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Finansiell oro  
– nu är rätt läge att se upp
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Väl fungerande finansiella tjänster för att betala, låna, finansiera, 
spara och placera är fundamentala för samhällsekonomin och en 
förutsättning för tillväxt. 

De senaste årtiondena har en digital infrastruktur vuxit fram som 
radikalt har förenklat möjligheten att utveckla finansiella tjänster. 
Internetanvändningen och mobiltelefonins utveckling innebär att 
infrastrukturen för att distribuera nya lösningar finns på plats. 
Tillväxten av e-handel har skapat ett behov av nya finansiella 
tjänster, särskilt inom betalningar, som etablerade aktörer varit sena 
med att erbjuda. Utmanare som Paypal i USA, Alipay i Kina och 
Klarna i Norden har istället vuxit sig starka genom att adressera 
framväxande kundsegment med ny teknik.

Molntjänster och mjukvara gör att tjänster och bolag kan skapas 
snabbt till en mycket låg kostnad. I början av seklet kostade det 
miljoner att lansera ett internetbolag, idag är kostnaden försumbar. 
Verktyg för automation används för att transformera finansiella 
processer. Inte minst artificiell intelligens, AI, har möjliggjort betydligt 
lägre kostnader, bättre riskbedömning och kortare ledtider. Öppen 
källkod och öppna applikationsgränssnitt (API:er) gör att tjänster kan 
sättas samman snabbt och billigt, och utnyttja digitala plattformar 
som når miljarder människor.

Det blåser på världens finansmarknader. 
Sverige går på halvfart. Men den digitala 
utvecklingen stannar inte upp för det. 
För finansmarknaden är det viktigare 
än någonsin att säkra sina tjänster. Vi 
berättar varför molnet kan vara den 
rätta vägen för dig just nu.
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Utmaningar för 
branschen 
Trots att det skett en omfattande digitalisering inom den finansiella 
sektorn är det ännu en lång väg kvar att gå. Framförallt för många 
av de traditionella aktörerna som på senare tid sett sig omsprungna 
på insidan av IT-företag, fintech och start-ups som har varit snabba 
på bollen och tagit tillvara den digitala utvecklingen. 
 
Att bankerna inte hänger med i utvecklingen får som konsekvens 
dels att de förlorar i marknadsandelar när de inte är relevanta för 
kunderna, men också att de får ansträngda marginaler i flera stora 
kundsegment och produktkategorier eftersom fintech bolagen i 
många fall kan leverera samma tjänst till en bråkdel av kostnaden.

Varför hänger bankerna inte med?
I Sverige utgör IT en stor och växande del av bankernas operativa 
kostnader. Investeringar i IT är förstås ett sätt att möta nya 
kundbehov och att effektivisera verksamheten, men jämfört 
med nya fintechbolag har de traditionella bankerna ofta gamla 
affärsmodeller och äldre system som måste underhållas. Citigroup 
uppskattar att över 70 procent av IT-kostnaderna relaterar till 
underhåll av äldre system.
 
Fintechbolagen å andra sidan har innovationsförmågan och 
riskkapitalet, men saknar ofta kundbasen och finansiell uthållighet. 
De måste också agera i hård konkurrens med varandra, inte bara 
med banker. Många kommer att slås ut men några kommer att växa 
och forma framtidens finansiella tjänster.
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Nya kunder och nya 
beteenden
Många konsumenter tror fortfarande att traditionella banker inte 
lever upp till deras digitala behov och ser sig därför om efter 
alternativa digitala bankleverantörer. Därför har användningen 
av nya tjänster framförallt skett i kundgrupper som inte haft en 
traditionell relation med en bank. Ofta yngre kunder, så kallade 
millenials, men också småföretag och segment med lägre inkomster 
och kreditvärdighet.

Den yngre generationen av användare har varken behov av en 
personlig bankkontakt, eller ett starkt behov av att banken måste 
kännas som en bank. De finner det i stället helt naturligt att sköta 
bankärenden via ett fintech-bolag. 

I Kina har utvecklingen redan skett, med mobila betaltjänster som 
Alipay och Wechat Pay, som techjättarna Alibaba och Tencent ligger 
bakom.

Data ger digitalt försprång
Finansinstituten har dock ett försprång jämfört med deras 
konkurrenter inom fintech. De har en mängd data i sina system 
som kan ge dem värdefull insikt och uppfylla kunderna krav på 
intuitiv design, och en personlig, sömlös användarupplevelse.

Genom att använda dataanalys, maskininlärning och artificiell 
intelligens (AI) kan finansinstituten få en djupare inblick i sina 
kunders beteende, upptäcka trender och nå ut till nya potentiella 
kunder, samtidigt som de behåller de nuvarande. 

Det är precis här fintechs vinner mark. De har byggt sina strategier 
och IT-system runt kundens digitala resa, vilket tillåter dem att 
använda data mer effektivt för att förstå och engagera sina 
kunder. 

Dessvärre sitter bankerna fast i åldriga system och att börja om 
och installera nya system är både dyrt och riskabelt. De måste 
därför se utanför boxen för att framtidssäkra verksamheten och ta 
tillvara de möjligheter som deras data ger.
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Molnet kan vara en möjliggörare
En möjliggörare för de traditionella bankerna som sitter fast i 
gamla system kan vara att gå till molnet och börja samarbeta med 
tredjepartsleverantörer som erbjuder PaaS (Platform as a service) 
och SaaS (Software as a service). Detta är molntjänster som innebär 
att en tredje part tillhandahåller plattformen och systemen som en 
service in området för molntjänster. 

