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Sammanfattning 
Dagens samhälle är uppbyggt av många olika infrastrukturer, med infrastruktur menas ett 

system som är allmänt tillgängligt. Följderna av en infrastruktur som har slutat att fungera 

kan leda till något stort då en störning kan påverka flera delar i samhället, detta kallas för 

kritisk infrastruktur. Skulle betalningssystemet sluta fungera uppstår det störningar i den 

finansiella infrastrukturen. Att skapa resiliens, d.v.s. förmågan att motstå eller återhämta sig 

från olika kriser som kan uppstå i samhället, är en arbetsmetod som kan hjälpa samhället att 

hantera kriser på ett effektivare sätt. Syftet med studien är att undersöka bankers resiliens 

mot störning i kortsystem. Studien har genomförts genom intervjuer med representanter från 

banker i Sverige och insamlade svar behandlas konfidentiellt. Denna studie är en explorativ 

studie med kvalitativa forskningsmetoder och semistrukturerade intervjuer har genomförts. 

Intervjuerna spelades in, transkriberades och slutligen analyserades. De slutsatser som dras 

från resultat och analys är att bankerna har kännedom om resiliens och arbetar med resiliens 

principerna. Bankernas resiliens principer skiljer sig från principerna i teorin, dock har 

bankerna ett gemensamt synsätt på resiliens. Bankerna är förberedda för kortvariga kriser 

som kan uppstå men inte för långvariga kriser då de anser att långvariga kriser är sällsynta.  

 

 

Nyckelord: resiliens, infrastruktur, risk, krishantering, störning, stabilitet, redundans, 

hanteringsförmåga, återhämtningsförmåga, anpassningsförmåga  
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Abstract 
Today’s society is built upon different infrastructures; structured and integrated systems that 

are available generally. The consequences of an infrastructure that has stopped working may 

lead to detrimental implications for the dependent entity – critical infrastructure of said kind 

are called critical infrastructures. If a payment system would happen to cease to work, a 

bullwhip-like effect would occur within the financial infrastructure. To create resilience, i.e. 

the ability to counteract or rehabilitate such an event, is a methodology that may assist the 

society in handling crises such as these in a more efficient manner. The purpose of this study 

is to examine the banking sectors resilience in the context of disruptions within card payment 

systems. The study has been conducted with the help of interviews by different stakeholders 

working within the banking sector in Sweden. The collected data has been completely 

confidential. This study is of an exploratory nature, thus a qualitative research method has 

been applied. The interviews have been recorded and transcribed, and lastly analyzed. The 

conclusions drawn from the results and analysis has shown that the banks have knowledge 

of core principals of resilience. The banks resilience principals do differ from the principles 

conveyed in theoretical literature – while maintaining a unified view of said principles 

among themselves in the financial sector. The banks are prepared for short-term crises that 

may emerge, but they do not seem particularly prepared for long-term - more rare – crises. 

Keyword: resilience, infrastructure, risk, crisis management, robustness, redundancy, 

resourcefulness, rapid recovery, adaptability  
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Förord 
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respektive bank för deras delaktighet i studien. Slutligen vill vi tacka de respondenter som 

har bidragit med åsikter och kommentarer.  
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1 Inledning 

Enligt sociologen Castell används internet allt mer i dagens samhälle och en ny slags social 

form håller på att skapas i världen. Tidseran som samhället befinner sig i just nu kallas för 

informationsåldern. Till följd av informationsåldern har ett nytt samhälle uppstått, 

nätverkssamhället (Castells, 1998). Nätverkssamhället är ett begrepp för allt det nya som 

har att göra med nätverksskapande kommunikation (Castells, 2000). Det nya samhället 

bygger på noder som består av ekonomi, kapital, produktion och den kulturella makten. 

Castell förklarar att vi människor är sammanbundna i olika nätverk. 

Individers kommunikation i nätverkssamhället har sett annorlunda ut med hänseende till 

tidigare (Castells, 1998). Världen har övergått från att vara ett industrisamhälle till ett 

informationssamhälle, detta innebär att det är lättare att samla och hantera kunskaper som 

till exempel internet. Att producera, bearbeta, hämta in och distribuera information är kärnan 

i ett framväxande nätverkssamhälle, inte bara för individen men även för världsekonomin 

(Castells, 2000). Mitchell, William J. (1995) har en teori som lyder att de nätverk som 

skapas under informationsåldern kommer att leda till en så kallad digital stad. Detta innebär 

att kommunikation kommer att omvandlas till datorstyrd integration. 

I den takt som samhället utvecklas ökar också kunskapen av teknologin och individer blir 

alltmer beroende av digitalisering. Vardagen i allmänheten ska flyta på i snabb takt. Hur 

skulle då vardagen och livsrutinen se ut i samhället om det helt plötsligt stannar upp? Vad 

händer egentligen med samhället om en störning eller kris skulle upplevas i infrastrukturen? 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, beskriver infrastruktur som; 

“generella system som är allmänt tillgängliga. Det handlar till exempel om elnät, telenät, 

vägnät samt kommunalteknisk försörjning som vatten och avlopp.” (MSB, 2009). Vilka 

konsekvenser kommer att förekomma och hur kan samhället på ett gemensamt sätt hantera 

en sådan situation och fortsätta därifrån? Att det upplevs störningar i infrastrukturen kan ha 

många anledningar, bland annat naturkatastrofer, mänskligt fel eller maskinfel. Om en viktig 

del av infrastrukturen slutar att fungera kan det få följder i samhället. Det kan också påverka 

andra infrastrukturer som sedan resulterar i en dominoeffekt och flera infrastrukturer rasar. 

Kontokort är en viktig del av människors vardag i dagens samhälle. Om kortsystemet slutar 

att fungera kommer det inte enbart påverka bankerna, utan även livsmedelskedjorna. Därför 

är det väldigt viktigt att upplysa samhället att det finns risk för sårbarhet. Vid 

naturkatastrofer när betalningssystemen slutar att fungera inom handeln kommer detta, 

enligt van Laere et al. (2017), leda till att uttagsautomater blir tomma på nolltid på grund av 

begränsade kontanter. De som bor i storstäderna kommer bli mer sårbara än de som bor på 

landsbygden. Detta innebär att skaffa kontanter genom kontantuttagen är en kortsiktig 

lösning som kan förändras med alternativa betalningsmetoder. 
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1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Naturkatastrofer sker i samhället och det är inget som går att förhindra men däremot kan 

resiliens utvecklas. Resiliens innebär förmågan att bekämpa eller återhämta sig efter olika 

störningar eller förändringar som uppstår i samhället. MSB, är en statlig myndighet som 

hanterar lokal samhällsutveckling i Sverige och har till uppgift att utveckla resiliens. 

