektorn för att hantera olika 
utmaningar. 

3.3.5 Genomförande av intervju 

Enligt Vetenskapsrådet (1996) är det viktigt att uppnå etiska kriterier under intervjuns 
genomförande. Kriterierna benämns informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav 
och nyttjandekrav. Inför intervjuerna informerades därför respondenterna om studiens syfte 
och att datan som samlades in ska nyttjas för vidare analys. All information som kan påverka 
deras villighet att delta ska delges respondenten och därefter får respondenten ge sitt 
samtycke om deltagande. Respondenterna har rätt att ange villkor för deltagande. Eftersom 
vissa banker uttryckte en önskan om anonymisering kodades bankernas namn och 
respondenternas namn utelämnades. Bankerna fick sina namn efter klassiska attribut som 
banker kännetecknas av. Jacobsen (2002) tillägger ytterligare ett kriterium vilket innebär att 
respondenterna ska bli korrekt återgivna. Kriteriet uppfylles genom att intervjuerna spelades 
in och transkriberades och slutligen fick respondenterna ta del av en intervjusammanfattning 
för att säkerställa att de blev korrekt återgivna.  

3.4 Arbetsmetodik 

Författarna har tillsammans arbetat på KPMG:s kontor i Stockholm. Arbetets lokalisering 
har underlättat diskussioner sinsemellan och resulterade även i spontana samtal med andra 
anställda på KPMG DTI. Det har även lett till att författarna erhållit en gemensam målbild 
av vad rapporten skulle resultera i. Inledningsvis delades skrivarbetet upp men under arbetets 
gång reviderade författarna varandras texter för att texten skulle bli enhetlig och komplett. 

För att säkerställa att rapporten bibehåller angivet fokus trots sin explorativa karaktär har 
varje vecka innehållit avstämningsmöten med handledare Gustav Persson på KPMG DTI. 
Månadsvisa möten har ägt rum med ämnesgranskare Lina von Sydow på Uppsala universitet 
för att säkerställa att projektet och rapporten uppfyller kraven för ett examensarbete och 
håller hög kvalitet. 

3.5 Analytiskt tillvägagångssätt 

Genom att skapa ett gediget teoretiskt ramverk kan analysen av det insamlade materialet 
underlättas (Yin 2003, s. 144). Designen av fallstudien grundlades i det teoretiska ramverket 
som presenterats i avsnitt 2.4. Intervjuguiden baserades vidare på ramverket vilket 
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underlättade identifiering av relevant data för analys. Tekniken som användes benämner Yin 
(2003) som mönstermatchning och innebär att mönster i insamlat data jämförs med det 
teoretiska ramverkets. Det identifierade mönstret benämns som indikatorer i Tabell 4. 

Tabell 4. Mönstermatchning 

Indikator Anledningar  Utmaningar Banksektorn 

Affärsmål ✓    

Bearbetningseffektivitet ✓    

Informationstillgångar ✓   ✓  

Integration  ✓  ✓  

Konkurrenskraft ✓    

Kontroll  ✓  ✓  

Kostnadseffektivitet ✓    

Regleringar  ✓  ✓  

Snabb produktutveckling ✓    

Styrning  ✓  ✓  

Säkerhet ✓  ✓  ✓  

Teknisk mognad  ✓   

Val av leverantör  ✓   

Val av teknologi  ✓   
 

Indikatorerna baseras på nyckelbegrepp utifrån det teoretiska ramverket. Syftet inkluderar 
en studie av möjligheter samt utmaningar med molntjänster och det explorativa 
tillvägagångssättet anger banksektorn som unik kontext att studera molntjänster i. Därav 
matchades indikatorerna med dessa tre områden för att se vilka unika anledningar att 
använda molntjänster och utmaningar det teoretiska ramverket anger för banksektorn. 
Fortsättningsvis vid insamling av sekundärdata jämfördes ovanstående tabell med materialet 
för att utreda om det teoretiska ramverket överensstämmer med verkligheten för banker idag. 

3.6 Trovärdighet 

För att utvärdera kvantitativa undersökningar är reliabilitet och validitet vanliga kriterier. 
Dessa har dock fått kritik för att inte vara tillräckliga för att avgöra hur bra trovärdigheten är 
för en kvalitativ studie (Eriksson & Kovalainen 2016, ss. 307–308). Av denna anledning har 
Lincoln och Guba (1985) utvecklat parallella koncept för trovärdighet. Det första begreppet 
kallas tillförlitlighet vilket innebär hur sannolika resultaten är. Det andra begreppet är 
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överförbarhet vilket betyder att resultatet inte behöver kunna replikeras helt men att det finns 
möjlighet att tillämpa resultaten i andra kontexter. Nästa begrepp är pålitlighet vilket 
påminner om reliabilitet vilket behandlar frågan om resultaten skulle blivit liknande om det 
studien upprepas vid ytterligare ett tillfälle. Det sista begreppet är konfirmering vilket 
handlar om huruvida forskarna har varit objektiva och inte låtit sina egna värderingar speglas 
i resultatet. Ovanstående begrepp anses vara uppfyllda då studiens genomförande är väl 
dokumenterad, respondenterna har fått bekräfta det de delgett för att resultaten ska tas ur rätt 
sammanhang, flera perspektiv har inkluderats och forskarna har lagt ner mycket tid på att 
utforma studien för att den ska kunna upprepas eller tillämpas i andra kontexter och även så 
att författarna ska kunna förhålla sig objektivt. KPMG DTI som uppdragsgivare kan påverka 
studiens objektivitet. Enligt föregående motivering gällande objektivitet anses dock denna 
påverkan ha minimerats.  

3.7 Leverabel till KPMG DTI 

I uppdraget från KPMG DTI ingick det även att producera en broschyr, vilken kommer att 
publiceras online på KPMG:s hemsida. I broschyren som har titeln ”En molnig framtid ger 
digitala möjligheter – Hur svenska banker kan stå som vinnare i den digitala 
transformationen” förklaras betydelsen av information för framtidens digitala bank samt 
information om hur bankverksamheter kan gå tillväga vid tillämpning av molntjänster. Syftet 
med broschyren är att KPMG DTI ska kunna visa den för sina kunder för att poängtera 
utmaningar som bankerna bör ta hänsyn till vid användning av molntjänster samt hur KPMG 
DTI kan bistå som hjälp. Författarna till rapporten sammanställde texten och samarbetade 
med personer på KPMG DTI ansvariga för molntjänster.  
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4. Resultat 
I resultatkapitlet presenteras information som samlades in under intervjuerna med bankerna, 
molntjänstleverantören, FI och Bankföreningen. Inledningsvis beskrivs bankernas IT-
verksamheter idag och om de har börjat använda molntjänster samt hur de ställer sig till 
molntjänster i framtiden. Därefter redogörs för vilka anledningar de ser med användandet av 
molntjänster. Vidare presenteras vilka tekniska och regulatoriska utmaningar 
respondenterna upplever samt hur dessa hanteras med hänsyn till den kompetens de har och 
vilka interna processer som finns. Avslutningsvis redogörs hur processer för val av teknologi 
och molntjänstleverantör går till.  

4.1 Bankernas molntjänstvisioner 

Bankernas distribuering av infrastrukturen bakom informationsteknologin ser olika ut och 
det skiljer sig hur bankerna ställer sig till användning av molntjänster och hur långt de har 
kommit. 

Bostadsbankens drift av IT-verksamheten är helt utlagd till ett antal olika leverantörer och 
de äger inga egna datacenter. De köper in en del system och de system som banken utvecklar 
själva är inte aktuella för molnet. Än så länge använder de inga molntjänster. I framtiden vill 
de dock kunna använda tjänster och verktyg som olika molnlösningar erbjuder. För tillfället 
undersöker de en privat molnlösning som då blir ett ytterligare driftalternativ. ”Så länge de 
[molntjänster] för med sig nytta verksamhetsmässigt så är det positivt” (Bostadsbanken 
2017-03-07). 

Fastighetsbankens IT-verksamhet är helt utlagd. Vissa leverantörer ansvarar för förvaltning 
och utveckling och andra för drift. Fastighetsbanken äger dock vissa datacenter själva, men 
har leverantörer som driver dessa. I dagsläget har Fastighetsbanken en del molntjänster för 
stödfunktioner i verksamheten, men de kritiska och tunga systemen exekveras på deras egna 
datacenter. Tidigare var Fastighetsbanken mer restriktiva med molntjänster men undersöker 
nu om testmiljöer och beräkningsapplikationer kan läggas ut i molnet. Fastighetsbankens 
respondent menar att verksamhetsrepresentanterna endast ser möjligheter med molntjänster 
då de vill dra nytta av den snabbhet och flexibilitet som erhålls. IT-ledningen har den 
allmänna uppfattningen att de börjar bli mogna för molntjänster och när rätt möjlighet dyker 
upp är banken redo att ta steget. 

Försäkringsbankens infrastruktur är utlagd men de ansvarar mestadels själva för 
applikationer och dess konfigurering. I de molntjänster som hittills används behandlas ingen 
kunddata. Försäkringsbanken har beslutat att de i år ska gå över till produktivitets-
applikationen Microsoft Office365 och de är nära ett beslut gällande Microsoft Azure för 
utvecklings- och testmiljöer, inledningsvis utan kunddata. Kunddata finns visserligen i 
utvecklings- och testmiljöerna men ingen produktion ska ske och därmed kommer inte 
kunder att beröras. Hela koncernen i Försäkringsbanken är medveten om att banken måste 
bli snabbare på att ta klivet in i molnet. De är nu mer mogna att använda fler molntjänster 
men det finns fortfarande stor utvecklingspotential.  
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Kontantbankens IT-verksamhet är uppdelad i två organisatoriska delar, en del arbetar med 
utveckling och den andra delen arbetar med drift och leverans. IT-miljön är till större del 
utlagd både gällande drift och utveckling. Endast en liten del av utvecklingen sker internt, 
oftast köper de in en tjänst eller standardlösning av leverantör. Gällande molntjänster i den 
klassiska bemärkelsen använder de en applikation för löneadministration. Det finns områden 
som kan vara tillämpbara för molntjänster inom banken, kravet är att dessa inte inkluderar 
data i form av personuppgifter. Ett exempel kan vara testmiljöer och därför stänger de inga 
dörrar för molntjänster i framtiden. Kontantbanken menar att molntjänster är framtiden för 
datalagring och hantering av infrastruktur, men i nuläget är de restriktiva. 

Lilla banken har en utlagd drift av IT-systemen, all drift av bland annat servrar, nätverk och 
kontoadministration inkluderas i den utlagda driften. De är inte redo att flytta över helt till 
molnet, men de har påbörjat användandet av en del molntjänster. Lilla banken använder i 
dagsläget molntjänster som produktivitetsapplikationen Microsoft Office365 och i 
Microsoft Azure finns utvecklings- och testmiljöer. De har i allmänhet en positiv inställning 
till molntjänster och ser att tjänsterna för med sig fördelar.  

Lånebanken har olika nivåer av utlagd verksamhet, IT-driften är helt utlagd och 
systemutveckling sker i samarbete med partners. Lånebanken har haft tekniska spärrar 
implementerade för att förhindra molntjänster. Det går dock att komma runt dessa vilket har 
gjort det svårt att säga nej till molntjänster. Idag har Lånebanken inga molntjänster som 
hanterar informationstillgångar, de använder dock Microsoft Office365 men det är extremt 
avgränsat. De vill kunna använda molntjänster för sitt intranät och sin webbsida då de inte 
har någon kunddata där samt mail. Därtill hoppas de att testmiljöer, där datan är 
avpersonifierad, kommer kunna flyttas över till molnet. Lånebankens VD deltog i ett 
seminarium som behandlade molntjänster, ”senare vid kaffemaskinen pratade VD:n om de 
fördelar som molntjänster för med sig och då får man pushen från det hållet också, dock är 
kunskapen begränsad” (2017-03-29).  

Storbanken är en bank inom flera olika finansiella sektorer; Sverige och några andra länder 
i Europa. De driver mestadels sina IT-system internt men vissa delar har blivit utlagda. 
Storbanken är intresserade av molntjänster och dess egenskaper, dock har de fall dem hittills 
tillämpat inte varit så lyckade. De fortsätter dock att undersöka framtida möjligheter om hur 
de ska gå tillväga med molntjänster och vilka partners som ska inkluderas i processen. Mer 
omfattande molntjänster där platsen för data är delad behandlas inte i nuläget men de rör sig 
i den riktningen. Det talas om att ”molntjänster innebär början på slutet för lokalt körda 
program” (Storbanken 2017-03-02), men de menar att ingen har sett det i praktiken än. 

4.2 Anledningar att använda molntjänster 

Bankerna i denna studie anser att kostnadsbesparingar och skalbarhet är anledningar till 
att använda molntjänster eftersom molntjänstresurser går att skala upp och ner vid behov 
och endast betala för så mycket som nyttjas. Vissa banker anser även att det blir enklare att 
uppdatera program och att programvaruutveckling kan effektiviseras. Dessutom är 
molntjänster bättre lämpade för att analysera stora datamängder men detta är inte något 
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bankerna ser som huvudsaklig anledning till användning. Slutligen finns det de som tror att 
alla snart blir tvungna att använda sig av molntjänster då leverantörerna inte erbjuder 
andra valmöjligheter och det är viktigt att inte hamna efter i den teknikutveckling som sker.  

Samtliga banker nämner kostnadsbesparingar som en av de primära anledningarna till att 
använda molntjänster i verksamheten (Bostadsbanken; Fastighetsbanken; Försäkrings-
banken; Kontantbanken; Lilla banken; Lånebanken; Storbanken). Storbanken och 
Lånebanken utvecklar resonemanget och poängterar att molntjänster blir kostnadseffektivt 
då banken endast behöver betala för vad de faktiskt nyttjar. De behöver inte alltid ha tillgång 
till den kapacitet som tillfällen med stor belastning på systemen kräver, vilket annars krävs 
med traditionella driftmiljöer. Att kunna skala upp och ner vid behov är särskilt värdefullt 
för utvecklings- och testmiljöer, då kapacitet kan läggas till och tas bort på daglig basis 
(Försäkringsbanken; Lilla banken; Lånebanken). Fastighetsbanken, Lånebanken och 
Bostadsbanken anser att de skalfördelar som erbjuds med molntjänster är en grundläggande 
anledning till att använda teknologin. För att få störst effekt måste dock större delar av 
systemen ut i molnet, anser Fastighetsbanken.  

För närvarande sker teknologiinvesteringar i tidskrävande livscykler. Med molntjänster är 
teknologin alltid uppdaterad och investeringarna omvandlas istället till månadsvisa fakturor, 
enligt Storbanken. Lånebanken anser att det i dagsläget är besvärligt att utföra uppdateringar 
på bland annat intranätet och webbsidor, men molnbaserade lösningar skulle förenkla. 
Bostadsbanken anser att driftsättning av lösningar snabbas upp i en molnmiljö jämfört med 
en traditionell driftmiljö och IT-avdelningen har en positiv inställning till molntjänster 
eftersom programvaruutveckling kan snabbas upp. Fastighetsbanken anser att systemtest 
förenklas med molntjänster och organisationen har möjlighet att bli snabbare och mer agil. 
Försäkringsbanken tillägger att molntjänster enkelt kan kopplas samman med andra 
molntjänster genom standardiserade gränssnitt. Med molntjänster kan Försäkringsbanken 
integrera nya komponenter på några få dagar istället för att utveckla och integrera dem i 
månader.  