Allt fler av de traditionella bankerna inser att molnet är en 
möjliggörare och det finns flera anledningar till det. Molntjänster har 
tidigare inte ansetts vara tillräckligt säkra men framförallt handlar det 
om att det är ett för stort projekt för storbanker att genomföra. Idag 
satsas det dock mycket på säkerhet i molntjänster vilket blir tydligt 
när även banker satsar på molntjänster. 

API:s och molntjänster  
– förenar det gamla med 
det nya
En möjlighet kan då vara att nyttja öppna API:er (Application 
Programming Interface). De gör de möjligt för finansinstituten att 
omvandla sina äldre system till moderna och flexibla plattformar. Idag 
pågår mycket samarbeten mellan olika aktörer som erbjuder öppna 
API:er,och öppen källkod. 

EU:s betaltjänstdirektiv PSD2 (Payment services directive 2) som trädde 
i kraft i maj 2018 syftar till att utveckla marknaden för elektroniska 
betalningar och skapa bättre förutsättningar för säkra och effektiva 
betalningar. 

Direktivet underlättar för tredjepartstjänster och gör det möjligt för nya 
aktörer på betalningsmarknaden, så kallade tredjepartsleverantörer att 
få tillgång till bankernas kunddata och infrastruktur. Det kallas också 
Open Banking, och öppna API:er har på drivit utvecklingen banat väg för 
att en rad nya aktörer som börjat ta sig in i finansvärlden och utmana de 
traditionella bankerna.

PSD2 har skapat en helt ny värld av möjligheter för nya tjänster och 
affärsmodeller och gjort det ännu enklare för teknikföretaget att utnyttja 
den befintliga infrastrukturen och värdefulla data om konsumenternas 
konsumtion och beteende. Framför allt är det de globala teknikjättarna 
som Apple, Amazon, Google och Facebook som har hoppat på tåget. 
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Kunder inom bank- och 
finansbranschen
MedMeraBank sökte en partner som kunde ansvara för driften 
av bankens system för betalflöden och dessutom leva upp till 
extremt höga krav på säkerhet och tillgänglighet. Orange Business 
Services ansvarar för driften av bankens hela plattform, med alla 
betalflöden, onlinetjänster för koncernens butiker och partners 
samt låneplattformen.

PayEx är en av de snabbast växande aktörerna på den nordiska 
online-betalningsmarknaden. Hög tillgänglighet och prestanda är 
a och o för företaget och deras kunder.  De behövde hjälp med att 
designa, bygga och driva en toppmodern PCU-DSS-kompatibel 
plattform som skulle lagra enorma mängder kortuppgifter och 
finansiell information. Hög tillgänglighet och prestanda var extremt 
viktigt. Orange Business Services tog fram plattformen och har 
idag ansvaret för driften.

I takt med att internetbanken Nordax växte och blev allt mer digital 
ökade kraven på effektiva it-processer. Idag sker alla releaser 
automatiskt och banken kan utveckla nya smarta funktioner i en 
rasande fart och spara både tid och pengar. 
- Orange Business Services bistår banken med det de är bäst på 
– att vara en proaktiv driftleverantör som säkerställer en stabil och 
säker IT-miljö där vi kan se till att utnyttja tekniken på smartaste 
möjliga sätt både på kort och lång sikt”, säger Daniel Junström 
som är releasemanager på Nordax Bank.

Orange Business 
Services har erfarenhet 
av  bank - och 
finansbranschen
Orange Business Services har erfarenhet av drift av 
transaktionssystem och mäklarsystem med höga krav på säkerhet. 
Vi ser till att viktig information inte nås av obehöriga och utvärderar 
proaktivt och kontinuerligt potentiella säkerhetsrisker.  

Vi erbjuder bland annat betalningslösningar på högsta kravnivån 
från PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). PCI 
DSS är en infrastrukturtjänst där kunden kan lägga sina affärskritiska 
applikationer och vi sköter såväl drift som compliancekrav och 
revisioner.
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Har du också ett behov 
av en flexibel och  
säker lösning för dina 
finansiella tjänster?
Orange Business Services är experter på IT-infrastruktur. Vi jobbar nära 
våra kunder och levererar fullt managerade lösningar 24/7 som skapar 
affärsvärde och tillgodoser kundernas högt ställda krav.

Vår verksamhet opererar dygnet runt och säkerställer leverans till 
svensk infrastruktur och näringsliv, något som idag är viktigare 
än någonsin. Om ditt företag, eller organisation står inför digitala 
utmaningar är vi redo att hjälpa dig oavsett om du driver en privat eller 
en offentlig verksamhet.
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Molntjänster
Oavsett om molnet är nytt för dig eller om du redan har påbörjat din 
flytt till molnet har vi en modell som kan hjälpa dig. Vi finns där under 
hela din molnresa; från analys, till infrastruktur och slutligen drift och 
support. Allt för att du på ett säkert och kostnadseffektivt sätt ska få 
ut det bästa av molnet och kunna fokusera på din verksamhet och nå 
dina affärsmål.

Big data
Vi vet också att det finns ett stort behov bland finansiella företag 
att nyttja sin data och omvandla den till intelligent och värdefull 
information. Våra experter samlar in din data, samt lagrar och 
analyserar den så att du kan ta fram nya innovativa digitala tjänster 
och fortsätta vara relevant på marknaden även i framtiden.

IT-säkerhet
Extern och intern skadlig aktivitet samt oavsiktliga åtgärder utgör 
allvarlig affärsrisk när företag är beroende av sin data. Vi ser till att 
säkerheten är på plats under hela dataresan.