Kommuner, myndigheter och organisationer arbetar ständigt tillsammans med MSB för att 

ge skydd till samhället. MSB:s arbetsuppgifter består av att finna lösningar och åtgärder både 

före, under samt efter en olyckshändelse eller kris som skett i samhället. De har också 

ansvaret att samla ihop information och analysera olyckor eller kriser som har skett för att 

kunna få en bättre förståelse för dess orsaker och hur de kan hanteras på bättre sätt i 

framtiden. (Myndighet för samhällsskydd och beredskap, 2018) 

Om en störning uppstår i kortsystemet som gör att medborgare inte längre kan använda sig 

av bankkorten, kommer detta att bidra till kostsamma konsekvenser inom banksektorn redan 

inom första dygnet. Tillgång till livsmedel, kläder och transportmedel kommer att vara 

begränsad. Det är viktigt att förstå hur dessa störningar kan hanteras för att sedan kunna 

utveckla resiliens som kan skydda mot hot och kris som kan uppstå. Banker behöver träning 

samt kunskap inför liknande situationer för att kunna handskas med dem. Denna studie 

kommer att undersöka och ge en uppfattning om hur banker hanterar resiliens gentemot 

störningar i kortsystemet. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att få en bättre uppfattning om och ökad förståelse för bankers 

resiliens mot störning i kortsystem. 

1.3 Avgränsningar 

Studien avgränsas till att endast undersöka vad som sker när kortsystemet inte längre är 

aktivt. För att få ett tydligt resultat och en övergripande helhet kommer främst ledningen 

som hanterar kris att bli intervjuad.  

1.4 Frågeställningar 

● Vilka åtgärder nyttjar bankerna för att motverka störningar i kortsystem? 

● Vilka uttagsmöjligheter av pengar har kunder när störning uppstår i kortsystem? 

● Hur anpassar bankerna sig efter en kris? 

● Vilka konsekvenser kan drabba bankerna efter en kris? 
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1.5 Översikt 

Kapitel två i studien presenterar tidigare forskning, betalningssystem och resiliens. I kapitel 

tre beskrivs metoden och hur undersökning av studien har genomförts. Kapitel fyra 

presenterar resultatet. I kapitel fem presenteras analys. Kapitel sex innehåller slutsats. 

Studien avslutas med källförteckning och bilagor.   
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2 Teori 
I kapitel 2.1 beskrivs den kritiska infrastrukturen samt dess innebörd för finansmarknaden 

och samhället. Kapitel 2.2 tar upp de olika betalningssystem som finns tillgängliga och hur 

de fungerar. I kapitel 2.3 redogörs de konceptuella ramverken för resiliens och beskriver 

varje del av ramverken. Kapitel 2.4 avslutar teori-kapitel med tidigare studier. 

2.1 Kritisk infrastruktur 

Med snabbare utveckling av digitalisering har uppmärksamheten för kritisk infrastruktur 

ökat. Då vi lever i ett samhälle som utvecklas i en allt snabbare takt innebär detta att drivet 

av digitalisering ökar i samma takt, efterföljden av detta medför att flera människor blir 

medvetna om att säkerheten behöver i dagens samhälle behöver stärkas. Experter på säkerhet 

försöker öka medborgarnas medvetenhet om hur känslighet ökar och säkerhet minskar med 

digitalisering. (van Laere et al., 2017)   

Säkerhet, ekonomi, hälsa, försörjning och transport är en av de få 

överlevnadsfunktionaliteter som gör gemenskapen till en infrastruktur i samhället. Om en av 

dessa faktorer bryts ner kommer detta leda till dominoeffekt och en kritisk infrastruktur 

kommer att uppstå. (van Laere et al., 2017) När en kritisk infrastruktur råder påverkar detta 

inte bara samhället, utan även invånare, engagerade aktörer och intressenter inom offentliga 

och privata organisationer samt myndigheter. (Grosse., 2018) En kritisk infrastruktur kan 

uppstå när en kritisk konflikt inträffar i samhället. Dessa konflikter kan orsakas av interna 

faktorer, externa faktorer eller på grund av många andra misslyckanden. Interna faktorer 

består av mänskliga eller tekniska misslyckanden och externa faktorer består av 

naturkatastrofer eller terrorattacker. (Van Eeten et al., 2011) Vid inträffande av en kritisk 

situation sprids den över geografiska samt politiska gränser. Vilket leder till att flera aktörer 

blir involverade även om deras agenda avviker från varandra. När ett hot upplevs i 

människans livssystem krävs det en omedelbar åtgärd. (Ansell et al., 2010) Säkerhet och tillit 

bland människor kommer att rasa när en kris inträffar i samhället (van Laere et al., 2017).  

Betalningssystem samt transaktioner ingår i det finansiella systemet som består av banker 

samt andra institut, de har en stor inverkan om en kris skulle uppstå. Om delar av tekniska 

systemet skulle slås ner kan den finansiella infrastrukturen få allvarliga och negativa 

konsekvenser. Därför är det viktigt att få den ständigt fungerande på ett säkert och effektivt 

sätt. Den finansiella infrastrukturen är kärnan till att det tekniska systemet ska fungera för 

att hushåll, företag och andra myndigheter ska kunna genomföra överföringar eller andra 

transaktioner. Flera svenska banker och finansiella institut är sammanlänkade med varandra 

genom aktörer inom systemen. (Nilsson, 2005) 

Finansiella systemet består av tre funktioner; “omvandla sparande till finansiering, 

tillhandahålla effektiva betalningsmöjligheter samt riskhantering” (Nilsson, 2005). Det 

finansiella systemet har en stor tyngd på att funktioner och förtroende bibehålls. Utifrån detta 

har man skapat lagar och regler gentemot det finansiella systemets aktörer. Det är viktigt att 
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efterleva samt bevara den finansiella stabiliteten och reglerna. Finansinspektionen och 

Riksbanken är huvudansvarig för att övervaka samt se till att reglerna tillämpas på rätt sätt. 