Molntjänster erbjuder möjligheter att använda applikationer där större datamängder kan 
hanteras, enligt Försäkringsbanken. För Kontantbanken finns inget egenvärde med 
molntjänster utan det handlar snarare om att få tag i en bearbetningskraft som inte går att 
erhålla på annat sätt. Kontantbanken säger dock att de inte har så pass stora datamängder 
som behöver hanteras och att molntjänster inte kommer tillämpas av den anledningen. Att 
analysera och lagra stora mängder data är Bostadsbanken inte särskilt bra på internt, men 
molntjänster erbjuder en möjlig förbättring inom området. Fastighetsbanken ser också dessa 
möjligheter men poängterar att det i dagsläget är svårt att avgöra vilken typ av information 
som får behandlas i dessa analyser. Storbanken upplever att datahantering kan effektiviseras 
till viss del:  

Vi sitter på en guldgruva av data men har begränsad användning av den på grund av 
regleringar och otillräcklig kapacitet i systemen. Molntjänster har kapaciteten att 
analysera stora mängder data, men de regulatoriska begräsningarna kvarstår – vi måste 
vara extremt försiktiga när vi hanterar kunddata i molnet (2017-03-02). 
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Enligt Microsofts respondenter har andra branscher insett att molntjänster kan utföra 
beräkningar mer effektivt och skapa mer kundnytta. Det är inte längre produkterna som 
särskiljer bankerna utan det är den så kallade kundupplevelsen. Information är bankernas 
största tillgång och bör därför nyttjas effektivt. Äldre banker har ofta bra lönsamhet, men 
höga kostnader och bankkunder som vill ha mer.  

Försäkringsbanken har tidigare avvaktat med molntjänster och tillägger att flera banker 
avvaktar. Är de aldrig beredda att gå först kommer de aldrig erhålla marknadsfördelar. Steget 
ut i molntjänster är en medveten risk som inte bör orsaka skada så länge den hanteras enligt 
deras uppsatta processer. Det bör heller inte vara någon omöjlighet att backa tillbaka om 
satsningen visar sig vara för riskabel. Bostadsbanken ser emellertid få konkurrensfördelar 
med att vara första bank ut i molnet, ”det är mer en ballhetsfaktor […]. Att vara först ut kan 
verka lovande till en början, men det blir nog inte så stor effekt som många tror” (2017-03-
07). Bostadsbanken anser snarare att molntjänster kommer underlätta verksamheten och 
därmed uppfyller molntjänster ett affärsbehov.  

En av de huvudsakliga anledningarna för Storbanken att använda molntjänster är att få andra 
leveransmodeller erbjuds. Försäkringsbanken upplever att Microsoft inte längre uppdaterar 
sina traditionella lösningar lika frekvent som molnbaserade lösningar och är eniga med 
Storbanken att de stora leverantörerna tvingar ut bankerna i molnet successivt. Det är viktigt 
att hänga med för annars finns risken att de hamnar efter i teknikutvecklingen. 

4.3 Molntjänstutmaningar 

Det finns flertalet utmaningar som bankerna i denna studie ser vid tillämpning av 
molntjänster. Alla banker anser att de regulatoriska aspekterna utgör utmaningar som 
försvårar användningen av molntjänster. Det är svårt att tolka reglerna i förhållande till 
molntjänster. Bankerna anser även att leverantörerna i nuläget inte har tillräckligt god 
förståelse för regulatoriska begränsningar banker omfattas av. Kommunikationen och 
samarbetet mellan de olika aktörerna är även bristfällig. Därtill finns det tekniska 
utmaningar. Delvis är integration av molntjänster i verksamheten en stor teknisk utmaning 
enligt vissa banker eftersom molntjänsterna måste passa ihop med resten av verksamheten. 
Vissa banker ser säkerhetsrisker med avseende på molntjänstleverantörers storlek. 
Molntjänstleverantörer omfattas möjligtvis av en större hotbild jämfört med en traditionell 
mindre leverantör. Dessa stora molntjänstleverantörer har dock antagligen mer resurser att 
lägga på säkerhet. Att det inte finns tillräckligt mycket kompetens hos varken de som jobbar 
med tekniken eller partners gör användningen av molntjänster ännu mer utmanande. 

4.3.1 Tekniska utmaningar 

En utmaning Kontantbanken och Lånebanken nämner är att molntjänstleverantörer blir 
attraktiva mål för angripare på grund av sin storlek. Trots att angriparen inte vill åt banken 
specifikt kan de drabbas vid intrång. Fastighetsbanken, Bostadsbanken, Lånebanken och 
Lilla banken poängterar att molntjänstleverantörer troligtvis har mer resurser än banker att 
förhindra intrång. Lånebanken utvecklar och säger att en mellanstor aktör resonerar att de 
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kanske blir angripna medan en stor molntjänstleverantör vet att de kan bli angripna och har 
därför försvarsåtgärder på plats. Försäkringsbanken tillägger att det är dåligt för 
molntjänstleverantörer om data skulle komma ut felaktigt och därför jobbar leverantörer 
aktivt för att motverka sådana risker. Lilla banken poängterar att många säkerhetsrisker även 
gäller för traditionella leverantörer. Säkerhetsaspekter är av dessa olika anledningar inte en 
stor oro (Bostadsbanken; Fastighetsbanken; Försäkringsbanken; Lilla banken; Lånebanken).  

Microsofts respondent Anderberg påpekar att transformation för banker utförs inkrementellt, 
vilket innebär att banker bygger upp sina lösningar över tid. Det kan leda till att äldre 
investeringar finns kvar i form av äldre system. Systemen är baserade på äldre teknik som 
yngre personer inte har någon kunskap om. Säker integration med bankens befintliga system 
är ytterligare en utmaning menar Fastighetsbanken och Försäkringsbanken. Lånebanken 
anser att det är en teknisk och kunskapsmässig utmaning att ha utvecklings- och testmiljöer 
i molnet och sedan använda produktionsmiljöer som inte är i molnet eftersom miljöerna inte 
överensstämmer. Lilla banken ser utmaningar att kunna integrera vissa molntjänster i och 
med att de i dagsläget kör sin drift på traditionell infrastruktur. Fastighetsbanken ser att de 
antagligen kommer använda molntjänster för kärnbankfunktioner i framtiden men är oroliga 
att molntjänsterna inte kommer vara tillräckligt konfigurerbara. Försäkringsbanken 
poängterar att integreringarna inte får ta för lång tid, det ska kunna ta ett par dagar och inte 
flera månader. Möjligheten att återkalla all utlagd verksamhet är ett krav, men det är 
antagligen mer resurskrävande än att gå över till molnet. Därmed blir ytterligare en utmaning 
med molntjänster inlåsning, anser Försäkringsbanken. Även Storbanken anser att det blir 
svårt att återkalla utlagd data med molnbaserade tjänster.  

Lånebanken tillägger att det inte finns tillräckligt med kunskap angående den nya 
leveransmodellen. Förr lades fokus på att köpa in de bästa servrarna. Många lever kvar i den 
världen. Det blir annorlunda när molnet ska användas och Lånebanken uttrycker det enligt 
följande:  

’Men då vet man ju inte vilken hårdvara jag får […]’, det man istället köper är 
processorkraft, då spelar det ingen roll vilket märke disken har. Detta är inte bara något 
som FI och compliance-, risk- och legalavdelningar [regelefterlevnad-, risk- och 
juridikavdelningar] ska förstå utan [även] de på tekniksidan, […] (2017-03-29).  

Lånebanken anser att det finns ett visst motstånd till förändring. Kunskap är en färskvara 
och trots att många av de som jobbar med tekniken är unga går det så fort. Lånebanken menar 
att alla måste få en större förståelse för förändringen och säger att ”ett kunskapsparadigm 
har skett” (2017-03-29). Även Försäkringsbanken har noterat att det finns vissa grupperingar 
som inte är lika engagerade och förändringsbenägna utan mer motsträviga. För att attrahera 
ung arbetskraft hävdar Microsofts respondent Anderberg att bankerna måste bli bättre på att 
förstå hur personerna vill använda teknologi. Privat har dessa personer kommit längre i hur 
de använder teknologin och de vill även använda den på samma sätt i yrket. 
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4.3.2 Regulatoriska utmaningar 

De svåraste aspekterna gällande molntjänster för banker är de regulatoriska. Det är en 
utmaning att få molntjänster att leva upp till samma krav som för egen eller utlagd drift 
(Arffman; Bostadsbanken; Försäkringsbanken; Storbanken). Storbanken tillägger att ”möta 
förväntningarna [gällande regelefterlevnad] är lättare med intern drift – man kan bara dra ur 
kontakten om någonting går illa.” (2017-03-02). Anderberg på Microsoft menar att banker 
som sköter sin drift internt kan ha bättre kontroll och med etablerade tillvägagångssätt följa 
regler. Att gå över till molnet innebär enligt Microsofts respondent Edwards att 
organisationer helt eller delvis släpper den egna eller utlagda driften. Säker hantering av 
känslig kunddata hamnar därmed utanför bankernas kontroll (Försäkringsbanken; Stor-
banken). 

Försäkringsbanken, Lilla banken och Kontantbanken anser att det finns utmaningar i att följa 
lagar och regler när det kommer till var och hur kunddata ska lagras. Kontantbanken menar 
att de måste ha full kontroll över var informationen är lokaliserad, vem som har åtkomst, hur 
känslig den är och vilka konsekvenser som kan uppstå om något händer med informationen. 
Försäkringsbanken och Lånebanken betonar att det är platsen för data som delas och 
Lånebanken tillägger att ”En del verkar tro att data blandas så fort man använder sig av 
molnet, det är fortfarande tekniska spärrar och datan är logiskt separerad […]. Känns som 
att så fort stämpeln cloud [moln] används blir folk livrädda” (2017-03-29).  

Försäkringsbanken har förståelse för att FI inte har givit ut specifika rekommendationer för 
molntjänster eftersom det kan bli svårt för FI att ändra rekommendationer om det skulle bli 
aktuellt. Dessutom är FI en inspekterande myndighet och inte en rådgivande, vilket även 
Bostadsbanken och Storbanken understryker. Bankföreningens respondent Arffman påpekar 
att FI även är en förvaltningsmyndighet vilket innebär att de i viss utsträckning har en 
skyldighet att vägleda allmänheten. Även Microsofts respondent Anderberg menar att FI 
måste ha mer tydliga utlåtanden som inte ger rum för osäkerheter. Anderberg anser att FI 
bör vara intresserade av ny teknologi eftersom de, precis som övriga aktörer, är intresserade 
av att bankkunder är nöjda. Arffman på Bankföreningen anser att det råder osäkerheter i hela 
sektorn och därför ligger det inom ramen för FI som förvaltningsmyndighet att vara mer 
tydliga gällande krav och hur de planerar utföra sin tillsyn hos en leverantör.  

Anser myndigheten att det räcker med att besöka leverantörens kontor och där 
kontrollera dennes processer och rutiner […], eller måste FI faktiskt se servrarna där 
informationen är lagrad. Det bör även klargöras […] om det går att dela upp processen 
i flera steg där besök i serverhallen kommer att ske undantagsvis (Arffman 2017-03-
23).  

Tydligare rekommendationer skulle underlätta användningen av molntjänster 
(Bostadsbanken; Försäkringsbanken; Storbanken), istället för att FI endast granskar i 
efterhand tillägger Kontantbanken. För Kontantbanken är en uppdatering av föreskrifterna 
mer väsentlig än specifika rekommendationer för molntjänster. Föreskrifterna matchar inte 
helt mot de standarder och certifieringar som finns för molntjänster och därför är det svårt 
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att förhålla sig till föreskrifterna. I slutändan handlar det om kontroll över data och därför 
bör föreskrifterna vara tydliga. FI:s respondent Lindgren påpekar att FI:s föreskrifter om 
företags informationssäkerhet och IT-verksamhet är relativt övergripande. Därmed får 
bankerna själva möjlighet att designa sina interna regler och processer relativt självständigt. 
FI planerar inte att göra detaljerade riktlinjer kring hur föreskrifterna ska tolkas. Under året 
planerar EBA att ge ut rekommendationer gällande molntjänster vilka kommer fungera som 
komplement till FI:s föreskrifter. Motiveringen FI ger är bland annat att riktlinjerna riskerar 
att inte vara anpassade för just de omständigheter som råder för den specifika leverantör eller 
upplägg bankerna har för avsikt att använda. Detta kan leda till att bankerna inte tänker och 
analyserar föreskrifterna själva. De är även oroade för att ge ut rekommendationer som de 
sedan kan komma att behöva återkalla, vilket kan leda till svårigheter och fler otydligheter. 

Försäkringsbanken menar att ingen vet hur FI tolkar olika regelverk och därtill gör bankerna 
egna tolkningar. Storbanken tillägger att även olika tillsynsmyndigheter inom EU tolkar 
kraven olika. Bankerna har även gjort olika tolkningar om huruvida molntjänster kan 
likställas med utlagd verksamhet eller ej. Storbanken och Fastighetsbanken tycker det är 
problematiskt att FI likställer molntjänster och traditionell utlagd verksamhet eftersom 
datans lokalisering varierar samt är okänd för molntjänster. Molntjänster kan ses som utlagd 
verksamhet eftersom samma krav måste uppfyllas oavsett hur tjänsterna köps in menar andra 
banker (Anderberg; Bostadsbanken; Försäkringsbanken; Kontantbanken). Enligt 
Bankföreningens respondent Arffman har FCA, Storbritanniens motsvarighet till FI, 
klargjort hur de planerar att utföra sin tillsyn. Fastighetsbanken bedömer att FCA har 
accepterat molntjänster som en del av det finansiella systemet och kommit längre än FI i den 
bemärkelsen. Fastighetsbanken tror att om FI tar samma steg som FCA gjort kommer det att 
öppna upp för fler möjligheter med molntjänster. Lånebanken hoppas även att FI, utöver ett 
förtydligande av tillsynsutförande, klargör vilka kontroller de behöver ha mot en 
molntjänstleverantör. Bostadsbanken poängterar att bankerna inte själva behöver utföra 
revisionen i Storbritannien, det räcker om FCA och revisorer har möjlighet till det. 
Lånebanken anser att molntjänstleverantörer är transparenta gällande revision. De stora 
molntjänstleverantörerna har listor på underentreprenörer som jobbar i deras serverhallar 
vilket vanligtvis inte kan erhållas av en mindre leverantör vid traditionellt utlagda tjänster. 
FI:s respondent Lindgren anser dock att transparens från de globala leverantörerna av 
publika molntjänster är en av utmaningarna. Bostadsbanken säger att ”mervärdet som det 
[revision av datacenter i en molnkontext] ger oss eller FI känns lite passé och förlegat.” 
(2017-03-07), vilket även Kontantbanken och Lånebanken framhåller. 

Det finns även avtalstekniska utmaningar med molntjänster poängterar Kontantbanken. 
Leverantörerna har haft svårigheter att förstå de regulatoriska begränsningar som bankerna 
omfattas av (Försäkringsbanken; Lånebanken). ”Avtalen är för leverantörsvänliga” 
(Fastighetsbanken 2017-03-07) och har därmed inte godkänts än. Leverantörerna måste 
förstå att de är skyldiga att öppna upp kontor och datacenter för FI eftersom regleringarna 
kräver det säger Arffman på Bankföreningen. Kontantbanken nämner att vissa avtal 
inkluderar villkor som innebär att tredje parter får tillgång till information om 
molntjänstleverantörens kunder, vilket är problematiskt ur ett bankperspektiv. 
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Bostadsbanken, Kontantbanken, Fastighetsbanken och Lånebanken tillägger att 
leverantörerna börjar förstå kraven och att banker inte vill ha standardiserade lösningar. 
Fastighetsbanken tillägger att ju större leverantören är desto svårare är det att få den att vilja 
justera avtalen. Enligt FI:s respondent Lindgren varierar det hur lätt det är att få dialog med 
leverantörer men även han ser att det håller på att ske en utveckling av standardavtalen från 
de större aktörerna för just finansiella tjänster. Svenska banker är i förhållande till stora 
globala molntjänstleverantörer väldigt små och har därmed svårt att få genomslag för 
svenska lagkrav menar Bankföreningens respondent Arffman. 