(Nilsson, 2005) 

Riksbanken, Sveriges centralbank är en myndighet vars huvuduppgift är att skapa säkerhet, 

effektivisera betalningsväsende, stabilisera och hålla inflationen på ett lågt värde. Detta 

omfattar hela infrastrukturen för betalningar och överföringar. (Nilsson, 2005) Riksbanken 

följer regelbundet och analyserar utveckling som kan ske, identifiera möjliga risker samt hot 

som kan befinnas i den finansiella infrastrukturen och försöka minimera det. För att stärka 

och effektivisera den finansiella infrastrukturen analyserar Riksbanken genom att bevaka de 

centrala aktörerna, stärka marknadsinitiativ samt utveckla lagar och regleringar för att säkra 

och effektivisera den finansiella infrastrukturen. Genom dessa analyser skapar de även 

beredskap för att hantera en kris. Resultatet delges årsvis med marknadsaktörer och kan 

publiceras genom offentliga uttalanden eller artiklar. (Riksbank, 2018) 

2.2 Betalningssystem 

Kontokorten är samlingsbegrepp för alla former av betalnings kort. De svenska kontokorten 

tillhör det öppna systemet, vilket innebär att det finns flera utgivare av ett kort med 

gemensamt varumärke. Anledningen till att de har ett gemensamt varumärke är för att 

säljföretag inte ska ha olika avtal med alla kortutgivare. Bankkort är ett betalkort som är 

knutet till ett konto. MasterCard och Visa är de vanligaste bankkorten här i Sverige som 

ingår i det öppna systemet. Detta innebär att MasterCard och Visa består av fyra aktörer: 

kortutgivare, kortinnehavare, säljföretag och inlösare. Utöver detta finns det en hel del andra 

nödvändiga aktörer som också medverkar delvis inom verksamheten, vilket innebär att 

underleverantören inte ingår i betalningsförmedlingen. Interaktionen mellan kortutgivare 

och inlösare av korttransaktioner manövreras i ett öppet system med hjälp av ett gemensamt 

regelverk. (Johnsson, 2004) 

Alla banker och närstående kreditmarknadsbolag som verkar inom privatmarknaden, 

detaljhandeln och dagligvaruhandeln är stora kortutgivare som erbjuder kort till sina kunder. 

Kortutgivaren sätter villkor samt bestämmer vilka som är berättigad till att utnyttja 

kontokort. De har också rätt till att behålla äganderätt av korten för att kunna spärra och 

avsluta kortinnehavet vid motstrid av kortavtal. Kortutgivare bestämmer i stort sätt hur 

korten ska utformas inom ramar av standarder och regelverk. (Johnsson, 2004) 

Fysiska personer eller kunder som har tecknat avtal för att nyttja kort betecknas som 

kortinnehavare. Säljföretag är företag som erbjuder varor eller tjänster som har slutit avtal 

med kortutgivare eller inlösare. Detta bidrar till att företagens kunder har tillgång till att 

slutföra köpen med kort. (Johnsson, 2004) 
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Figur 1: Beskrivning av ett öppet kortsystem. 

 

Enligt regelverken för MasterCard och Visa måste inlösare också vara en kortutgivare och 

ett finansiellt institut. Detta innebär att inlösaren tillhör banken som respektive säljföretag är 

ansluten till. Inlösaren har ett avtal tillsammans med säljföretag för att överföra 

kortinnehavarens köp. Deras roll består av att garantera betalning för köp som har skett i 

respektive bankkort. Samspelet sker genom att inlösaren ersätter säljföretag de köp som har 

blivit genomförda med bankkortet och samtidigt ta betalt från kortutgivare, se figur 1. 

(Johnsson, 2004) 

Kontanthanteringen i banksektorn blir mindre med åren som går, samtidigt som digitala 

marknaden ökar. Flera nya betalmetoder etableras ute i marknaden vilket gör att människans 

betalningsmetod och köpmönster förändras. Applikationer utvecklas som lätt kan kopplas 

upp till leverantörer som bankkonton, kontokort och faktura/girobetalningar för att kunna 

hantera betalningar till exempel på ett smidigare och snabbare sätt. (Johnsson, 2004) 

Ett köp kan genomföras på många olika sätt med ett bankkort och den vanligaste 

betalningsmetoden är ett köp som sker genom betalterminal (Johnsson, 2004). I ett 

betalningssystem finns det flera olika aktörer som samspelar tillsammans med varandra för 

att ett köp eller uttag ska genomföras. Några av de viktigaste deltagarna i betalningssystemet 

är, riksbanken, storbankerna och clearing partner. Rix är ett system som hanteras av 

Riksbanken med betalningar (främst stora) som sker till och från bankernas konton. 

Dessutom är den också knutpunkten i den svenska finansiella infrastrukturen. Bankgiro, som 

är clearing partner är det system som sköter massbetalningar mellan bankerna. Swift, 

hanterar nätverkandet och meddelanden som sker för finansiella transaktionerna. (Riksbank, 

2018) 
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Figur 2: Statistik på hur bankkorten dominerar och Swish övervinner kontanter. 

Riksbanken mäter och undersöker vartannat år betalningsvanor bland svenska folket. 

Kartläggningen av statistiken beskriver hur konsumentens betalningsmetoder förändras i 

samma takt som digitaliseringen ökar med åren, se figur 2. (Riksbank, 2018) I 

undersökningen har 2000 slumpvisa personer i åldern 16-84 blivit intervjuade. Deltagarna 

hade möjlighet till flervalsalternativ i undersökningen, vilket resulterade till att under åren 

har deltagarna använt sig av fler än en betalningsmetod. Statistiken visar att 

kontantanvändningen minskar alltmer och bankkorten är fortfarande en dominerande 

betalningsalternativ i dag. (Riksbank, 2018) 

2.3 Konceptuellt ramverk: resiliens 

Begreppet resilire är ett sammansatt latinskt ord som består av re (tillbaka) och salire 

(hoppa). Det engelska verbet resile har introducerats från det franska språket, vilket betyder 

att dra sig tillbaka, återgå till sitt ursprungliga läge eller att upphöra. Begreppet har använts 

och förekommer inom många olika sammanhang på system-, samhälle-, individ- och 

organisationsnivå. Oavsett nivå är resiliens en definition av att stå emot och klara av en 

förändring i samhället samt att återhämta och förbättras. Detta gäller oavsett om förändring 

sker individuellt, regionalt eller lokalt (MSB, 2013). 
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Figur 3: Hur resiliens har utvecklats. 

Resiliens börjades användas inom naturvetenskapliga kontexter, till exempel inom 

mekaniken för att framställa styrkan och töjbarheten hos material. Under senare tid har 

begreppet resiliens börjat växa inom krishantering områden (MSB, 2013). D.E. Alexander 

(2013) förtydligar resiliens vandring mellan olika vetenskaper och sammanhang, se figur 3. 

Begreppet resiliens används inom psykologi, sociologin, kulturgeografi och 

naturvetenskapliga- och samhällsvetenskapliga kontexter.  Under åren har resiliens använts 

för att redogöra för samhällets krishanteringsförmåga i alla faser av en kris, alltså före, under 

samt efter en kris (Alexander, 2013). 

 
Figur 4: Resiliens kurvan 

 

Resiliens kan förekomma i olika områden som individ, system och samhälle. Begreppet 

resiliens kan definieras och tolkas på olika sätt. I detta sammanhang innebär resiliens att man 

med hjälp av långsiktiga förmågan ska kunna klara av att motstå och återhämta sig från 

eventuella förändringar som kan ske i samhället. I dag används detta begrepp främst inom 

MSB. Deras uppgift består av att besvara frågor som omfattar skydd mot olyckor, 

krisberedskap samt skapa civilt försvar i förhållande till samhället. Detta innebär att de 
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ansvarar för att beskydda samhällen före åtgärder, under och efter kris. (Carlsson & Kraus, 

2006) Resiliens kan förtydligas med hjälp av en resiliens kurva se figur 4. 

1. Representerar planeringen som görs innan en kris 

2. Representerar hur snabbt systemet tappar sin funktion 

3. Representerar då krisen är som värst 

4. Representerar systemets återhämtning 

5. Representerar situationen efter en kris. Systemet kan anpassa sig och lära sig för att 

samma misstag inte sker igen (Lindkov et al., 2014) 

 
Figur 5: Resiliens huvudprinciper 

Det finns många olika resiliens principer och alla har sina egna tolkningar av principerna. 

Enligt (National infrastructure advisory council 2009 se Panteli & Mancarella, 2015, 

s.1734) är de fyra viktigaste principerna stabilitet, hanteringsförmåga, 

återhämtningsförmåga och anpassningsförmåga, se figur 5. 
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Figur 6: Resiliens huvudprinciper 

 

Enligt (The Cabinet Office 2011 se Panteli & Mancarella, 2015, s.1734) är resiliens 

huvudprinciper i infrastruktur, motstånd, pålitlighet, redundans och respons samt 

återhämtning, se figur 6. Dessa huvudprinciper kommer att utgöra det konceptuella ramverk 

som denna studie vilar på. 

Stabilitet 

Enligt många författare är stabilitet den viktigaste egenskapen hos resiliens (Bruneau et al., 

2003; McDaniels et al., 2008; National infrastructure advisory council 2009 se Panteli & 

Mancarella, 2015, s.1734). Stabilitet visar förmågan för ett system att kunna motstå en viss 

stressnivå, utan att det leder till funktionsförlust (McDaniels et al., 2008). När undersökning 

av stabilitet i infrastruktur sker är det viktigt att få svar på vissa frågor för att minskning av 

prestanda inte ska ske efter en katastrof. Frågorna lyder: 

● Vad är systemet till för? 

● Vilka systemfunktioner prioriteras? 

● När förlorar systemet sin stabilitet? (Anderies et al., 2004). 

Stabilitet har som mål att bevara prestandan i ett system efter att oförutsägbara störningar 

sker (Carlson & Doyle., 2002). 

  

 

 

 

 

 

Motstånd 
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Redundans 

Enligt Bruneau (2003) är redundans en annan viktig egenskap i resiliens infrastruktur, medan 

andra forskare anser att redundans är en del av stabilitet (National infrastructure advisory 

council 2009 se Panteli & Mancarella, 2015, s.1734; Petit et al., 2012). När organisationer 

eller samhället är under kris har redundans som egenskap att möjliggöra alternativa val, 

substitutioner och beslut (O'Rourke, 2007). I redundans betonas substitution oftast, till 

exempel om fel uppstår inom järnvägsföretag finns flyg som alternativ (Easterling, 2001). 

Hanteringsförmåga 

Enligt Rinaldi et al. (2001) kan kritisk infrastruktur definieras som ett system. 

Hanteringsförmåga kan tolkas som att vara beredd på att reagera och hantera kris (National 

infrastructure advisory council 2009 se Panteli & Mancarella, 2015, s.1734).  

Hanteringsförmåga kan även vara kapaciteten att samla nödvändiga resurser och tjänster 

(O'Rourke, 2007). I resiliens kurvan befinner sig hanteringsförmåga innan händelsen sker 

och sträcker sig fram till då krisen utvecklas. Hanteringsförmåga kan ses som en del av 

stabilitet, där den hjälper systemet att gå från svarsfasen till reaktionsfasen. I fasen 

hanteringsförmåga tas åtgärder, personal tränas inför krissituationer och planering görs för 

att systemet ska vara redo (Petit et al., 2012). 

Återhämtningsförmåga 

Först ut med principen med återhämtningsförmåga var Bruneau et al. (2003), men under 

tiden har även andra bekräftat principen som en viktig funktion i resiliens infrastruktur 

(O'Rourke 2007; National infrastructure advisory council 2009 se Panteli & Mancarella, 

2015, s.1734; Petit et al. 2012). Återhämtningsförmåga innebär att uppnå mål i tid för att 

kunna minimera förluster och undvika framtida störningar (Bruneau et al., 2007). O'Rourke 

(2007) menar att återhämtningsförmåga visar hur snabbt störningen kan övervinnas och 

funktioner återställs. 

Anpassningsförmåga 

En sista princip är anpassningsförmågan som bygger på att systemet lär sig av sina misstag 

och förbättrar sina funktioner efter en kris. Bilden nedan förklarar principerna på ett tydligt 

sätt. Stabilitet inkluderar de insatser som har införts innan en händelse. Hanteringsförmåga 

omfattar åtgärder som har vidtagits när kris växer fram. Snabb återhämtning innefattar 

åtgärder som har vidtagits direkt efter att en kris har upphört. Anpassningsförmåga 

inkluderar de kommande insatserna och lärdomar som absorberas i systemet (Berkely lll  & 

Willace, 2010). 
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Figur 7: Sammanhållning av resiliens principer 

 

Figur 8: Olika samband mellan risk och resiliens 

Figuren ovan visar sambandet mellan risk och resiliens i systemets prestanda under en 

krishändelse samt kritisk funktionalitet över tid. Den totala risken för systemet är en 

reflektion av den initiala störningen och lutningen på återhämtning. Kurvan styrs av 

systemets resiliens. Det effektivaste systemet är det som möter höga risker med hög resiliens, 

system med låg risk och låg resiliens fungerar sämre (Lindkov et al., 2014). 
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2.4 Tidigare studier 

Johansson et al. (2018) gjorde en undersökning där bristen på beredskap inför en störning i 

betalningssystem ligger i fokus. I studien framställs hur många av samhällets kritiska 

infrastrukturer som är sårbara mot en cyberattack. Infrastrukturen i samhället blir alltmer 

invecklad och resiliens av infrastrukturen beror allt mer på samarbete mellan olika aktörer. I 

studien påpekar Johansson et al. (2018) att trots allt arbete med förberedelse för kris saknas 

det fortfarande insikt om hur handlingsplanerna bör utföras och hur olika aktörer i samhället 

kommer att agera. Slutsatsen som studien kommer fram till är att banksektorn inte är 

förberedd inför en långvarig kris. Bankerna förlitar sig främst på IT-supportfunktioner för 

att hantera krisen. Bankerna antar att IT- supporten kommer att lösa krisen inom några 

minuter eller timmar. Då planeringen bara finns inför en kortvarig kris eller störning, 

existerar inte någon plan för långvarig kris och detta kan leda till stängda verksamheter då 

betalningssystem inte är aktiva under en längre period (Johansson et al.2018). 