4.4 Hantera molntjänstutmaningar 

För att hantera utmaningarna som tillkommer med molntjänsterna har bankerna olika 
tillvägagångssätt. Vissa har rekryterat molntjänstexperter och andra har fokuserat på att 
utveckla den interna kompetensen eller skapat kontakt med externa parter. Microsoft menar 
att hela organisationen måste vara delaktig i tillämpningen. En del av bankerna har mer 
utvecklade interna processer för att få större förståelse för vad molntjänsterna bland annat 
innebär tekniskt, avtalsmässigt och säkerhetsmässigt. Att välja leverantör samt applikationer 
ses som utmanande och undersöks främst internt men ibland krävs även extern hjälp.  

4.4.1 Kompetens 

Försäkringsbanken har en god intern kompetens gällande regelefterlevnad samt partners som 
är specialister på att tolka lagar och regler. Vidare har de anställt en person som arbetat hos 
en molntjänstleverantör och som vet vad som behöver justeras i avtalen för att 
regelefterlevnad ska upprätthållas. Övriga banker har inte gjort några specifika rekryteringar 
av molntjänstexperter (Bostadsbanken; Fastighetsbanken; Kontantbanken; Lilla banken; 
Lånebanken; Storbanken). Fastighetsbanken, Bostadsbanken och Lilla banken har däremot 
tagit hjälp av externa parter och får på så vis kontakt med molntjänstexperter. Dock anser 
Fastighetsbanken att det bara är en tidsfråga innan rekryteringar blir aktuella. Bostadsbanken 
tror inte att sådana rekryteringar kommer bli aktuella utan de behöver istället fokusera på att 
utveckla en intern kompetens. Kontantbanken försöker utbilda de anställda genom dialoger 
om molntjänster. ”Om anställda har idéer på molntjänster så förs en dialog om vad som är 
unikt med just den idén och om det finns andra sätt” (Kontantbanken 2017-03-24). 

Tekniker är kända för att bli motiverade av ny teknologi och att få möjlighet att arbeta med 
den enligt Storbanken. Av denna anledning har Storbanken försökt utbilda sin egen personal 
om molntjänster istället för att kontakta externa parter eller rekrytera någon expert. 
Försäkringsbanken konstaterar att bankens tekniker redan har god kunskap och engagemang 
gällande molntjänster och därför har de inte genomgått någon specifik utbildning. Däremot 
har vissa fått möjligheten att ta certifieringar som berör molntjänstsäkerhet för att säkerställa 
att genomförandet blir rätt. Vidare har Försäkringsbanken utbildat de personer som ingår i 
processerna kring molntjänster i hur de kan underlätta för IT-avdelningen.  

Microsofts båda respondenter understryker att hela verksamheten, ledningsgruppen och 
andra nyckelpersoner måste vara involverade i implementeringen och säkerställa intern eller 
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extern kunskap. Edwards anser att kunskapen måste utgå från ett helhetsperspektiv för att 
erhålla lyckade implementeringar; hur ska tjänsterna användas så att lagar, regler och 
verksamhetsnytta uppfylls. Anderberg och Edwards berättar att Microsoft har svårt att bistå 
alla kunder vid tillämpning av molntjänster. Av denna anledning är Microsoft i stort behov 
av duktiga partners. Microsoft råder banker att skapa relationer med partners, enligt 
Anderberg. Edwards utvecklar och poängterar att dessa partners behöver ha förtroende hos 
kunderna och förstå helheten. 

Leverantörer, FI och banker behöver samarbeta för att skapa mervärde för kunden anser 
Microsofts respondent Anderberg. Bankföreningens respondent Arffman understryker också 
att samarbete är grundläggande för att kunna använda molntjänster. Försäkringsbanken och 
Storbanken har diskussioner med andra banker gällande molntjänster. Både Storbanken och 
Försäkringsbanken påpekar att om en bank lyckas kliva över till molnet och samtidigt 
uppfyller lagar och regler kommer resterande banker att börja använda molntjänster också. 
Lilla banken, Lånebanken, Kontantbanken och Bostadsbanken har i nuläget inte några 
dialoger med FI som berör molntjänster. Lånebanken ser gärna att de tillsammans med andra 
banker har fler diskussioner med FI. Storbanken och Bostadsbanken understryker att ett 
samarbete med lagstiftande myndigheter är fördelaktigt eftersom det kan garantera en mer 
ömsesidig förståelse. Fastighetsbanken anser att Bankföreningen bör leda diskussionerna 
med FI. De hoppas att diskussionerna kan leda till att FI gör samma tolkning som FCA. 
Fastighetsbanken menar att dagens hårda tolkning i Sverige hämmar konkurrens. Att 
leverantörerna samarbetar med FI är något Fastighetsbanken förutsätter, dock anser de att 
samarbetet kan bli bättre. Bankföreningen har efterfrågat en dialog mellan FI och 
molntjänstleverantörer för att klargöra vilka tillsynskrav som gäller, de är dock osäkra på 
om diskussioner inletts. Microsoft har haft dialoger med FI men Anderberg menar att det 
finns förbättringspotential. Om finansiella tillsynsmyndigheter inom EU går samman och 
klargör villkor för molntjänster skulle genomslagskraften bli större gentemot leverantörerna 
menar Arffman på Bankföreningen. Bankföreningen mötte FI under år 2016 för en inledande 
diskussion om hur banker kan hantera utläggning av verksamhet till molntjänstleverantörer. 
Bankföreningen önskar även diskussioner med molntjänstleverantörer, men har inte fått 
kontakt med dem än. 

4.4.2 Interna processer för användning av molntjänster 

Tillämpning av molntjänster i Lilla banken utförs stegvis och Storbanken har en checklista 
som de guidas av för att verifiera en säker och kontrollerad tillämpning av molntjänster. 
Bostadsbanken undersöker användningsområden för molntjänster kontinuerligt för att se om 
tjänsterna kan lösa ett affärsbehov. De utför även en mer generell och långsiktig studie av 
molntjänster. Bostadsbanken utreder flera möjliga lösningar samt vad de bland annat innebär 
tekniskt, avtalsmässigt, leverantörsmässigt och säkerhetsmässigt. Samtidigt behöver 
Bostadsbanken ta hjälp av externa parter för att kunna utföra en bra och säker bedömning 
vid undersökning av möjligheter med molntjänster. Detta tillvägagångssätt anser 
Bostadsbanken vara en typ av strategi för molntjänster. Genom att ligga långt fram i 
undersökningen av molntjänster hoppas de kunna förenkla implementeringen den dagen 
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regelverken godkänner molntjänster. Kontantbankens interna regelefterlevnadsavdelning 
följer upp nuvarande avtal och utreder om banken har något som kan definieras som moln-
tjänster i dagsläget.  

Försäkringsbanken och Lånebanken anser att det är svårt att ha en övergripande 
molnstrategi. Försäkringsbanken tillägger att en sådan strategi snabbt skulle bli inaktuell. 
För Fastighetsbanken är molntjänster en naturlig del av den generella IT-strategin och utifrån 
denna kan IT-val göras. Molntjänster är endast ytterligare ett val i IT-strategin, utöver valen 
att sköta IT-systemen själva eller som utlagd verksamhet. Fastighetsbanken och Lilla banken 
undersöker främst möjligheter med molntjänster internt men avvaktar med att lägga mer 
resurser på att undersöka mer ingående eftersom de anser att molntjänster inte är accepterade 
enligt reglerna. 

Lånebanken tycker att det är svårt att veta hur molntjänster ska tillämpas, men säger att de 
börjar bli mer redo för molntjänster. Storbanken arbetar kontinuerligt för att bli mer mogna 
genom att tillämpa fler fall av molntjänster. Storbanken anser dock att det skulle vara bra 
om en extern part analyserade hur redo de är för molntjänster. Fastighetsbanken menar att 
de inom organisationen som arbetar med IT har bra koll för hur redo de är för molntjänster, 
men om de skulle använda molntjänster i större skala skulle en utvärdering med extern hjälp 
vara aktuell. För Lånebanken är det i dagsläget ett för stort projekt att börja undersöka 
molntjänster mer ingående, dock pågår indirekt en intern förstudie där leverantörer 
utvärderas och molntjänsters fördelar samt nackdelar diskuteras. Om Lånebanken inte kan 
påvisa en betydande kostnadsbesparing eller att en molntjänst skulle innebära mindre risker 
kommer molntjänster inte prioriteras. Dock anser Lånebanken att det är frustrerande att köpa 
in en traditionell tjänst och veta att inom en snar framtid ska den ut i molnet. Lånebanken 
menar att det blir ineffektivt och bidrar till dubbel kostnad. Att flytta tjänster och 
applikationer mellan olika miljöer innebär dessutom risker.  

Vissa av bankerna går till FI för att få sina tolkningar granskade medan andra tar beslutet att 
fortskrida då de anser sig ha stöd i sin risk- och sårbarhetsanalys enligt Edwards, Microsofts 
ena respondent. Fastighetsbanken har inte informerat FI om de molntjänster de använder 
eftersom dessa molntjänster inte berör konfidentiell information. Storbanken har däremot 
informerat FI för de molntjänster de hittills har tillämpat. De får däremot ingen återkoppling 
på den information de skickat in. Försäkringsbanken tillägger ”Vi får ju inget godkännande 
att ’tack för avtal, det ser bra ut’. Utan det är ett svart hål det skickas in i. Vi får anta att om 
de inte hör av sig [så är avtalet godkänt]” (2017-03-02). Kontantbanken välkomnar feedback 
när de informerat FI om utlagd verksamhet. Det är först vid granskning av banken som 
anmälan kan avslås med nuvarande struktur. Försäkringsbanken och Bostadsbanken 
fortskrider med implementeringen av molntjänster efter att de rapporterat in till FI. 
Försäkringsbanken tror att deras godkännandeprocess av molntjänster är tillräckligt tuff för 
att möta kraven.  

Microsofts respondent Anderberg anser att bankerna behöver skapa strukturer och rutiner 
för att tillämpa molntjänster effektivt. I dagsläget har många banker redan molntjänster, ofta 
i form av enklare SaaS, utan att de vet om det. Bankerna kan dessutom inte utföra 
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tillämpningen helt själva utan behöver stöd från kunniga partners. Microsoft rekommenderar 
att först gå igenom befintliga system och relationer till leverantörer. I nästa steg kan de 
tillämpa enklare molntjänster såsom SaaS. Vidare bör de skapa medvetenhet och kunskap 
om molntjänster så att varje individ känner sig delaktig i förändringen. De bör även ha rätt 
kompetens på plats som kan leda tillämpningen och skapa relation till molntjänstleverantörer 
samt samarbeta med FI. En god idé kan vara att ha ett molnlaboratorium för att testa 
molntjänsterna. 

Inköp av informationsteknologi måste gå igenom en godkännandeprocess (Bostadsbanken; 
Fastighetsbanken; Försäkringsbanken; Kontantbanken; Storbanken). Enligt Kontantbanken 
inkluderar processen ett antal kvalitetssäkringspunkter som säkerställer att banken efterlever 
regler och uppfyller ett affärsbehov. Försäkringsbanken konstaterar att processen i dagsläget 
tar lång tid för molntjänster och den allmänna uppfattningen är således att det är trögt att 
komma till beslut. Försäkringsbankens respondent tror att processen kommer snabbas upp i 
framtiden när vanan att behandla molntjänster erhållits. Bostadsbanken poängterar att 
samma formalia ska uppfyllas för molntjänster som för andra tjänster gällande revision, 
incidenthantering och riskanalys. All förändring som har potentiell inverkan på system eller 
processer kring system och samtidigt förändrar risknivån inkluderas i processen (Lilla 
banken; Storbanken). Riskanalysen utreder den nya okända miljön och hur tjänsten kan 
integreras i de gränssnitt som redan finns. ”Detta sker hela tiden i verksamheten, vi lägger 
till produkter, tjänster eller förändrar IT-systemen” (Kontantbanken 2017-03-24). 
Lånebanken säger att om molntjänster ska användas och riskanalyser ska utföras kommer de 
behöva extern hjälp eftersom det blir ”nya områden som måste övervakas, identifieras och 
monitoreras” (2017-03-29).  

Vid en eventuell upphandling som berör molntjänster kommer Lånebanken att uppdatera 
sina informationssäkerhetspolicys så att de anger att banken godkänner molntjänster så länge 
vissa kriterier uppfylls. Fastighetsbanken arbetar med informationsklassificering som en del 
av informationssäkerhetspolicyn, i denna ingår specifika kriterier gällande molntjänster. 
Kriterierna innebär bland annat att de ska ha möjlighet till revision. De är öppna för 
möjligheten att använda molntjänster så länge informationsklassen för den information som 
berörs av molntjänsterna godkänner det. Lilla banken och Kontantbanken tillämpar däremot 
mer generella policys för informationssäkerhet och inget unikt för just molntjänster. 
Kontantbanken inkluderar säkerhetskriterier i policyn som är baserade på FI:s krav. 

4.4.3 Val av teknologi och leverantör 

Lånebanken och Lilla banken bedömer att det är viktigt att ha koll på det aktuella utbudet av 
molntjänster men ser det samtidigt som en utmaning att kunna välja tjänster. 
Informationssäkerhet är en av de aspekter som måste tas hänsyn till vid beslut om 
molntjänster. Andra aspekter är kapacitet och partnerskap enligt Kontantbanken. Vilken 
informationsklass en viss typ av information tillhör avgör för Fastighetsbanken vilken 
lösning som kan köpas in. Exempelvis kan inte konfidentiell information som är personunik 
läggas ut i molnet om den inte är avidentifierad. Om Bostadsbanken ska köpa in en funktion 
som interagerar med kund måste de ta ställning till om de kan använda sig av den eller inte. 
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Hittills har svaret ofta varit nej på grund av juridiska aspekter. I framtiden menar dock 
Fastighetsbanken, Lånebanken och Kontantbanken att känslig information kan hanteras i 
molntjänster, så snart regleringar för placering av data inkluderas i avtalen understryker 
Kontantbanken. Försäkringsbanken undersöker för närvarande möjligheten att använda 
kunddata i molntjänster. 

Lilla banken utreder internt vilka applikationer som kan vara aktuella att tillhandahålla som 
molntjänster. Fastighetsbanken tror att det kan vara aktuellt att ta hjälp av konsulter när 
applikationer som är aktuella för molntjänster ska utredas, men det beror på egen tillgänglig 
kapacitet. Om Kontantbanken varit mer exponerade för molntjänster skulle de behöva stöd 
i att jämföra och bedöma vad tjänsterna innebär för deras data och var data kan lokaliseras. 
Bostadsbanken anser att de kan behöva hjälp från en leverantör eller partner för att de ska 
kunna få systemen modifierade enligt önskemål.  

Vidare är vissa funktioner inte lönsamma att tillhandahålla som molntjänster och 
Bostadsbankens respondent säger: ”Man får inte bli molnreligiös, det gäller att hitta rätt 
omgivning som passar bäst.” (2017-03-07). Försäkringsbanken och Storbanken ser inte att 
deras äldre system, vilka inkluderar kärnbankfunktioner, kommer kunna migreras till 
molnlösningar på kort sikt. Storbanken menar att det är svårt att veta hur dessa äldre 
kärnbankfunktioner ska behandlas. Lilla banken tror att när regelverken är tydliga kommer 
kärnbankfunktioner kunna finnas i molnmiljöer.  

Med en traditionell utläggningsleverantör läggs mycket tid på kravställning, med 
molntjänstleverantörer blir banken erbjudna en standardtjänst. Därmed blir relationen till 
molntjänstleverantörer annorlunda menar Kontantbanken. De tror att leverantörerna 
försöker skapa mer bankanpassade molntjänster med vilka de kan visa upp certifikat på att 
de uppfyller vissa standarder som reglerar molntjänstleveransen. Lånebanken är eniga och 
ger exempel på certifieringar som stora leverantörer kan ha, dessa är ISO27001 och SOC 2.  

Ordet molntjänster är svårtolkat […], det handlar snarare om var det fysiskt lämpar sig 
att lägga sin information och säkerställa kontroll och för detta görs utvärderingar för 
alla tjänster. Utvärderingen utreder vilka leverantörer som är lämpligast med hänsyn 
till krav på konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. I slutändan har 
man olika alternativ att ta ställning till (Kontantbanken 2017-03-24). 

Lånebanken menar att leverantörer lovar ”guld och gröna skogar” (2017-03-29) och 
Försäkringsbanken samt Kontantbanken upplever att många leverantörer kontaktar dem för 
att sälja in sina tjänster. Därmed är det inga problem att erhålla information från 
leverantörerna menar Försäkringsbanken. Fram till nu har leverantörerna inte tänkt på 
finanssektorn i Sverige i sina generella avtal och därför har Försäkringsbanken haft svårt att 
välja leverantör. Det har däremot visat sig att leverantörerna har olika inställning till att ändra 
sina avtal. Enligt Försäkringsbanken tenderar vissa leverantörer att anpassa sig mer efter 
berörd marknad men leverantörerna måste fortfarande bli bättre på att tillgodose bankernas 
behov. Försäkringsbanken anser att ett steg i rätt riktning kan vara att leverantörerna anställer 
en person med kompetens inom regelefterlevnad. Det har varit ett lyckat koncept för 
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Försäkringsbanken. Bankerna behöver ändå kontrollera att reglerna efterlevs, men det skulle 
spara tid eftersom färre justeringar i avtalen skulle krävas. Edwards tillägger att Microsoft 
som leverantör till kunder i finanssektorn inte kan vara för trångsynta utan de måste förstå 
de regleringar som bankerna måste efterleva. Microsoft säljer dock en standardtjänst där 
specialfall inte går att erhålla, men bankerna kan köpa till tjänster som säkerställer 
regelefterlevnad. Microsoft har nyligen gjort vissa tillägg i sina standardavtal för att 
bankerna ska kunna få möjlighet att bland annat inspektera datacentren, påpekar Microsofts 
båda respondenter 

Bostadsbanken tar extern hjälp i upphandlingen med leverantörer, dels av juristfirmor men 
även av upphandlingskonsulter som råder dem. De granskar vanligtvis avtal själva men 
ibland krävs juridisk hjälp, vilket även Fastighetsbanken och Lånebanken poängterar. Den 
externa hjälp som erbjuds vid upphandling och avtalsgranskning saknar tillräcklig kunskap 
om molntjänster, anser dock Lånebanken. Kontantbanken och Bostadsbanken betonar att de 
kan göra mycket själva men Bostadsbanken föredrar alltid en andra åsikt. Om flera 
upphandlingar pågår samtidigt, om det är ett område de inte har kompetens inom eller om 
de inte har tillräckligt mycket resurser söker Kontantbanken externt stöd. Kontantbanken går 
mer mot att arbeta med succesivt utarbetade avtal och upphandlingar och då krävs mer 
förtroende mellan kund och leverantör. Storbanken behöver extern hjälp med att undersöka 
och specificera krav för en passande molntjänstleverantör, i framtiden tror de att det kommer 
bli enklare att utföra det själva. De tror dock att FI är de enda som kan hjälpa dem i 
vägledning och granskning av avtalen för att säkerställa att de lever upp till FI:s krav. Lilla 
banken har lagt lite tid på att utreda och kravställa lämpliga leverantörer eftersom de redan 
har kontakt med en befintlig leverantör. Därmed är det naturligt för dem att använda den 
leverantörens molnlösningar.  

Kontantbanken har egna interna regler angående var information kan vara lokaliserad, vilket 
innefattar Europa där de menar att lagstiftningen ser likadan ut. Datacentren som driver 
molntjänsterna måste befinna sig inom EU:s gränser menar även Storbanken. För att service 
ska kunna erhållas dygnet runt anlitas underleverantörer utanför EU av molntjänst-
leverantören. För att efterleva bankernas krav måste molntjänstleverantören säkerställa att 
dessa underleverantörer inte kan se datan. Bankerna måste därmed kryptera data i sina 
applikationer men då försvinner sökbarheten och stordataanalyser blir extremt komplicerade 
att utföra. Så länge Försäkringsbanken vet var datan är lokaliserad ser de inga problem att 
dela datacenter med andra, vilket de anser att ett riktigt moln innebär. 
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5. Analys 
Det insamlade resultatet har analyserats utifrån bakgrunden i kapitel 2 med fokus på det 
teoretiska ramverket i avsnitt 2.4. Inledningsvis analyseras bankernas förutsättningar att i 
nuläget använda molntjänster. I det teoretiska ramverket antas dessa förutsättningar påverkas 
av bankernas medvetenhet om de möjligheter och utmaningar som molntjänster medför samt 
hur utmaningarna hanteras i dagsläget av aktörerna som inkluderats i studien. Hur 
utmaningarna hanteras antas vara avgörande för hur stora de positiva effekterna blir när 
molntjänster används. Genom att hantera utmaningarna kan möjligheterna och informations-
tillgångarna nyttjas. Som en del av hanteringen av utmaningarna bör externa faktorer såsom 
regleringar och aktörer i organisationsnätverket utvärderas. Vidare bör interna processer för 
förändring och riskhantering samt bankverksamhetens strategier utvärderas. 

5.1 Medvetenhet om möjligheter 

Molntjänsters egenskaper medför flera möjligheter, enligt det teoretiska ramverket (2.4) kan 
dessa möjligheter sammanfattas som kostnads- och bearbetningseffektivitet samt vissa 
säkerhetsfördelar. Genom dessa möjligheter kan informationstillgångarna som bankerna 
besitter nyttjas i stora mängder till mindre kostnad och med ökad säkerhet. En ytterligare 
möjlighet är även snabbare produktutveckling, vilket i sin tur ytterligare effektiviserar 
nyttjandet av informationstillgångarna. I slutändan kan molntjänster därmed bidra till en 
ökad konkurrenskraft för dess användare. Banker kommer troligtvis aldrig att använda 
molntjänster om de inte ser de möjligheter som finns och i det aktuella avsnittet analyseras 
det mer ingående.  

Majoriteten av bankerna ser skalfördelar, förmågan att snabbt kunna skala upp och ner vid 
behov samt att molntjänster har kapacitet för stora databearbetningar, som anledningar till 
att använda molntjänster. Det tyder på att bankerna har förstått den bearbetningseffektvitet 
som möjliggörs med molntjänster. Flexibilitet, resursdelning, via enbart nätverksåtkomst 
och när behovet finns möjliggör bearbetningseffektivitet men bidrar även till 
kostnadseffektivitet. Samtliga banker i studien ser kostnadsbesparingar som en anledning till 
att använda molntjänster. Storbanken och Lånebanken menar att mätbarhet och 
självbetjäning gör att de endast behöver betala för vad de nyttjar vilket gör det kostnads-
effektivt. I dagsläget anser Storbanken att teknologiinvesteringar är tidskrävande och flera 
banker poängterar att uppdateringar, programvaruutveckling, systemtest samt driftsättning 
kan påskyndas med molntjänster. Försäkringsbanken uttrycker möjligheten att kunna koppla 
samman flera molntjänster snabbt och effektivt. Hela produktutvecklingscykeln gynnas 
därmed av möjligheterna; kostnadsbesparingar erhålls då teknologiinvesteringar omvandlas 
till månadsvisa fakturor och större bearbetningsförmåga erhålls. En intressant aspekt som 
Fastighetsbanken nämner är att effekterna blir mer påtagliga när större delar av systemen är 
molnbaserade, vilket kan kopplas samman med det teoretiska ramverket (2.4) som menar att 
positiva effekter blir störst vid en omfattande användning.  
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Flera banker nämner att de har stora datamängder som i dagsläget inte kan nyttjas för 
analyser, men menar att molntjänster kan möjliggöra stordataanalyser. Bearbetnings-
effektivitet är en bidragande orsak till detta. Kontantbanken menar dock att molntjänster inte 
kommer användas av den anledningen eftersom mängden data inte är tillräckligt stor. Några 
banker nämner att bankerna är reglerade och måste behandla känslig data aktsamt, vilket 
leder till att begränsningar för stordataanalyser kvarstår. Endast Storbanken poängterar att 
den stora datamängden är en ”guldgruva”. Microsoft menar att analyser av bankernas 
informationstillgångar medför kundnytta och att kundupplevelser kan förbättras. Enligt det 
teoretiska ramverket (2.4) kan molntjänster hantera informationstillgångar säkert, kostnads- 
och bearbetningseffektivt och följaktligen kan konkurrenskraften öka. Majoriteten av 
bankerna verkar inte fullt medvetna om de konkurrensfördelar som kan erhållas genom den 
förbättrade hanteringen av informationstillgångar. Några banker nämner att de tvingas ut i 
molnet av leverantörerna. Storbanken nämner att den huvudsakliga anledningen att nyttja 
molntjänster är för att inga andra leveransmodeller erbjuds. Detta tyder även på en bristfällig 
medvetenhet om möjligheterna. Enligt leverantörerna och det teoretiska ramverket skulle 
ökad medvetenhet om konkurrenskraft bidra till att bankerna får ytterligare en anledning till 
att använda molntjänster.  

Att bankerna har begränsad medvetenhet gällande molntjänsters betydelse för 
konkurrenskraft kan tyda på att leverantörer och tidigare studier förbisett vad de primära 
anledningarna för användning av molntjänster i banksektorn är. Bankerna ser emellertid 
vissa möjligheter som leder till konkurrenskraft, såsom bearbetningseffektivitet och 
snabbare produktutveckling. Om bankerna får större förståelse för de konkurrensmöjligheter 
molntjänster faktiskt innebär, exempelvis möjligheten att kunna skapa kundunika 
erbjudanden, kommer de bli mer benägna att använda molntjänster. Leverantörer kan ha 
varit mindre bra att förmedla kunskap om möjligheterna att erhålla kundanpassade produkter 
och tjänster. Istället uppfattar flera banker att leverantörerna lovar mycket och vill sälja sina 
tjänster vilket leder till att bankerna inte kan lita fullt ut på dem och inte ser de möjligheter 
som finns med konkurrenskraft. 

5.2 Medvetenhet om utmaningar 

Den andra delen av nutida förutsättningar antas påverkas av bankers medvetenhet om 
molntjänstutmaningar. Utmaningarna kan sammanfattas som två olika typer, dels tekniska i 
form av integrations- och säkerhetsutmaningar och dels regulatoriska där de unika 
begränsningar och kontroller banker omfattas av ingår. 

5.2.1 Tekniska utmaningar 

Det teoretiska ramverket i avsnitt 2.4 tar upp att det finns integrationsutmaningar och att 
vissa funktioner inte är lämpliga att tillhandahålla som molntjänster eftersom de skulle 
förlora viss funktionalitet. Äldre system såsom kärnbankfunktioner anses av vissa banker 
vara en funktion som inte är optimal som molntjänst eftersom det finns risk att de bland 
annat inte är tillräckligt konfigurerbara. Microsoft och Lånebanken påstår att yngre 
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arbetskraft inte har kunskap om den äldre teknik dessa system är baserade på. Unga personer 
vill dessutom inte använda teknologi på de sätt som dessa äldre system kräver. 
Bakgrundsavsnitt 2.1.5 anger att funktioner som inte är molnbaserade ändå kan behöva 
kommunicera med andra molntjänster. Funktioner som exekveras på traditionell 
infrastruktur och ska kommunicera med molntjänster menar Lilla banken är en utmaning. 
Dessutom är det en utmaning då integrationerna som ska ske med bankernas befintliga 
system måste utföras säkert och inom rimlig tid. De äldre systemen möter därmed både 
integrationsutmaningar och kunskapsmässiga utmaningar. Vid produktutveckling kan 
miljöerna skilja sig åt om vissa delar av processen utförs i molnet och andra inte. Olika 
miljöer för drift och utveckling möter därmed också integrationsutmaningar och 
kunskapsmässiga utmaningar. Bakgrundsavsnitt 2.1.5 inkluderar även utmaningen att 
hantera risken för leverantörsinlåsning i och med att leverantörer bygger upp molntjänster 
på olika sätt. Försäkringsbanken och Storbanken är medvetna om utmaningen och de är 
rädda för att behöva återkalla verksamhet, vilket är ett krav enligt FI:s föreskrifter, eftersom 
det antagligen är resurskrävande. Bankerna verkar därmed vara medvetna om de utmaningar 
som finns gällande integration. De verkar dock inte veta hur de ska hantera dessa utmaningar 
eftersom de saknar tillräcklig kunskap. Integrationsutmaningar och kunskapsmässiga 
utmaningar förefaller således vara bidragande aspekter till varför bankerna inte tillämpat fler 
molntjänster. 

Molntjänster kan innebära en säker hantering av information och bankerna anser att 
molntjänstleverantörer har möjligheten att ha bra säkerhet, även bättre än bankerna själva. 
Därmed är säkerhetsaspekter inte en stor oro de har. Några banker påpekar dock att 
molntjänstleverantörer blir attraktiva mål för angripare på grund av antalet kunder som delar 
på platsen för data, vilket det även finns belägg för i bakgrundsavsnitt 2.1.5. Banken drabbas 
vid intrång trots att angriparen inte specifikt vill åt banken. Dock kan stora leverantörer ha 
bättre försvarsåtgärder eftersom de vet att det finns högre risk att de blir angripna. Vissa 
banker nämner även att det finns en rädsla för att leverantörerna ska sälja information vidare 
till andra parter. En aspekt som bakgrundsavsnitt 2.1.4 inkluderar är att leverantörer vill vara 
konkurrenskraftiga på marknaden och jobbar av denna anledning aktivt för att säkerställa en 
säker hantering av data. Flera banker nämner att leverantörerna dessutom skulle framstå som 
dåliga om data skulle tillgängliggöras för andra. Ingen av bankerna belyste dock de 
säkerhetsutmaningar som exponeringen av det system som tillgängliggör moln-
infrastrukturen innebär. Det tyder på att de möjligtvis inte har full kunskap om hur tekniken 
fungerar vilket kan bero på att flera av bankerna inte använder molntjänster i en större 
omfattning än eller undersökt närmare vad molntjänster innebär för just dem. De verkar dock 
lita på att leverantörerna har bra säkerhet men är rädda att förlora kontroll, speciellt över 
känslig data. Bankerna tenderar därmed att vara medvetna om de säkerhetsfördelar och till 
viss del de säkerhetsrisker som förekommer. Att de är medvetna om dessa säkerhets-
relaterade aspekter kan bero på att banker arbetar mycket med riskhantering och att säkerhet 
är en av de högsta prioriteringarna. 

Den fokala relationen påverkas av hur de tekniska utmaningarna regleras i uppdragsavtalen. 
De leverantörer som anpassar sig efter marknaden kommer få en starkare relation till den 
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andra parten, banken, i den fokala relationen jämfört med de leverantörer som inte anpassar 
sig och inte påvisar hur säkerhet- och integrationsutmaningar hanteras. 