 

En undersökning som har utförts av Van Laere et al. (2017) menar att störningar i 

betalningssystem har en dominoeffekt på andra kritiska infrastrukturer. Slutsatserna som 

dras i studien är att olika utmaningar uppstår i samhället. De utmaningarna som tas upp i 

studien är brist på mat, bränsle, medicin, begränsade alternativ av betalningslösningar och 

ekonomiskt utsatta grupper i samhället påverkas allvarligare. Van Laere et al. (2017) menar 

att kunder till en början kan skjuta upp sina betalningar men om krisen inte löser sig inom 

24 timmar kan det påverka livsmedelsbutiker. Till följd av en kris kan livsmedelsbutiker 

uppleva många olika problem, till exempel kan produkter med kortvarigt datum slängas i 

större kvantiteter.  Kris som varar i en vecka eller 10 dagar kan bidra till att mindre 

bensinstationer eller fraktbolag går i konkurs. Alternativa betalningslösningar som finns för 

kunder och butiker kan vara Swish. Vilket ger kunder och företag möjligheten att genomföra 

transaktioner genom tjänsten. Ett annat alternativ är att skjuta fram betalning, det vill säga 

att kunden får varan och betalar efter krisen. Van Laere et al. (2017) förklarar att tillit måste 

finnas mellan kund och företag för att detta ska fungera. I studien tas det även upp att 

människor med sämre ekonomi har mindre sparade resurser, vilket innebär att de kan tvingas 

till impulsiva köp. Detta medför även att människor med sämre ekonomi kan ha svårt att 

använda sig utav alternativa betalningsmetoder. Betalning efter att kunden fått varan innebär 

att betala med faktura, vilket kan medföra att butiksägare gör kreditkontroll Van Laere et al. 

(2017). 

 

En studie på vilka erfarenheter de tre största svenska bankerna har fått ut från finanskrisen 

har kommit fram till att det viktigaste är att upplysa allmänheten omgående och meddela 

informationen till media. Bankerna har även erhållit goda lärdomar om hur den interna 

kommunikationen har hanterat krisen. Bankerna meddelar även att kundernas förtroende 

påverkas i hög grad beroende på hur krissituationer hanteras av banken (Hansson & Ström, 

2009). 
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3 Metod 
I kapitel 3.1 beskrivs och motiveras kortfattat den valda forskningsmetoden samt 

datainsamling som har genomförts för denna studie. Vidare i kapitel 3.2 beskrivs 

genomförande av intervjuer och urval av deltagare samt intervjufrågor. Under kapitel 3.3 

presenteras validitet och reliabilitet av undersökningen och slutligen i kapitel 3.4 beskrivs 

vilka etiska aspekter som har tagits hänsyn till. 

3.1 Övergripande metod 

Forskningsstrategier består av varierande undersökningsmetoder som används i en studie. 

Fallstudie är ett alternativ som används när en studie utförs. Denna metod innebär att 

empiriska undersökningar utförs inom ett forskningsområde som bland annat består av 

kommuner, myndigheter, samhällsfrågor, organisationer eller andra statliga verk (Lindvall, 

2007). 

Denna studie är en explorativ studie med kvalitativa forskningsmetoder där bland annat 

semistrukturerade intervjuer har genomförts hos Sveriges största banker med rätt kompetent. 

Dessa banker har valts med hänsyn till att de har många års erfarenhet och kunskaper inom 

risk- och krishantering. 

Material för denna studie har samlats ihop med hänsyn till det konceptuella ramverket av 

resiliens. Information har inhämtats från vetenskapliga artiklar, litteratur och intervjuer. För 

att kunna besvara studiens syfte och mål har frågeställningarna utformats utefter de 

konceptuella ramverken, kapitel 2.3. En induktiv ansats har tillämpats på denna studie vilket 

innebär att forskningsämnet är baserad på verklig händelse som har utvecklats till ett 

teoretiskt perspektiv och besvarats med ett empiriskt beslut. 

3.2 Genomförande och urval 

Den kvalitativa forskningen av att fokus ligger på frågor som ställs enkelt och rakt som sedan 

ska bemötas tillbaka med ett innehållsrikt och komplext svar. När tillräckligt med material 

har insamlats efter intervjuerna kan intressanta åsikter och mönster forskas fram, även om 

all data och deltagarnas svar inte skulle vara enstämmiga. (Trost, 2010) Intervjusvaren kan 

varieras beroende på hur frågorna ställs, detta innebär att frågorna kan omformuleras och 

besvaras olika beroende på intervjupersonens kompetens. Syftet med intervjuer är att få fram 

detaljerade svar och detta kan uppnås med att ställa följdfrågor. (Bryman, 2011) 

För att kunna skapa en närmare relation tillsammans med intervjudeltagarna har den 

kvalitativa metoden använts för denna studie. Detta innebär genom att få en flytande dialog 

med intervjudeltagaren har man kunnat skapa en bättre förståelse och uppfattning på hur 

bankerna hanterar både krissituationer och kortstopp. Genom att använda denna metod har 
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intervjudeltagarna delat med sig sina egna erfarenheter. Hade däremot en kvantitativ metod 

använts hade frågorna varit begränsad och slutna, kontakten mellan intervjuare och deltagare 

hade varit begränsad vilket kunde bidra till förlust av nödvändig information. Denna studie 

har använts i form av semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att frågorna som ställdes 

till deltagarna var förbestämda men även följdfrågor förekom under intervjun. 

Intervjufrågorna blev utformad efter det konceptuella ramverket för resiliens, insamlad 

litteratur och frågeställningar, se bilaga 1. För att säkerställa att de frågorna som ställs i 

intervjun ger ett faktiskt och tydligt svar på det som undersöks, samt är relevanta för studien 

har intervjufrågorna diskuterats och analyserats flera gånger. 

Intervjuerna genomfördes på enhetsansvariga som hade rätt kompetent och kunde svara 

frågor inom korthantering eller riskhantering. Eftersom frågeställningarna är komplexa 

behövdes intervjuer anpassas efter aktörernas roll och vissa begrepp behövdes förklaras 

muntligt. De aktörer som deltog i intervjuerna närvarade från huvudkontoren och 

intervjuerna har genomförts genom telefonsamtal. Telefonsamtalen spelades in för att 

transkriberas och kunna sammanställas till ett resultat, se kap 4. Enstaka intervjuer har 

genomförts genom mejl. Detta på grund av att samtliga aktörer inte kunde delta i 

telefonintervju. Vid varje intervjutillfälle har frågor förtydligats samt utvecklats för att 

minska risken för misstolkningar. 

Studiens frågeställningar samt en kort beskrivning på det konceptuella ramverket för 

resiliens skickades ut innan intervjutillfälle för att förbereda deltagarna, se bilaga 2. 

Intervjuerna genomfördes tillsammans med fem banker, med anledningen av att de kunde 

ställa upp sig för en intervju. En av intervjuerna bestod av två informanter med olika 

bakgrund, för att kunna delge mer information till studien. 

Under studiens gång har även anteckningar gjorts i form av loggbok för att få en återblick 

på det utförda och kvarstående arbete. I loggboken tas planeringar, tankar samt händelser 

upp vilket har förenklat studien. Idéer och kommentarer från handledare har också antecknats 

som vägledning. 

3.3 Validitet och Reliabilitet 

Trovärdighet och pålitlighet inom en studie är viktiga kriterier när man undersöker dess 

kvalitativa och kvantitativa forskning. När en kvalitativ forskning utförs är man intresserad 

av varierande förändringar och svar. Människors egenskaper beskrivs som processer i 

ständig förändring vilket innebär att vi uppfattar eller resonerar ett svar på olika sätt (Trost, 

2010). 

För att kunna skapa en trovärdig och pålitlig studie har intervjufrågorna varit neutrala men 

även följdfrågor har förekommit för täcka eventuella obesvarade frågor och för att säkerställa 

att frågorna besvarades på korrekt sätt. För att öka tilliten hos intervjudeltagarna har studiens 
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genomförande och syfte förklarats. Validiteten säkerställs genom att intervjuerna baserades 

på det konceptuella ramverket för resiliens. 

Studien reliabilitet fokuserar på en specifik kontext som är resiliens inom banksektor. 

Metoden kan gå att tillämpa på andra delar inom infrastruktur. Intervjupersonerna har blivit 

återkopplade med de resultat som har slutförts för att öka studiens trovärdighet och 

pålitlighet. Denna metod kallas för respondentvalidering och är en bekräftelse på att 

resultaten och intrycken från forskarens sida överensstämmer med intervjupersonerna. 

(Bryman, 2011) Vid bristande överensstämmelser har resultatet korrigerats. 

Ljudinspelningarna har transkriberats ordagrant och forskarna har observerat 

transkriberingarna för att få fram ett mönster som besvarar studiens syfte. 

3.4 Etiska och samhälleliga aspekter 

Integritetsskydd samt informerat samtycke är de etiska aspekter som har prioriterats i 

studien. Deltagande av kandidatundersökningen har varit ett frivilligt erbjudande. För att 

deltagarna skulle vara förberedda samt veta syftet med studien skickades frågeställningar 

och kort beskrivning på det konceptuella ramverket för resiliens genom mejl. Då denna 

studie är ett känsligt ämnesområde hade deltagarna rätten till att dra sig ur studien. 

Deltagarna har haft rätten till att kunna ställa frågor gällande studien både under och efter 

intervjutillfället. Genom att deltagarna har blivit informerade och godkänt samtycke har 

information och insamlad material hanterats konfidentiell. Deltagarna kommer att vara 

anonyma både under och efter studien för att skyddas från personlig identifiering. Det 

forskningsmaterial som samlats in redovisas på ett generellt sätt där att varken deltagarna 

eller organisationen identifieras.  

Intervjuerna har transkriberats och dokumenterats i form av anteckning. Transkription 

betyder att ljudinspelning omvandlas i textformat för att kunna undersöka och analysera 

materialet. För att kunna vara med kritisk och repetera svaren från intervjutillfället har denna 

metod valts att utföras. 

Inför den officiella intervjuundersökningen har frågorna genomgått pilottester för att kunna 

analysera och ge feedback på frågor som kunde förbättras. Intervjufrågorna förtydligades 

och omformulerades utefter studiens syfte. Under intervjutillfällena har det även upptäckts 

att vissa frågor resulterade i misstolkningar. För att undvika misstolkningar har frågorna 

omarbetats. 

Denna studie har ett syfte att skapa bättre kunskap och uppfattning för samhället på hur 

bankerna agerar i dag vid kriser och hur människan ska ta ställning när en större kris uppstår. 
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4 Resultat  

Stabilitet 

Alla enheter i bankerna har sina egna sätt att förbereda sig när de inser att en störning eller 

en kris uppstår. Varje bank har ett dubblerat system vilket innebär att om ett av systemen 

skulle få en driftstörning kommer det andra systemet att automatisk ta över. De eftersträvar 

att ha en hög tillgänglighet och bygger på ytterligare system för att kunna öka kapaciteten. 

  

Generellt förbereder de sig långt innan, vissa av bankerna gör årligen tester på systemen och 

andra har tester månadsvis. Dessa tester kan vara systemtester, produkttester och även 

simuleringstester som kan genomföras tillsammans med externa parter. De tekniska testerna 

implementeras för att det ska vara möjligt att flytta de olika systemen men samtidigt vara 

tillgänglig när det uppstår ett tillfälligt avbrott. Detta innebär att bankerna har system där 

trafiken fortfarande fungerar när man byter till ett annat system vid en störning. Skulle en 

störning omvandlas till en kris har bankerna ett krismöte med en representant från varje 

avdelning. Bankerna genomför kontinuerliga tester som fungerar team-baserat tillsammans 

med medarbetare, kunder och andra aktörer inom banksektorn. Alla banker som intervjuades 

följer efter beredskapsplaner och ser till att dem blir uppdaterade regelbundet samt följer 

regelverk.  

Redundans 

Det finns olika former av reservplaner inom bankerna. De fokuserar främst på att ha 

systemen tillgängliga. Kunder har möjlighet att ta ut pengar genom uttagsautomat men skulle 

en störning uppstå i uttagsautomater kommer det finnas möjligheter att kunna ta ut kontanter 

i butiker. Men skulle hela systemet ligga nere kommer sista utvägen för tillgång till kontanter 

vara på kontoren. Eftersom det finns gräns för uttag i automater kan bankerna genom 

regelverk besluta att öka uttagslimiten vid kris. Bankerna analyserar vilka risker som kan 

uppstå om man ökar tillgången av kontanter inne på kontoren, och hur mycket kontanter 

kontoren kan hantera. Butiker har kassaflödet begränsat vilket kommer leda till att de bli 

tömda omgående. Inne på kontoren har kunderna möjlighet att ta ut hela beloppet som finns 

på kontot. För att kunna ta ut en större summa av kontanter behöver kunder boka tid hos 

kontoren långt innan. 