5.2.2 Regulatoriska utmaningar 

Studiens explorativa utgångspunkt att rikta nytt ljus på molntjänster genom att undersöka 
användningen av dem i banksektorn gav nya insikter gällande utmaningar. I bakgrunden 
nämns flera tekniska utmaningar såsom integration och säkerhet, dessa ansågs inte vara de 
mest utmanade för de bankverksamheter som deltog i studien. De nya insikterna är att de 
regulatoriska aspekterna som omfattar bankerna är de mest utmanande. Dessa inkluderar 
bland annat mindre kontroll över informationstillgångar, svårigheter att förstå föreskrifterna, 
att få uppdragsavtalen att tillgodose kraven, hur FI planerar att utföra sin tillsyn och att FI 
varken ger återkoppling eller specifika rekommendationer. Att de regulatoriska 
utmaningarna hanteras är därmed av stor betydelse för att tillämpningen av molntjänster i 
banksektorn ska kunna fortskrida och utföras på ett säkert och korrekt sätt.  

De molntjänster bankerna anser att de kan börja använda ska inte beröra känslig data, såsom 
kunddata. Kundinformation som banker besitter kontrolleras enligt banksekretess och 
information överlag måste hanteras säkert enligt FI:s föreskrifter. Det innebär bland annat 
revisionskrav i datacenter och att bankerna har kontroll över var och hur information är 
lokaliserad. Med molntjänster delas resurserna, i vissa fall går det att ställa krav på 
lokalisering men det är generellt svårt att veta lokaliseringen eftersom den varierar över tid. 
Flera banker anser att säker hantering av känslig data hamnar utanför bankernas kontroll. 
Även Microsoft påpekar att banker kan ha bättre kontroll med intern drift och kan med 
etablerade tillvägagångssätt följa regler, med molntjänster släpper de helt eller delvis driften. 
Uppfattningen att bankerna får mindre kontroll över informationssäkerheten innebär att 
bankerna måste lita mer på sina leverantörer, vilket de verkar göra enligt tidigare analys om 
tekniska utmaningar. Men detta ser ändå ut att ha resulterat i att molntjänster som hanterar 
känslig data inte kan användas. Rädslan för att dela data med andra och ha mindre kontroll 
upplever dock vissa banker som obefogad, det finns tekniska spärrar och logisk separation. 
Vidare upplever några av bankerna att stora molntjänstleverantörer är transparenta, eftersom 
de kan ha vissa certifieringar och listor på underentreprenörer. Det håller dock inte FI:s 
respondent med om, han uttrycker dock inte om det är någon skillnad på molntjänst-
leverantörer och traditionella leverantörer. De skilda åsikterna kan bero på att de ser 
transparens på olika sätt och att FI:s uppdrag som tillsynsmyndighet bidar till att det ställs 
höga krav på transparens. Sammanfattningsvis tenderar bankerna att inte känna sig redo att 
använda molntjänster för viss typ av data eftersom de måste ha full kontroll över 
informationen samt att FI:s åsikter har inverkan då bankerna lyssnar på FI och vill vara på 
god fot med dem. 

Några av de regulatoriska utmaningarna som bankerna upplever är att det är svårt att veta 
hur FI:s föreskrifter ska tolkas. Flera av bankerna anser att tydligare rekommendationer 
skulle underlätta tillämpningen av molntjänster. Kontantbanken anser att en uppdatering av 
föreskrifterna är mer väsentlig än specifika rekommendationer. Föreskrifterna 
överensstämmer nämligen inte helt mot de standarder och certifieringar som finns för 
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molntjänster vilket resulterar i att det blir svårt att förhålla sig till föreskrifterna. Dessutom 
anser bankerna och Bankföreningens respondent att det är otydligt hur FI:s tillsyn ska 
utföras, vilka processer och platser som är aktuella för revision etc. De menar att tillsynen 
är utdaterad eftersom det inte är särskilt intressant att inspektera ett datacenter på plats. 
Huruvida molntjänster kan likställas med traditionell utlagd verksamhet eller inte råder det 
även delade meningar om. Oklarheter kan därmed uppstå om regelverken är otydliga och 
vägledning efterfrågas av bankerna för att de ska kunna ta steget att använda molntjänster.  

Bankerna upplever att uppdragsavtalen inte uppfyller de regulatoriska kraven och det är svårt 
att få avtalen justerade. Även FI anser att flera av dessa avtal inte är tillräckliga då de ofta 
innehåller begränsningar på tillgång till lokaler och information om den utlagda 
verksamheten. Det försvårar inte bara bankernas riskhantering och kontroll men även FI:s 
tillsyn och är av denna anledning inte förenliga med kraven. Bankerna verkar ha olika 
tolkningar för när en väsentlig förändring har skett och bör rapportera in till FI. Flera tycker 
dessutom att det är svårt att veta om avtalen är tillräckliga då de inte får någon återkoppling 
från FI. Okunskapen kan bero på att bankerna inte har tillräcklig kompetens om hur 
föreskrifterna ska tolkas, att FI inte har varit tillräckligt tydliga eller en kombination av dessa 
orsaker. Regulatoriska utmaningar ser därför ut att vara den mest väsentliga anledningen till 
varför bankerna ännu inte börjat använda fler molntjänster. 

5.3 Hantering av externa faktorer 

FI påverkar den fokala relationen i stor utsträckning eftersom de regulatoriska utmaningarna 
anses mest utmanande. Inledningsvis i detta avsnitt analyseras hur FI kan bidra till att hantera 
de regulatoriska utmaningarna. Därefter diskuteras molntjänstleverantörens roll i den fokala 
relationen. Som andra part i den fokala relationen är även leverantörens bidrag till hantering 
av regulatoriska utmaningar betydande för tillämpning av molntjänster. Avslutningsvis 
analyseras hur aktörerna i organisationsnätverket tillsammans kan hantera de regulatoriska 
utmaningarna. Hur banker hanterar regulatoriska utmaningar tillsammans med andra 
utmaningar kommer analyseras närmare i avsnitt 5.4. Detta avsnitt kommer med andra ord 
analysera hur de övriga aktörerna enskilt och tillsammans kan hantera regulatoriska 
utmaningar.  

5.3.1 Finansinspektionens hantering av regulatoriska utmaningar 

FI som reglerande aktör är en betydelsefull gemensam tredje part till den fokala relationen. 
De regulatoriska aspekterna anses mest utmanade och påverkar därmed den fokala relationen 
mellan molntjänstleverantören och banken i stor omfattning. Avtalen som inrättas mellan 
bank och molntjänstleverantör måste ta hänsyn till regleringarna som FI inrättat och 
utmaningar som uppstår måste hanteras av båda parter. Flertalet banker önskar 
rekommendationer från FI eller uppdaterade föreskrifter för att säkerställa regelefterlevnad 
och underlätta tillämpningen. Eftersom FI:s föreskrifter är relativt övergripande och inte 
anger specifika regler för molntjänster menar FI att banker får möjlighet att hantera 
regulatoriska utmaningar självständigt genom att utveckla egna interna regler och processer. 
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FI planerar inte att ge ut rekommendationer då sådana riskerar att leda till att föreskrifterna 
inte analyseras i relation till den egna verksamheten. De menar dock att EBA:s kommande 
rekommendationer kommer fungera som ett komplement till FI:s föreskrifter. Hur dessa 
rekommendationer kommer påverka hanteringen av regulatoriska utmaningar är ännu ovisst 
och i dagsläget kvarstår utmaningarna. FCA har förtydligat hur de planerar att utföra sin 
tillsyn i relation till molntjänster, vilka lokaler de måste ha möjlighet att besöka och att 
datacenter inte nödvändigtvis behöver ingå i besöken. Bankerna i studien har noterat FCA:s 
tillvägagångssätt och anser att tillvägagångssättet är ett steg i rätt riktning. FI:s bidrag till 
hantering av utmaningar kan förbättras för att förbättra förutsättningarna för molntjänster i 
banksektorn. 

Bankföreningens respondent poängterar att det ligger inom ramen för FI som 
förvaltningsmyndighet att vägleda allmänheten och Microsoft menar att FI vill göra 
bankkunderna nöjda, vilket ny teknologi kan innebära. FI:s tillsynsåtgärder får inte försvåra 
konkurrensen eller begränsa effektiviteten på marknaden i onödan, vilket icke-existerade 
rekommendationer verkar göra i detta fall. Osäkerheter kring användning av molntjänster 
och krav att besöka datacenter kan leda till ineffektivitet. Fastighetsbanken påpekar att 
dagens hårda tolkning hämmar konkurrensen på marknaden. Bankerna kan inte erhålla de 
konkurrensmöjligheter som molntjänster erbjuder i form av kostnads- och bearbetnings-
effektiv hantering av stora mängder data som kan ligga till grund för kundunika erbjudanden. 
Att FI granskar bankernas regelefterlevnad genom att utöva tillsyn är essentiellt för att 
upprätthålla ett stabilt finansiellt system. Hur de planerar att utföra tillsynen i relation till 
den nya teknologin är dock en utmaning för hela banksektorn att tolka. Där måste FI ta sitt 
tillskrivna ansvar att även vägleda bankerna så att regelverken bidrar till kostnadseffektivitet, 
är enkla att följa och inte försvårar konkurrensen. Det är förståeligt att FI känner en viss oro 
inför att ge ut rekommendationer, dessa behöver dock inte vara detaljerade i detta ovissa och 
inledande stadie. Ett förtydligande av tillsynsutförande kan vara ett inledande steg i rätt 
riktning. Farhågan att bankerna inte skulle göra egna analyser kan då övervinnas. Ett tydligt 
samarbete mellan aktörerna kan underlätta bankernas egna analyser och tillsammans kan de 
skapa tolkningar.  

Många av uppdragsavtalen godkänns inte vilket har lett till att molntjänster inte används i 
en större utsträckning. Bankerna upplever dessutom att det är svårt att veta vilka 
certifieringar och kontroller som är relevanta när leverantörer ska utvärderas för att 
säkerställa att informationen hanteras korrekt. Därför kan ett ytterligare tillvägagångssätt 
vara att försöka tydliggöra vilka certifieringar och kontroller FI ser att banker kan efterfråga 
när leverantörer ska utvärderas och kontrolleras. Det kan även leda till att leverantörerna blir 
bättre på att skaffa dessa certifieringar då banker mer troligt kommer välja de som har dessa.  

Om fallet är att inga andra leveransmodeller än molntjänster kommer erbjudas i lika stor 
utsträckning i framtiden eller uppdateras mindre frekvent är det av stor vikt att FI tar hänsyn 
till detta och underlättar för bankerna. Annars finns risken att stabiliteten i det finansiella 
systemet påverkas negativt. FI måste även inse de konkurrensfördelar och den kundnytta 
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som kan uppnås med molntjänster. Således blir FI:s roll än mer viktig för att dessa tjänster 
ska kunna tillämpas på ett korrekt och säkert sätt. 

5.3.2 Molntjänstleverantörens hantering av regulatoriska utmaningar 

Molntjänstleverantören är den andra parten i den fokala relationen. I relationen erbjuder de 
molntjänster och de har därför makten att påverka vad som erbjuds samtidigt som de borde 
vilja sälja sina tjänster och anpassa sig efter potentiella kunder. Microsoft tillsammans med 
andra molntjänstleverantörer är stora aktörer på marknaden. De har därmed stor makt och 
tenderar att inte behöva anpassa sig efter mindre kundgrupper, vilket banksektorn i Sverige 
faktiskt är enligt Bankföreningens respondent. Maktobalansen har en betydande påverkan i 
den fokala relationen. Bankerna, FI och Bankföreningen efterfrågar mer anpassade avtal 
men Microsoft menar att de har ett standardavtal där specialfall inte kan erhållas och de anser 
att deras molntjänster lever upp till kraven. De inser dock att de inte kan vara för trångsynta 
utan måste förstå de regleringar som finns i banksektorn. De poängterar att de erbjuder vissa 
tilläggstjänster för banksektorn där bland annat möjlighet till revision erbjuds. Vissa banker 
har märkt av denna positiva utveckling, att vissa leverantörer verkar ändra inställning till att 
modifiera avtalen.  

Leverantörerna verkar medvetna om utmaningarna och har infört incitament för att hantera 
dessa. Men det finns förbättringspotential för att på så vis ytterligare förbättra förut-
sättningarna för molntjänster i banksektorn. De bör bli mer tillmötesgående och försöka bli 
mer aktiva på att anta en roll där de påvisar möjligheterna men också hur deras uppdragsavtal 
når upp till kraven. Detta skulle även kunna innebära möjligheten att bli ledande samt erhålla 
större marknadsandelar i banksektorn. Försäkringsbanken anser att ett steg i rätt riktning för 
leverantörerna kan vara att anställa en person med specifik kunskap om regelefterlevnad i 
banksektorn, precis som de redan gjort och anser vara ett lyckat koncept. Leverantörerna 
borde rimligtvis redan erhålla sådan typ av kunskap men det verkar finnas rum för förbättring 
eller att bli bättre på att påvisa kunskapen för bankerna. 

Om FI tar steget att rekommendera certifieringar är det viktigt att leverantörerna erhåller 
dessa för att bli ett attraktivt val för bankerna. De kan med fördel även ta en aktiv roll i frågan 
och samarbeta med FI för att ta fram lämpliga certifieringar och avtalsjusteringar. 

5.3.3 Samarbete mellan aktörerna i organisationsnätverket 

Rådande samarbeten kan överlag ses som bristfälliga och bör förbättras för att ta tillvara på 
varandras kunskap och hantera utmaningarna för att i förlängningen förbättra 
förutsättningarna för molntjänster i banksektorn. Enligt Håkansson (1994) kan aktörer i ett 
organisationsnätverk dra nytta av varandras resurser och skapa kunskap genom de relationer 
som finns mellan dem. Respondenter från bankföreningen och Microsoft understryker hur 
betydelsefullt samarbetet mellan bank, leverantör och FI är. Endast Försäkringsbanken och 
Storbanken nämner att de har diskussioner med andra banker gällande molntjänster. Banker 
och finansiella myndigheter inom EU bör även samarbeta i större utsträckning för att få 
genomslagskraft gentemot leverantörer. Bankföreningen tar en aktiv roll i frågan och 
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sammanför bankerna för att diskutera hantering av utmaningar. Därmed blir Bankföreningen 
ytterligare en extern aktör till bankerna i den fokala relationen. Diskussioner mellan banker 
och FI önskas av bankerna men sker inte i någon större omfattning i dagsläget. 
Fastighetsbanken tycker att Bankföreningen bör leda diskussionerna med FI, vilket har 
inletts. Samarbete mellan leverantörer och FI kan också förbättras. Bankföreningen har 
efterfrågat ett sådant typ av samarbete som de hoppas kommer leda till ett förtydligande av 
hur FI kan utföra sin tillsyn, vilket är en betydande regulatorisk utmaning i studien. De har 
även efterfrågat diskussioner med leverantörer men hittills utan respons.  

FI:s respondent menar att leverantörer och banker främst bör samarbeta när molntjänster ska 
tillämpas. Relationen mellan banker och molntjänstleverantörer blir annorlunda i och med 
att en standardtjänst erbjuds, det är inte samma fokus på produktkravställning och 
interaktioner dem emellan. Det krävs därmed ett förtroende att leverantörens avtal räcker för 
att uppfylla kraven på bankerna. Kontantbanken poängterar även att det börjar bli mer 
vanligt med avtal som förhandlas fram succesivt och då krävs ytterligare förtroende mellan 
parterna i den fokala relationen. Bankföreningen skulle kunna fungera som en gemensam 
tredje part till den fokala relationen och dela med sig av sina resurser för att skapa ett 
samarbete som kan leda till ökat förtroende mellan parterna. Fler diskussioner mellan 
samtliga aktörer skulle kunna underlätta tillämpningen av molntjänster i banksektorn. 