Hanteringsförmåga 

Varje incident har en prioriteringsordning beroende på hur allvarlig den är och bedöms 

utefter vad som anses vara mest kritisk. Varje bank har sina egna arbetsplaneringar på hur 

situationer ska analyseras och prioriteras. Det som ligger högst upp på prioriteringslistan 

anses vara “högrisk” och måste hanteras omgående. Skulle en krissituation förekomma, kan 

prioriteringsordningen förändras. Elektroniska betalningar, det vill säga, kort- och vanliga 

betalningar anses vara viktiga faktorer som bör lösas omgående om de skulle slås ner. 
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Man försöker att hålla igång trafikflöden och alla system för att transaktioner samt 

betalningar ska kunna gå igenom. De flesta bankerna har minst två system som de använder 

sig av när betalningarna ska genomföras. När ett system ligger nere tar den andra över. Syftet 

med denna arbetsmetod är att bankerna ska kunna vara mer tillgängliga med att kunna 

genomföra betalningar. När en störning uppstår i systemen skapar denna trafik med stora 

volymer av transaktioner. Bankerna kan öka beloppsgränsen för att betalningarna ska kunna 

genomföras, men de garanterar inte att alla betalningar går igenom vid större trafik. Beroende 

på hur allvarlig störningen är och om ingen lösning vidtas mellan 0–4 timmar omvandlas 

störningen till kris. 

  

Bankerna eftersträvar att ha online-systemet tillgängligt hela tiden utan störningar, men 

skulle en störning uppstå omvandlas systemen till ett offline-system och ett begränsat köp 

kommer vara möjligt att genomföras. Detta innebär att slutkunden har möjlighet att 

genomföra ett köp fast banken inte är tillgänglig. Betalnings förfrågan registreras inte tills 

att system körs online igen. 

  

När delar i ett system eller ett helt system slutar att fungera har bankerna tillgång till att 

kontakta andra aktörer på marknaden för att stämma av att problemet inte uppstår enbart hos 

banken. Skulle problemet även finnas hos andra aktörer ordnar man ett krisforum 

tillsammans med Riksbanken för att diskutera lösningar. Detta görs i samarbete för att kunna 

få alla aktörers synpunkter och tankar gällande krisen som har uppstått. 

  

Om ett kortsystem skulle slås ner och offline betalningssystem inte är ett aktivt alternativ 

kommer Swish, kontanter och betalningsorder vara ett av dem mest användbara valen. Dock 

upplyser bankerna att Swish inte är etablerad över hela marknaden, kontanter och 

betalningsorder handlar om förtroende och tillit. Detta innebär att kontanter ökar risken för 

rån och kunder med betalningsanmärkningar kommer bli begränsade. Ifall ingen av dessa 

alternativ fungerar kommer det att handla om uppgörelsen mellan konsumenten och 

handlaren. Handlaren vill sälja en vara men konsumenten kan inte betala. Då handlar det om 

en desperat tillit mellan varandra, om de ska reglera köpet, om de kan skjuta på det eller om 

de kan göra upp och lita på att transaktionen kommer sändas in till banken där företaget får 

utbetalt vid senare skede när systemet funkar på nytt.  

Återhämtningsförmåga 

Bankerna ser till att övervinna störningar i god tid genom att applicera hinder som har blivit 

utvecklad på tidigare incidenter och aktiviteter. För att kunna stabilisera sig omedelbart utan 

att kunder blir påverkad, genomgår bankerna olika former av aktiviteter. Detta innebär att 

bankerna är förberedda om en störning skulle uppstå och om det eventuell skulle omvandlas 

till kris. Att en störning skulle omvandla till kris är väldigt sällsynt inom bankvärlden, men 

den risken finns alltid i åtanken. 
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När en störning uppstår tillkallas personal som undersöker hur problemet har uppstått, vilket 

system som ligger nere och vilka åtgärder man ska eftersträva för att få igång systemet. Det 

största fokus ligger på att lösa problemet. Om kortsystem skulle sluta fungera eller om en 

driftstörning skulle uppstå och betalningarna inte genomförs tas någon form av backup-

system i styr och hanterar betalningar. Om en överbelastning skulle ske genom kortbetalning 

kan bankerna öka kapaciteten där fler av köpen går igenom. Skulle kortsystemet ligga helt 

nere och bankerna är medvetna om detta körs betalningar genom ett offline-system där 

betalningen registreras vid senare tillfälle när systemet väl fungerar.  

  

Bankerna värdesätter kommunikation gentemot kunder och sätter dem i fokus. Detta innebär 

att bankerna ser till att meddela och informera kunder när det uppstår eventuella incidenter 

eller störningar som kan påverka kunden. De är väldigt medvetna om att vid bristande 

kommunikation kan leda till kundmissnöjdhet och dåligt rykte om banken. 

Anpassningsförmåga 

Alla banker utför någon form av dokumentation eller möte efter varje kristillfälle. Vid sådana 

krissituationer deltar olika åtgärds team för att analysera händelsen och arbetar fram en 

lösning där samma eller liknande situationer inte uppstår. Alla incidenter som sker hos 

banker klassas med en krisnivå. Alla driftstörningar som uppstår betygsätts efter hur allvarlig 

störningen är och en förbättringsåtgärd utförs beroende på incidenten. De flesta bankerna 

utför någon form av aktivitet veckor efter incidenten för att återupprepa problemet och finna 

ytterligare utvecklingsmöjligheter. 

  

Bankerna arbetar ständigt med alla nivåer av risker inom betalsystemen, månadsvis utför 

man olika typer av aktiviteter som måste förbättras. Hela processen är iterativ och måste 

genomföras både på de små samt stora riskerna. Ett riskbaserat tänkande inom bankvärlden 

är en arbetsmetodik som de arbetar kontinuerligt med. Bankerna är skyldiga att rapportera 

varje incident samt utvecklingar som har genomförts till finansinspektionen.  
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5 Analys 
För att kunna motverka störningar arbetar bankerna ständigt med öka systemen kapacitet och 

förökar system som ska tas vid när en störning uppstår. I den empiriska studien får vi veta 

att bankerna i dagsläget har dubblerat system och även enstaka miljöer som ska tas över vid 

störningar under tiden som andra system ligger nere. Frågan är hur länge kommer denna 

lösning att funka och hur säker är det att ha ett dubblerat system? Vissa banker har som mål 

att tripplera ett system. Men hur ser egentligen säkerheten ut och hur medvetna är bankerna 

att obehöriga inte tränger in sig i systemet? Kan dem inte istället bekämpa med att förstärka 

ett system istället för att skapa flera system som är svagare. Säkerheten i ett system är viktig 

faktor som bör beaktas mer för att systemen ska bli stabilare och svårare att förstöras. 