FI och FCA särskiljer inte på traditionell utläggning och molntjänster. Detta ser inte 
Microsoft som ett problem eftersom de förstår att samma krav ska efterlevas oberoende av 
leveransmodell. Mellan banker skiljer sig uppfattningen om huruvida likställande är bra eller 
inte. De olika uppfattningarna kan bero på att kunskapen är bristande om hur molntjänster 
ska tolkas i förhållande till aktuella föreskrifter. För att fler banker ska våga ta steget ser det 
antingen ut att krävas att de särskiljs eller att FI behöver vara mer tydliga gällande regleringar 
och tillsyn. Det ser således ut att råda osäkerheter på grund av att molntjänster och 
traditionell utläggning likställs, därför bör det skapas en bättre förståelse för vad 
molntjänster innebär. Det ska vara tydligt att molntjänster måste leva upp till samma krav 
som annan utlagd verksamhet, men det bör förtydligas att det är två olika typer av 
leveransmodeller. Genom att skapa en medvetenhet om vad molntjänster innebär och hur de 
bör tolkas i förhållande till kraven bör tillämpningen underlättas.  

Lilla banken och Fastighetsbanken tolkar FI:s inställning som att molntjänster inte är 
accepterade, vilket även kan urskiljas i hur övriga banker ser på FI:s inställning till 
molntjänster. Microsoft menar att deras produkter, tjänster och tilläggstjänster lever upp till 
kraven och vill att bankerna ska våga ta steget för att skapa kundnytta. Beteendet för en 
specifik aktör i organisationsnätverket influerar andra menar Håkansson (1994). De olika 
synsätten huruvida molntjänster efterlever regleringarna eller inte påverkar med andra ord 
bankerna som blir osäkra på fortsätt användning. Bankerna blir klämda mellan två aktörer 
och det bristande samarbetet försvårar ytterligare. Istället för att avvakta och se hur de andra 
aktörerna agerar kan bankerna ta den ledande rollen att försöka få molntjänster accepterade 
genom att se över sina interna processer så att regelefterlevnad kan upprätthållas. 
Försäkringsbanken inser att som första bank ut i molnet kan de erhålla marknadsandelar. 
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Bostadsbanken menar å andra sidan att det kan verka mer lovande än vad det faktiskt är. 
Vissa banker påpekar dock att om en lyckas med en omfattade användning kommer 
resterande banker följa efter. För att banker ska våga bli ledande måste de, tillsammans med 
FI, inledningsvis bli mer medvetna om de möjligheter som molntjänster kan innebära 
konkurrensmässigt. Här kan leverantörerna spela en stor roll då de kan bli bättre på att visa 
möjligheterna. Om aktörerna inte blir mer medvetna finns det risk att de inte kommer 
prioritera att förbättra förutsättningarna.  

Det verkar råda osäkerheter i nätverket om vilken aktör som ansvarar för vad vilket försvårar 
hanteringen av de regulatoriska utmaningarna. FI:s respondent menar att den primära 
kommunikationen bör vara mellan leverantörer och banker, men flera banker har uttryckt att 
FI behöver ta en mer aktiv roll. Osäkerheterna ser framförallt ut att bero på att inte rätt 
kunskap finns på rätt plats samt att kommunikation och samarbete inte sker i den 
utsträckning det bör ske. De externa faktorerna bör hanteras genom att ha tydligare roller 
och att aktörerna inser sitt ansvar. Det kommer förhoppningsvis resultera i att de 
regulatoriska utmaningarna kan hanteras mer effektivt. Det ligger i allas intresse att moln-
tjänster kan användas i banksektorn. Bankerna kan skapa konkurrenskraft genom effektiv 
hantering av informationstillgångar, FI kan främja konkurrensen i sektorn samt upprätthålla 
ett stabilt finansiellt system och molntjänstleverantörer kan ta marknadsandelar. FI:s ansvar 
kan vara att förtydliga tillsynsutövande och kontroller mot leverantörer. Bankerna kan se 
över sina interna processer och ta en ledande roll i förändringen. Leverantörer kan fortsätta 
belysa möjligheter och utvärdera hur deras tjänster kan leva upp till kraven. Samtliga parter 
bör även delta i samarbetet för att skapa gemensamma tolkningar. 

5.4 Interna processer för hantering av molntjänstutmaningar 

Nutida förutsättningar påverkas slutligen av hur banker hanterar utmaningar i dag. Därmed 
analyserar detta avsnitt hur banker hanterar regulatoriska och tekniska utmaningar med 
interna processer. Vidare diskuteras hur dessa kan effektiviseras. Initialt beskrivs hur 
bankerna kan arbeta med förändringsledning. För att säkerställa att utmaningarna hanteras 
och att informationssäkerhet upprätthålls är det även essentiellt att bankerna arbetar med 
riskhantering. 

5.4.1 Förändringsledning 

Processen för förändringsledning innebär att utvärdera, planera och implementera olika 
processer för att hantera förändringen, enligt Paton och McCalman (2004). Detta kan även 
ses som en hantering av FI:s krav på styrning och kontroll. Styrning innebär att effektiviteten 
i organisationen gällande regelefterlevnad regelbundet ska utvärderas och kontrollfunktioner 
ska vidta åtgärder om brister identifieras. Eftersom molntjänster innebär en förändring är det 
viktigt att det finns uppdaterade processer innan en mer omfattande användning kan ske. 
Molntjänster innebär en teknologisk förändring av infrastrukturen, men också möjligheter 
att uppnå affärsmål. IT-strategier bör kontinuerligt utvärderas och uppdateras för att 
säkerställa att affärsmålen kan uppnås. Eftersom molntjänster innebär unika utmaningar och 
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möjligheter bör strategin uppdateras. En utvärdering av länken mellan IT-strategi och 
affärsstrategi är nödvändig för att hantera förändringen och uppnå affärsmålen. 
Organisationen är teknisk mogen för en förändring om länken mellan strategierna är tydlig 
och tar hänsyn till aspekter såsom att olika infrastrukturer kan möjliggöra en samman-
hängande helhet.  

Bankerna är medvetna om de integrationsutmaningar som finns, dels mellan nuvarande 
traditionell infrastruktur och molninfrastruktur men även att olika miljöer vid 
produktutveckling medför integrationsutmaningar. De upplever svårigheter med hur de ska 
hantera dessa och därför kan de inte antas vara tekniskt mogna för förändringen. Endast Lilla 
banken och Storbanken nämner att de har en specifik process för tillämpning av moln-
tjänster. Checklistan Storbanken använder sig av har inte resulterat i några lyckade 
implementeringar och bör därför utvärderas. Genomgående kan det konstateras att befintliga 
processer för hantering av molntjänster är bristfälliga, bankerna förlitar sig på mer allmänna 
processer och har endast tangerat möjliga tillvägagångssätt. Det är trögt att komma till beslut 
eftersom nuvarande interna processer är tidskrävande för molntjänster. Försäkringsbanken 
tror att processerna kommer snabbas upp när vanan erhållits. Storbanken berör även tanken 
att tiden kommer lösa problemen, de implementerar fler fall nu för att få mer kunskap i 
framtiden. För att istället lösa problemet nu kan processerna anpassas mer efter de specifika 
utmaningar som molntjänster medför. Även fast samma formalia ska uppfyllas för 
molntjänster som för annan IT-verksamhet bör processerna ta hänsyn till dessa utmaningar. 
Nuvarande processer måste utvärderas och nya processer måste planeras och implementeras 
för att den teknologiska förändringen ska kunna hanteras. En uppdaterad IT-strategi 
rekommenderas där nytillkomna utmaningar som uppstår med molntjänster inkluderas för 
att länken till affärsstrategin kan optimeras. 

De flesta av bankernas verksamhetsrepresentanter ser främst möjligheter, de ser att affärsmål 
kan uppfyllas eftersom hanteringen av informationstillgångar kan effektiviseras. Dock har 
de bristande kunskap om hur. IT-avdelningar har enligt vissa banker varit mer restriktiva. 
De ser möjligheter med kostnadseffektivitet och bearbetningseffektivitet som det teoretiska 
ramverket i avsnitt 2.4 nämner. Dock är de inte helt medvetna om att dessa kan leda till ökad 
konkurrenskraft och på så vis uppnå möjliga affärsmål. Även mindre positiva anledningar 
såsom att de tvingas ut i molnet av leverantörerna är bakomliggande orsaker till förändringen 
enligt IT-cheferna. Verksamhetsrepresentanter är möjligtvis mer medvetna om konkurrens-
fördelar men inser inte att vägen dit består av flera utmaningar som för IT-chefer verkar 
övervinna möjligheterna. Dessa olika synsätt beror på att IT-avdelningen tenderar att ha mer 
kunskap om vilka utmaningar molntjänster innebär för verksamheten och därmed hamnar 
möjligheterna i skuggan av utmaningarna för IT-avdelningen. Dock är kunskapen inom IT-
avdelningarna bristande om hur utmaningarna kan hanteras. IT-chefer antas kunna påverka 
utformning av strategier och ta de avgörande besluten om informationsteknologi, därför är 
dessa personer lämpliga att leda förändringen. Dock måste IT-cheferna, precis som 
verksamhetsrepresentanterna, ha förståelse för att vissa affärsmål kan uppfyllas mer effektivt 
med molntjänster och även kommunicera det till verksamheten. Helhetsbilden om 
molntjänster inom organisationen bör med andra ord nyanseras. 
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IT-chefen bör även säkerställa intern och extern kompetens enligt processen för 
förändringsledning. Microsoft poängterar att ett helhetsperspektiv måste finnas för att 
säkerställa kunskap, dels om hur tjänster ska användas, alltså hur tekniken hanteras, men 
även om hur regler och verksamhetsnytta ska uppfyllas. Majoriteten av bankerna fokuserar 
framförallt på att utveckla den interna kompetensen i form av utbildning, certifiering och 
dialoger. Försäkringsbanken har vidtagit flera åtgärder för att säkerställa utmaningen med 
regelefterlevnad, de har dels arbetat för att skapa god intern kompetens, kontaktat partners 
som är experter på lagar och regler samt gjort en rekrytering av en molntjänstexpert. 
Ledningen, inklusive IT-chefen, är medveten om att de måste bli snabbare att ta klivet in i 
molnet och de personer som ingår i processerna kring molntjänster har utbildats. Detta kan 
vara anledningen till att Försäkringsbanken anser sig redo att påbörja användningen av 
molntjänster och har tagit beslut att påbörja användning av produktivitetsverktyg i år samt 
produktionsmiljöer inom en snar framtid. Den rekryterade experten har leverantörs-
erfarenhet och kan således kontrollera den reglerande aktörens påverkan på den fokala 
relationen samt se till att avtalen justeras för att uppnå regelefterlevnad. Det är i linje med 
processen för förändringsledning och vad Microsoft anser vara ett lyckat tillvägagångssätt 
för tillämpning av molntjänster.  

Några banker nämner att tekniker ofta känner engagemang för ny teknik och därför fokuserar 
de på att utveckla den interna tekniska kompetensen, genom utbildning eller certifiering. 
Bankerna måste bli bättre på att förstå hur unga personer vill använda teknologi för att kunna 
attrahera ung arbetskraft och säkerställa teknisk kompetens i framtiden. Det kunskaps-
paradigm Lånebanken menar har skett innebär ett förändrat synsätt på teknologi, från fokus 
på hårdvara till processorkraft. Bankerna måste få en större förståelse för det förändrade 
synsättet. Därtill menar vissa banker att det finns ett visst motstånd till förändring och alla 
är inte lika engagerade. I processen för förändringsledning bör de anställa personer med 
färdigheter kring den nya tidens utveckling. Redan anställda personer måste förstå varför 
förändring är nödvändig och vara delaktiga i processen för att motverka att motstånd uppstår. 
Att det skapas medvetenhet och kunskap inom organisationen är även något Microsoft 
poängterar är viktigt, de anställda ska känna sig delaktiga i förändringen.  

För att tekniska och regulatoriska utmaningar ska kunna hanteras måste således hela 
organisationen vara delaktig i förändringen och extern kompetens måste säkerställas om den 
interna är bristfällig. Flera nämner att de tar hjälp av externa parter under upphandling för 
att säkerställa regelefterlevnad i avtalen, därmed har ytterligare en extern aktör till den fokala 
relationen identifierats. Andra områden som de vill ha externt stöd i har också identifierats 
men sammantaget är inställningen att de vill sköta tillämpningen med intern kompetens. 
Microsoft menar att bankerna behöver ta hjälp av partners, vilket även processen för 
förändringsledning rekommenderar. Dessa partners måste ha högt förtroende hos bankerna 
samt förstå helheten kring molntjänster för att tillämpningen ska bli lyckad och för att 
säkerställa regelefterlevnad. Lånebanken anser att de externa stöd som partners erbjuder i 
upphandling och avtalsgranskning saknar tillräcklig kunskap om molntjänster. Storbanken 
anser att FI är den enda aktör som kan stötta dem i avtalsgranskningen. Förtroendet för 
övriga partners gällande molntjänstimplementering är relativt lågt och bör förbättras för att 
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förbättra förutsättningarna för molntjänster. Stödorganisationer som utför internrevision åt 
bankerna genom att kontrollera IT-systemen och dess processer bör kunna identifiera 
förbättringsområden i processerna kring molntjänstimplementering. De känner till 
bankernas generella processer och genom att erhålla mer kunskap om molntjänster och då 
bli mer förtroendeingivande är de en lämplig stödorganisation till bankerna. 

5.4.2 Riskhantering 

Förändringar kan innebära nya risker som måste hanteras och därför bör även processer för 
riskhantering utvärderas. Banker bör särskilt se över risker enligt FI:s regleringar. 
Regulatoriska utmaningar grundar sig i att upprätthålla informationssäkerhet för att skydda 
konsumenter och erhålla ett stabilt finansiellt system. Mindre kontroll över informations-
säkerhet är därmed väsentligt att inkludera i processen för riskhantering. Bankerna är 
medvetna om att molntjänster hanterar information och som i vissa fall kan betraktas som 
känslig och bör skyddas. De är även medvetna om att molntjänster innebär risker som kan 
resultera i mindre kontroll över information. Risker kan ibland kompenseras av möjligheter, 
att molntjänster i förlängningen kan leda till konkurrenskraft verkar bankerna inte betrakta 
som en möjlighet. Därför antas de inte vara helt medvetna om att informationen faktiskt är 
en tillgång som eventuellt kan kompensera risker. Kravet att utföra en specifik riskanalys 
för molntjänster har flertalet banker inte gjort, vilket antagligen har lett till att de inte har full 
förståelse för hur molntjänster kan komma att påverka deras verksamhet.  

Fastighetsbanken är den enda bank som nämner att de tillämpar informationsklassificering 
som inkluderar vissa kriterier för molntjänster. Andra banker har mer generella 
informationssäkerhetspolicys och Lånebanken nämner att de kommer uppdatera dessa när 
molntjänster eventuellt upphandlas. Informationstillgångarna ska enligt processen för 
riskhantering utvärderas med avseende på potentiell skada de kan orsaka. Eftersom 
molntjänster innebär nya risker bör dessa inkluderas specifikt i informations-
säkerhetspolicyn för att skapa en större förstående för riskexponeringen. Riskhantering med 
avseende på informationssäkerhet kan gynnas av att bankerna blir mer medvetna om att 
information innebär tillgångar och att molntjänster kan effektivisera nyttjandet av dessa om 
utmaningarna hanteras. På så vis kan informationssäkerhetsrisker eventuellt kompenseras av 
möjligheter.  

Kontantbanken är den enda bank som nämner att de har interna regler gällande plats för data. 
Andra banker verkar dock medvetna om att lokaliseringen gynnas av att vara inom EU där 
kraven är liknande. Storbanken poängterar utmaningen att säkerställa att underleverantörer 
inte får tillgång till data. De krypterar därför sin data vilket leder till att utförandet av 
stordataanalyser blir extremt komplicerat eftersom sökbarheten försvinner. Om 
informationssäkerhetsrisker hanteras enligt Storbankens tillvägagångssätt kan kundnytta och 
möjligheten till konkurrenskraft bli mer svåruppnåelig. Därmed är det inte självklart att 
risker kompenseras av möjligheter.  

För att hantera säkerhetsutmaningar som informationssäkerhetsriskerna innebär kan 
processen för riskhantering kartlägga vilka service- och distributionsmodeller som är 
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lämpliga för aktuella informationstillgångar. Några banker nämner att det finns ett stort urval 
av olika molntjänster. Informationsklassen är en faktor som avgör vilken typ av lösning som 
kan köpas in menar Fastighetsbanken. Processen för riskhantering anger också detta, 
säkerhets- och riskkrav bör inkluderas när information klassificeras. Molntjänsters unika 
egenskaper kan kontrolleras på olika sätt beroende på val av service- och distributions-
modell. Beroende på servicemodell skiljer sig ansvaret mellan aktörerna och 
distributionsmodeller avgör hur molninfrastrukturen delas. Det är ytterligare ett argument 
till att informationsklassificeringen specifikt bör ta hänsyn till molntjänster eftersom olika 
risker uppstår beroende på hur molntjänster används.  

Val av molntjänstleverantör och molntjänst bör ta hänsyn till integrationsmöjligheter. De 
största molntjänstleverantörerna kommer troligtvis kontrollera marknaden och därför bör en 
av dessa väljas. Det är av vikt att välja en av de större leverantörerna framförallt för IaaS, 
sedan kan andra leverantörer väljas för SaaS och eventuellt PaaS eftersom de ofta bygger på 
de större leverantörernas infrastruktur. På så vis kan integrationsutmaningar till viss del 
övervinnas, framförallt framtida sådana. Eftersom leverantörsinlåsning kan uppstå bör en 
omfattande analys utföras för potentiella leverantörer, integrationsmöjligheter bör alltså vara 
en del av denna analys. Hur leverantörerna hanterar bankens krav på säkerhet bör även 
inkluderas i analysen eftersom IT-systemen måste vara informationssäkra. Dessutom bör 
interna regler som inrättas för informationssäkerhet ange säkerhetskrav på IT-system vid 
inköp, utveckling, underhåll och avveckling. Leverantörsinlåsning kan förhindras om en 
plan för utträde inrättas. Medvetenhet om redundans och vilken av aktörerna som ansvarar 
för vad bör omfattas i utvärderingarna som berör hur leverantörer uppfyller informations-
säkerhetskrav.  

FI ställer samma krav på molntjänster som andra traditionella tjänster och uppdragsavtalen 
efterlever inte alltid dessa krav. Trots att molntjänstleverantörer certifierar sig uppfyller de 
inte föreskrifternas krav. Det är ändå av stor vikt att säkerställa att leverantörer efterlever 
etablerade standarder för säkerhet vid urvalet. Standarder som ISO/IEC 27000-serien och 
SOC 2 efterlever definitionen för informationssäkerhet, vilken även FI inkluderar i sina krav. 
I tillägg är det viktigt att ha full förståelse för avtalen samt för leverantörens verksamhet så 
att de är förenliga med kraven som finns för annars kan de försvåra bankernas egen 
riskhantering och kontroll samt FI:s möjlighet till tillsyn. Inom en snar framtid är 
förhoppningen att FI och leverantörer samarbetar i större utsträckning för att skapa 
certifieringar som efterlever kraven. Om detta utförs är det essentiellt att välja en leverantör 
som erhåller certifieringarna. 

Bankerna måste skapa strukturer och rutiner för hur tillämpningen ska gå till. När bankerna 
ska börja använda molntjänster är det enligt Microsoft bra att börja med enklare tjänster, 
såsom SaaS. Ytterligare en god idé är att ha ett molnlaboratorium på sidan av för att kunna 
testa tjänsterna. Trots att de flesta av bankerna inte har utarbetade molntjänststrategier ser 
de ut att börjat tillämpningen enligt beskrivet tillvägagångssätt. Hittills har framförallt SaaS 
börjat användas och flera är intresserade av PaaS i form av utvecklings- och testmiljöer som 
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nästa steg. Att ha ett sådant tillvägagångssätt kan underlätta riskhantering, men återigen är 
det viktigt att säkerställa intern eller extern kompetens.  

Eftersom intern kompetens och processer tenderar att vara bristfälliga kan extern kompetens 
i form av stödorganisationer hjälpa banker att utreda möjliga service- och distributions-
modeller och integrationsmöjligheter för att välja bästa möjliga molntjänst och leverantör. 
De kan även genom partnerskap med molntjänstleverantörer påvisa möjligheter med 
stordataanlyser och skapa produkter som gör bankerna konkurrenskraftiga. På så vis kan 
möjligheter kompensera risker. 
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6. Slutsats 
Slutsatserna grundar sig i analysen från kapitel 5 och syftar till att besvara frågeställningarna 
som berör hur molntjänstutmaningarna hanteras idag samt hur hanteringen kan förbättras. 
Inledningsvis beskrivs bankernas medvetenhet om möjligheterna molntjänster innebär, 
därefter vilket ansvar de olika aktörerna i nätverket bör ta och slutligen hur banker kan vara 
ledande genom att uppdatera sina processer.  

6.1 Ta del av möjligheter 

De nutida förutsättningarna för bankers användning av molntjänster har stor förbättrings-
potential. Bankerna besitter en betydande mängd information vilket kan innebära potentiell 
konkurrenskraft om informationen hanteras av molntjänster i en större omfattning. Bankerna 
i studien förefaller att till viss del ha en bristande medvetenhet om denna möjlighet. 
Bankerna är medvetna om de utmaningar de står inför men de har bristfälliga processer för 
hur de ska hanteras så att en säker, sammanhängande och regelrätt tillämpning kan utföras. 
Risker kan, om molntjänstutmaningar hanteras, kompenseras av de möjligheter som 
informationstillgångarna möjliggör. Bristande medvetenhet om möjligheter samt att de anser 
att andra aktörer bör göra mer för att underlätta tillämpningen gör att de inte hanterar 
utmaningarna själva i den utsträckning som är nödvändig. Banker bör vara ledande i 
hanteringen av molntjänstutmaningar för att kunna ta del av de möjligheter som molntjänster 
erbjuder.  

6.2 Ansvar och roller 

För att hantera molntjänstutmaningar bör samarbetet mellan samtliga aktörer i 
organisationsnätverket (banker, FI, molntjänstleverantörer, Bankföreningen och stöd-
organisationer) öka och aktörernas enskilda roller samt ansvar i hanteringen bör klargöras. 
Banker bör ta en ledande roll i organisationsnätverket för att förbättra förutsättningarna för 
molntjänster. Leverantörer bör fortsätta belysa möjligheter så att bankerna vill ta den ledande 
rollen och samtidigt bör de utvärdera hur deras tjänster kan leva upp till kraven. FI påverkar 
användningen av molntjänster i stor utsträckning i och med att de ansvarar för regleringarna 
som är den största utmaningen banker står inför. FI kan förtydliga sitt tillsynsutövande och 
informera om vilka kontroller mot leverantörer som bör finnas. Det ligger inom ramen för 
FI:s uppgifter och gynnar stabiliteten i det finansiella systemet. För att få större genomslags-
kraft att modifiera leverantörsavtalen bör banker, Bankföreningen och olika tillsyns-
myndigheter inom EU samarbeta och skapa gemensamma standarder. Det kan leda till att 
leverantörerna får större förståelse för vad som bör inkluderas i uppdragsavtalen och 
samtidigt inser att de kan erhålla marknadsandelar. Banker får en förändrad relation till 
leverantörer, för att skapa fler interaktioner och öka förtroendet kan succesiva upphandlingar 
tillämpas eller en stödorganisation kontaktas. 
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6.3 Banker ledande i förändringen 

Bankerna har idag bristfälliga interna processer som inte tar hänsyn till molntjänsters unika 
egenskaper. De olika service- och distributionsmodellerna innebär olika utmaningar i form 
av kontroll. Mindre kontroll över informationssäkerhet är en unik utmaning för molntjänster 
och är därmed väsentligt att inkludera i förändringsprocessen och ta hänsyn till vid risk-
hantering. Utvärdering av vilken typ av information de olika modellerna kan hantera är 
nödvändigt för att hantera informationssäkerhetsutmaningar. Vid upphandling bör 
leverantörer följa etablerade standarder för informationssäkerhet och val av teknologi bör ta 
hänsyn till en sammanhängande helhet. På så vis skapas en god grund för att vara tekniskt 
mogen för förändringen. 

Genom att kontinuerligt uppdatera interna processer har bankerna större potential att hantera 
de förändringar molntjänster innebär och ta del av de möjligheter som tillkommer. De bör 
ha tydliga mål i sin IT-strategi om hur molntjänster kan driva affärsstrategin och för att kunna 
uppnå önskade effekter. IT-chefer är lämpliga att leda förändringen, de bör ha kunskap om 
att affärsmål kan uppfyllas mer effektivt med molntjänster och kommunicera detta vidare 
till resten av verksamheten. Personen ansvarar även för att säkerställa att kunskap om 
molntjänster täcker ett helhetsperspektiv, dels hur tekniken hanteras men även om hur regler 
och verksamhetsnytta ska uppfyllas. Bankerna har hittills främst fokuserat på informell 
utveckling av den interna kompetensen men de ser ut att behöva externt stöd för att förbättra 
förutsättningarna. Förtroendet för stödorganisationers kunskap om molntjänster är bristande. 
Stödorganisationer som utför internrevision av bankernas IT-system och processer har 
generell kunskap om bankerna och bör vara ett lämpligt stöd om de förmedlar sin kunskap 
om molntjänster bättre till bankerna. 
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7. Framtida forskning 
Denna studie har inkluderat ett fåtal banker vilka nästintill alla till större del har IT-
verksamheten utlagd. Av denna anledning skulle det vara intressant att mer ingående se hur 
utmaningarna kan skilja sig mellan större och mindre respektive nyare och äldre banker men 
även mer eller mindre utlagda IT-verksamheter. Dessutom har endast en leverantör 
inkluderats och för att skapa ett tydligare leverantörsperspektiv på utmaningar skulle fler 
leverantörer kunna inkluderas. Eftersom denna studie behandlar ett nutidsperspektiv skulle 
det även vara av intresse att se hur utmaningarna denna studie funnit hanterats i framtiden 
och vilka utmaningar som kvarstår. Ytterligare en aspekt att studera är hur effekterna av de 
molntjänster som bankerna planerar att använda resulterat i, om det har givit de effekter 
bankerna hoppats på och om de ser andra fördelar de inte räknat med. I denna studie har det 
dessutom framgått att det finns möjligheter för bankerna att bli mer konkurrenskraftiga 
genom att skapa mer kundanpassade erbjudanden om de tar tillvara på 
informationstillgångarna med hjälp av molntjänster. Vad dessa kunderbjudanden innebär är 
dock ovisst och därför vore en framtida studie som undersöker möjligheten vidare intressant. 
Att inkludera bankkunder i framtida studier för att avgöra om de vill ha kundunika 
erbjudanden och på vilket sätt dessa kan utformas är alltså en möjlig infallsvinkel. 

I denna studie har det framkommit att samarbetet mellan de olika aktörerna måste bli bättre. 
Hur dessa samarbeten ska gå till har dock inte behandlats på detaljnivå och därför vore det 
intressant att undersöka hur dessa samarbeten utövas mer specifikt och vem som ansvarar 
för vad samt om det finns andra aktörer som är viktiga att inkludera. En jämförande studie 
om hur bankers regulatoriska utmaningar hanteras av olika länder skulle också vara av 
intresse. I och med att de regulatoriska utmaningarna är det som bankerna anser har varit de 
mest utmanande skulle det kunna studeras närmare hur vissa utmaningar har hanterats i 
andra branscher. Trots att de inte nödvändigtvis lever under FI:s krav kan det finnas 
tillvägagångssätt som även bankerna kan använda sig av. Det finns även fler lagar och regler 
banker måste rätta sig efter, exempelvis den nya dataskyddsförordningen, General Data 
Protection Regulation (GDPR), vilken träder i kraft nästa år5. Det vore därför intressant att 
undersöka vilka utmaningar som tillkommer med molntjänster med hänsyn till GDPR och 
vad Datainspektionens roll blir eftersom det är den tillsynsmyndighet som är aktuell att 
studera i förhållande till GDPR. 

  

                                                           
5 Datainspektionen (2016), Dataskyddsreformen. Tillgänglig online: 
http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/ (2017-06-05) 



 57 

Referenser 
Ali, M., Khan, S., Vasilakos, A. (2015), “Security in cloud computing: Opportunities and 

challenges”, Information Sciences, vol. 305, nr.305, ss. 357–383. Tillgänglig online: 
http://sameekhan.org/pub/A_K_2015_IS.pdf (2017-02-03). 

Alvehus, J. (2013), Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok. Liber: Stockholm. 

Armbrust, M., Fox, A., Griffith, R., Joseph, A., Katz, R., Konwinski, A., Lee, G., 
Patterson, D., Rabkin, A., Stoica, I., Zaharia, M. (2009), Above the Clouds: A Berkeley 
View of Cloud Computing, EECS Department, University of California: Berkeley. 

Badger, L., Grance, T., Patt-Corner, R., Voas, J. (2012), Cloud Computing Synopsis and 
Recommendations, NIST: U.S. Department of Commerce. Tillgänglig online: 
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-146.pdf (2017-02-
03). 

Bryman, A. (2011), Samhällsvetenskapliga metoder. Liber: Malmö. 

Chen, H., Chiang, R., Storey, V. (2012), “Business Intelligence and Analytics: From Big 
Data to Big Impact”, MIS Quarterly, vol. 36, nr. 4, ss. 1165–1188.  

Cloud Security Alliance, CSA (2011), Security Guidance for Critical Areas of Focus in 
Cloud Computing v.3, CSA. Tillgänglig online: 
https://downloads.cloudsecurityalliance.org/assets/research/security-
guidance/csaguide.v3.0.pdf (2017-02-22). 

Cloud Security Alliance, CSA (2016), The Treacherous 12 - Cloud Computing Top 
Threats in 2016, CSA. Tillgänglig online: 
https://downloads.cloudsecurityalliance.org/assets/research/top-threats/Treacherous-
12_Cloud-Computing_Top-Threats.pdf (2017-01-20).  

Dalen, M. (2015), Intervju som metod. Gleerups Utbildning: Malmö. 

Emerson, R. (1976), “Social exchange theory”, Annual Review of Sociology, vol. 2, nr. 1, 
ss. 335–362. 

Eriksson, P., Kovalainen, A. (2016), Qualitative methods in business research. SAGE: Los 
Angeles, CA. ss. 307–308.  

European Banking Authority, EBA (2016), EBA Report on the Convergence of 
Supervisory Practices, EBA. Tillgänglig online: 
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1360107/EBA+report+on+the+convergenc
e+of+supervisory+practices/98bb6076-7c12-4711-bda2-14552f4e477d (2017-04-20). 

European Commission (2017), European Cloud Strategy 2012. Tillgänglig online: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/european-cloud-computing-strategy (2017-05-
04). 

European Union Agency for Network and Information Security, ENISA (2012), Cloud 
Computing - Benefits, risks and recommendations for information security, ENISA. 
Tillgänglig online: https://resilience.enisa.europa.eu/cloud-security-and-



 58 

resilience/publications/cloud-computing-benefits-risks-and-recommendations-for-
information-security (2017-01-24). 

EVRY (2017), Whitepaper: Big data in banking for marketers – How to derive value from 
big data. Tillgänglig online: https://www.evry.com/globalassets/insight/bank2020/bank-
2020---big-data---whitepaper.pdf (2017-05-03). 

Faust, K., Wasserman, S. (1994), Social network analysis: Methods and applications. 
Cambridge University Press: Cambridge. 

FFFS 2014:1, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, 
riskhantering och kontroll i kreditinstitut. 

FFFS 2014:4, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av operativa 
risker. 

FFFS 2014:5, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet, 
it-verksamhet och insättningssystem. 

Financial Conduct Authority, FCA (2016), FG 16/5 - Guidance for firms outsourcing to the 
‘cloud’ and other third-party IT services, FCA. Tillgänglig online: 
https://www.fca.org.uk/publication/finalised-guidance/fg16-5.pdf (2017-02-02). 

Finansinspektionen (2016), Tillsynen över bankerna och kreditmarknadsföretagen, 
Finansinspektionen: Stockholm. Tillgänglig online: 
http://www.fi.se/contentassets/480963a01b0745ae93f9267a0244a0ef/banktillsyn2016.p
df (2017-02-10). 

Finansinspektionen (2017), Bank. Tillgänglig online: http://finansinspektionen.se/sv/bank/ 
(2017-02-17). 

Galliers, R., Leidner, D. (2003), Strategic information management: Challenges and 
strategies in managing information systems. Butterworth-Heinemann: Oxford. 

Grance, T., Mell, P. (2011), The NIST definition of cloud computing, NIST: U.S. 
Department of Commerce. Tillgänglig online: 
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf (2017-01-
17). 

Gustavsson, B., Gummesson, E. (2003), Fallstudiebaserad forskning. Studentlitteratur: 
Lund. 

Hashem, I., Yaqoob, I., Anuar, N., Mokhtar, S., Gani, A., Ullah Khan, S. (2015), “The rise 
of “big data” on cloud computing: Review and open research issues”, Information 
Systems, vol. 47, ss. 98–115. 

Hawley, R. (1994), Information as an asset: the board agenda, KPMG/IMPACT: London.  

Holme, I., Solvang, B. (1997), Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Studentlitteratur: Lund. 

 



 59 

International Data Corporation, IDC (2016), IDC FutureScape: Worldwide Cloud 2017 
Predictions, IDC. Tillgänglig online: 
https://assets.cdn.sap.com/sapcom/docs/2017/04/60239ed2-b67c-0010-82c7-
eda71af511fa.pdf (2017-03-02). 

Jacobsen, D. (2002). Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur. 

KPMG (2017), Digital Transformation & Innovation. Tillgänglig online: 
https://home.kpmg.com/se/sv/home/tjanster/radgivning/digital-transformation-and-
innovation.html (2017-05-04). 

Lin, N. (1999), “Building a Network Theory of Social Capital”, Cambridge University 
Press, vol. 22, nr. 1, ss. 28–55. Tillgänglig online: 
http://www.insna.org/PDF/Connections/v22/1999_I-1-4.pdf (2017-03-15). 

Lincoln, Y., Guba, E. (1985), Naturalistic inquiry. Sage Publications: Beverly Hills, CA. 

Luftman, J. (2000), “Assessing Business-IT Alignment Maturity”, Communications of the 
Association for Information Systems vol. 4, nr. 14. Tillgänglig online: 
https://pdfs.semanticscholar.org/7378/c79deebaf1a9179a4e5e13bf39d80fe2ba37.pdf 
(2017-03-05). 

McAfee, A., Brynjolfsson, E. (2012), “Big data: The management revolution”, Harvard 
Business Review, vol. 90, nr.10, ss. 60–70. Tillgänglig online: 
http://www.rosebt.com/uploads/8/1/8/1/8181762/big_data_the_management_revolution
.pdf (2017-04-10). 

Marston, S., Li, Z., Bandyopadhyay, S., Zhang, J., Ghalsasi, A. (2011), “Cloud computing 
— the business perspective”, Decision Support Systems, vol. 51, nr. 1, ss. 176–189. 

National Institute of Standards and Technology, NIST (2013), NIST Cloud Computing 
Standards Roadmap, NIST: U.S. Department of Commerce. Tillgänglig online: 
https://www.nist.gov/sites/default/files/documents/itl/cloud/NIST_SP-500-
291_Version-2_2013_June18_FINAL.pdf (2017-01-24). 

Paton, R., McCalman, J. (2004), Change Management: A Guide to Effective 
Implementation. Sage: London. 

Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A. (2009), Research methods for business students. 
Financial Times/Prentice Hall: Harlow. 

SFS 2013:144, Förordning om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för 
Finansinspektionen. 

SFS 2004:297, Lag om Bank och Finansieringsrörelse. 

Svenska Bankföreningen (2017a), Om Bankföreningen. Tillgänglig online: 
http://www.swedishbankers.se/om-oss/om-bankfoereningen/om-bankfoereningen/ 
(2017-04-04). 



 60 

Svenska Bankföreningen (2017b), Tillsyn av svenska banker. Tillgänglig online: 
http://www.swedishbankers.se/fakta-och-rapporter/svensk-bankmarknad/tillsyn/ (2017-
03-22). 

Sveriges Riksbank (2016), Den svenska finansmarknaden 2016, Sveriges Riksbank: 
Stockholm. Tillgänglig online: 
http://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/Finansmarknaden/2016/rap_finansm_160
831_sve.pdf (2017-02-17). 

Swedish Standards Institute, SIS (2014a), Information Technology – Cloud computing – 
Overview and Vocabulary (ISO/IEC 17788:2014), SIS. 

Swedish Standards Institute, SIS (2014b), Svensk Standard SS-ISO/IEC 27001:2014, SIS. 

Swedish Standards Institute, SIS (2016a), Guide till standarder och standardisering, SIS. 
Tillgänglig online: http://www.sis.se/tema/iforvaltning/guide/ (2017-02-16). 

Swedish Standards Institute, SIS (2016b), Vad är ISO 27000?. Tillgänglig online: 
http://www.sis.se/tema/ISO27000/Vad_ar_ISO_270001/ (2017-02-16). 

Vetenskapsrådet (1996), Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning, Vetenskapsrådet: Stockholm. Tillgänglig online: 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2017-03-22). 

Wilson, R., Stenson, J., Oppenheim, C. (2003), “Studies on information as an asset II: 
repertory grid”, Journal of Information Science, vol. 29, nr. 5, ss. 419–432.  

Yin, R. (2003), Case study research: Design and methods. Sage Publications: Thousand 
Oaks, CA. 

Zhang, Q., Boutaba, R., Cheng, L. (2010), ”Cloud computing: state-of-the-art and research 
challenges”, Journal of internet services and applications, vol. 1, ss. 7–18. Tillgänglig 
online: http://ai2-s2-
pdfs.s3.amazonaws.com/6109/3ca3afcc72f04bebbbad7b9fd98d09438122.pdf (2017-02-
15). 



Appendix A 
Sida 1 av 2 

 61 

Appendix A. Intervjuguide för banker 
Introduktion 

Förklara syftet. 
Vill du vara anonym?  
Vad är din roll på banken och vad har du arbetat med tidigare? 

Tema A: Molntjänster nu och i framtiden 

▪ Hur ser bankens IT-verksamhet ut idag?  
▪ Vad är de primära anledningarna till att tillämpa molntjänster? 
▪ Vad har banken för molntjänster idag? 
▪ Hur går ni tillväga om ni vill undersöka vidare möjligheter?  
▪ Vilka funktioner ser ni kommer vara i molnet på sikt och vilka kommer inte vara i 

molnet?  
▪ Behandlas molntjänster i er IT-policy eller informationssäkerhetspolicy?  
▪ Vilka fördelar och möjligheter ser ni?  
▪ Vilka risker och hot ser ni?  

Tema B: Tillsyn 

▪ Hur tolkar ni Finansinspektionens krav på molntjänster?  
▪ Hur vill ni samarbeta med Finansinspektionen?  
▪ Resonera gärna kring skillnader mellan traditionell utläggning av verksamhet och 

molntjänster i relation till tillsynsutövande. 
▪ Hur ser ni på Finansinspektionens information om uppdragsavtalet mellan er och 

leverantören?  

Tema C: Organisation  

▪ Hur är den allmänna uppfattningen om molntjänster inom organisationen?  
▪ Hur mogen är er organisation för molntjänster?  
▪ Har banken en molntjänststrategi?  
▪ Hur arbetar ni för att göra er organisation mer mogen för ny teknologi, som 

molntjänster?  
▪ Hur arbetar ni med riskhantering generellt?  
▪ Vad känner ni att ni behöver hjälp med om eller när ni ska tillämpa molntjänster?  

Tack. För att säkerställa att vi uppfattat dig korrekt kommer vi även skicka en 
sammanställning från intervjun som du får titta igenom och bekräfta.  
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Introduction 

Explain the purpose.  
Would you like to be anonymous?  
What is your role and what have you worked with before?  

Theme A: Cloud services now and in the future 

▪ Please describe the bank’s IT-operations today.  
▪ What is the bank’s primary reasons for adapting cloud computing services?  
▪ What cloud computing services do you have today? 
▪ How do you investigate what opportunities cloud computing services brings? 
▪ What functions will be in the cloud?  
▪ Are cloud computing services included in your IT-policy or information security 

policy? 
▪ What advantages and opportunities do you see?  
▪ What risks and threats do you see?  

Theme B: Regulating authority 

▪ How do you interpret Finansinspektionen’s requirements on cloud?  
▪  How would you like to cooperate with Finansinspektionen?  
▪ Please discuss the differences with traditional outsourcing and cloud computing in 

relation to supervision?  
▪ How do you see Finansinspektionen’s information about the service agreement 

between the bank and the cloud provide?  

Theme C: Organization  

▪ How is the overall understanding and approach to cloud within the organization? 
▪ How mature is the organization for cloud computing services?  
▪ Has the bank established a cloud strategy?  
▪ How does the bank work to become more prepared for emerging technologies, like 

cloud?  
▪ How do you work with risk management?  
▪ What will the bank need help with if and when you are going to implement cloud 

computing services?  

Thank you. We will send you a summary of the interview that you will be able to review.
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Appendix B. Intervjuguide för Finansinspektionen 
Introduktion 
 
Förklara syftet. 
Vill du vara anonym? 
Vad har du arbetat med tidigare och vad är din roll på Finansinspektionen?  

Tema A: Molntjänster 

▪ Kan du beskriva vad Finansinspektionen gör? 
▪ Hur är den allmänna uppfattningen om molntjänster i banksektorn, enligt dig? 
▪ Hur ser Finansinspektionen på molntjänster? Är det någonting ni uppmuntrar banker 

att tillämpa?  
▪ Ser ni på molntjänster på samma sätt som traditionell utlagd verksamhet?  
▪ Ser ni utmaningar med att likställa? 
▪ Hur vill ni att bankerna ska gå tillväga?  
▪ Vi har sett att bland annat att FCA har tagit fram riktlinjer för implementering av 

molntjänster i bankverksamheter. Hur jobbar ni för att underlätta för banker vid 
implementering?  

▪ Vad utgör de största riskerna med molntjänster?  
▪ Hur ser ni på molntjänsters säkerhet?  

Tema B: Tillsyn 

▪ Hur förväntar ni er att banker ska hantera informationstillgångar?  
▪ Vilka lagar, regler, standarder kräver Finansinspektionen att bankerna måste 

efterleva?  
▪ Vem kommer utföra inspektionen av molntjänster? Hur kommer det att gå till?  
▪ Vad anser ni att molntjänster ställer för krav på bankerna själva avseende tillsyn och 

intern kontroll?  
▪ Samarbetar ni med andra myndigheter eller organisationer?  

 

Tack. För att säkerställa att vi uppfattat dig korrekt kommer vi även skicka en 
sammanställning från intervjun som du får titta igenom och bekräfta.  
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Appendix C. Intervjuguide för Microsoft 
Introduktion 

Förklara syftet. 
Vill du vara anonym? 
Vad har du arbetat med tidigare och vad är din roll på Microsoft?  

Tema A: Molntjänster nu och i framtiden 

▪ Förklara gärna olika service- och distributionsmodeller samt sambandet mellan 
dessa. 

▪ Hur bistår Microsoft med hjälp för bankerna? 
▪ Hur kan partners hjälpa till?  
▪ Vilka funktioner för banker kommer att vara i molnet och vilka kommer inte?  
▪ Vilka utmaningar ser ni för banksektorn som helhet?  
▪ Vad upplever ni att banker är mest oroliga för?  
▪ Vilka säkerhetsfördelar ser ni att bankerna erhåller vid molntjänster?  
▪ Vilken strategi bör bankerna anamma för att underlätta och effektivisera 

implementering?  
▪ Hur anpassar ni tjänsterna efter bankernas behov?  

Tema B: Tillsyn 

▪ Hur är er kontakt med Finansinspektionen?  
▪ Hur mycket kontroll kommer bankerna ha över den data som finns lagrad i era moln?  
▪ Hur kan revision gå till?  

Tack. För att säkerställa att vi uppfattat dig korrekt kommer vi även skicka en 
sammanställning från intervjun som du får titta igenom och bekräfta 
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Appendix D. Intervjuguide för Svenska Bankföreningen 
Introduktion 

Förklara syftet. 
Vill du vara anonym? 
Vad har du arbetat med tidigare och vad är din roll på Svenska Bankföreningen?  

Tema A: Svenska Bankföreningen 

▪ Vad är syftet med Svenska Bankföreningen?  
▪ Vilka är med i föreningen? Vilka är med på era möten? 

Tema B: Molntjänster 

▪ Hur ställer ni er till molntjänster? 
▪ Hur upplever ni den allmänna uppfattningen om molntjänster i banksektorn?  
▪ Hur anser ni att bankerna bör gå tillväga vid tillämpning av molntjänster?  
▪ Vilka lyckade och mindre lyckade tillvägagångssätt har ni sett i Europa gällande att 

uppfylla regelefterlevnad? 
▪ Vilka fördelar och möjligheter ser ni?  
▪ Vilka risker och hot ser ni?  
▪ Vilka interna utmaningar ser ni att bankerna ställs inför?  

Tema C: Finansinspektionen, leverantörer och andra parter 

▪ Hur diskuterar ni med Finansinspektionen?  
▪ Hur ser ni på en anpassning av reglerna eller komma med fler rekommendationer 

gällande molntjänster? 
▪ Har ni lämnat lagförslag som berör molntjänster? 
▪ Vi har förstått att Finansinspektionen är en granskande myndighet och inte en 

rådgivande. Vem kan istället råda bankerna om Finansinspektionens krav gällande 
molntjänster?  

▪ Hjälper ni bankerna att tolka regleringar gällande molntjänster?  
▪ Vad gör föreningen för att kommunicera bankernas synpunkter till 

Finansinspektionen?  
▪ Hur anser du att leverantörerna bör agera för att hjälpa bankerna att tillämpa 

molntjänster?  
▪ Bör banker ta hjälp av externa parter? Hur kan de hjälpa till?  

Tack. För att säkerställa att vi uppfattat dig korrekt kommer vi även skicka en 
sammanställning från intervjun som du får titta igenom och bekräfta. 
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