Deltagarna som intervjuades hade bara varit med om störningar i systemen som har inträffats 

på grund av trafikflöde i systemet. Men varför vill bankerna då öka kapaciteten och försöka 

skapa flera nya system när det redan sällan sker störning? Är inte redan ett system 

godtyckligt? Som det benämns i den empiriska studien har bankerna enstaka lösningar vid 

driftstopp. Möten med kompetenta personal genomförs regelbundet för att motverka 

störningar i god tid, beredskapsplaner och kontinuitetsplan används när någon form av 

störning eller kris uppstår. Detta tyder på att banksektorn ständigt utvecklas för att hindra 

kriser, men hur effektivt är det egentligen att använda sig utav en och samma arbetsplan? Vi 

har kommit så pass långt inom tekniken att artificiell intelligens kan ta över inom de närmsta 

åren men än idag har bankerna bara enstaka lösningar för störningar. I den empiriska studien 

får vi veta att brister samt störningar har skett få gånger där bankerna inte kan förutspå att en 

större karaktär av störning kan uppstå men att den tanken finns. Men hur mycket kan man 

lita på att en störning inte kan omvandlas till en kris? Om vi inte har upplevt det idag kanske 

vi får uppleva det imorgon eller en snar framtid. Därför är det väldigt viktigt att analysera 

omvärlden och inte bara just den regionala delen för att kunna öka en framhållning som inte 

drabbar banken rejält. I den tidigare studien får vi veta att bankerna förlitar sig på IT-

supporten att störningar som uppstår ska ske kortvarigt. I samma kapitel får vi också veta att 

bankerna inte är förberedda på kriser som kan vara i flera dagar och detta kan vi styrka från 

resultatet i den empiriska studien. Frågan är då hur egentligen verksamheten ser ut och om 

en omvärldsanalys bör iakttas för att kunna analysera vart i systemet det brister och om en 

förändring sker kan detta påverka en kris eller långvarig störning.  

 

Arbetsplanering som benämns i den empiriska studien används oftast under en störning eller 

kris för att motarbeta och undersöka dess utbrott. Dock behöver en arbetsplan utöver 

aktiviteter finnas över hela arbetsprocessen. Alla aktiviteter som genomförs vid riskhantering 

sker i form av simuleringar som styrs genom tekniken. Eftersom vi lever i en framväxande 

värld som även bankerna blir smittad av, tror vi även att någon form av system som kommer 

upptäcka störningar och förhindra innan den omvandlas till kriser. Men detta kommer bidra 

till att mänsklig utrustning kommer att förminska inte bara i kontor men även i 

huvudkontoren där dessa former av arbeten sker. Genom att vara före tekniken kan man 

undersöka och variera arbetsplanering för att både få ett varierande men även bättre underlag. 
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Det är väldigt svårt att avgöra vad som ska prioriteras både systemmässigt men även 

kundmässigt när en kris uppstår genom förfallen infrastruktur. Vid ett systemmässigt 

problem är frågan vad som ska prioriteras, vid den empiriska studien besvarar bankerna att 

den elektroniska betalsystem kommer att prioriteras. Men vad händer om internet eller 

elektriciteten ligger helt nere? Ska vi då behöva gå tillbaka till det gamla systemet och 

hantera kontanter? Hur kommer säkerheten att se ut i banksektorn om infrastrukturen ligger 

nere? Även om kunden har rätten till att ta ut alla sina kontanter i bankkontoren kan det 

fortfarande uppstå problem. Kunderna kan känna sig begränsad när dem inte får tillgång till 

sina pengar. Har bankkontoren tillräckligt med kontanter för att kunna täcka alla sina kunder? 

Då är det en prioriteringsfråga på vilka kunder som kommer att prioriteras först. Kommer 

bankerna att gå emot kundernas rätt och sätta beloppsgräns för uttag? Denna form av lösning 

kan bidra till samhälleliga effekter. 
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6 Slutsats 
Syftet med denna studie var att få en uppfattning på hur bankerna arbetar med resiliens när 

en störning uppstår i kortsystemet. Bankerna är samordnade och genomför nästintill samma 

rutiner som resiliensens ramverk. Resultatet visar att bankerna har en kännedom om resiliens 

dock har dem egna beteckningar på ramverk. Banker använder sig av deras egna metoder 

under en störning för att kunna motstå dem. Dessa metoder används på varje störning som 

uppstår, oavsett incidentens storlek. Eftersom forskningsområdet är ett känsligt ämne och 

bankerna har sekretess har det varit komplicerat att kunna fånga upp tillräckligt med 

information. Detta bidrog till att man inte kunnat jämföra bankernas arbetsmetod jämfört 

med resiliensens ramverk i teorin. Bankerna kör tester på systemet och tränar upp personalen 

inför olika scenario som kan uppstå vid kris, detta innebär att bankerna har temporära 

lösningar för kortvariga kriser men inga lösningar vid långvariga kriser.  

Vilka åtgärder nyttjar bankerna för att motverka störningar i kortsystem? 

Bankerna försöker alltid att hålla igång trafikflödet för att betalningar ska genomföras. I 

nuläget finns det två former av lösningar för att kunna behandla störningar i kortsystem. Den 

ena lösningen är offline-system som innebär att när online systemet slutar att fungera 

kommer kunderna fortfarande få möjligheten att göra ett begränsat köp. Men att genomförda 

köp inte kommer kunna registreras i transaktionerna förens online systemet är igång igen. 

Den andra lösningen är ett så kallad dubblerad system som innebär att, när system A har en 

driftstörning tar system B över. Bankerna är teambaserade och ser till att kompetenta 

personal finns på plats. Det finns krisgrupp som blir inkallad till krismöte, dessa team består 

av representanter från olika enheter inom it, kommunikation och marknad. Eftersom en 

incident kan omvandlas till en större karaktär arbetar bankerna med att informera hela 

organisationen och även externa parter i god tid. 

För att kunna motverka störningar genomförs det som benämns i frågan ovan att bankerna 

genomför ett möte. I dessa möten genomgår man bland annat hur störningar har framkommit, 

hur man ska stå emot den och vad för tidigare lösningar man har för att kunna dämpa 

störningen för tillfället. Mötena dokumenteras och arbetas bl.a. med business continuity 

management plan och business analysis plan. Bankerna arbetar dessutom med 

kontinuitetsplan och beredskapsplan.   

Vilka uttagsmöjligheter av pengar har kunder när störningar uppstår i kortsystem? 

Bankerna jobbar med att hålla en hög kundnöjdhet. För att kunna bibehålla kundnöjdheten 

jobbar bankerna kontinuerligt med aktiviteter som består olika scenarion där eventuellt ett 

system slutar att fungera. Ifall det skulle uppstå en driftstörning i kortterminal kommer 

kunder fortfarande ha tillgång till att kunna ta ut kontanter genom uttagsautomater. Skulle 

uttagsautomater inte vara en lösning, kan kunderna vända dig till bankkontoren. Eller 

genomföra överföringar genom internetbanken eller Swish. 
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Hur anpassar bankerna sig efter en kris? 

När bankerna har övervunnit en kris, ser dem till att repetera incidenten. Detta görs i samband 

för att kunna finna ytterligare utvecklingar. Dem utvecklingar som framställs har ett syfte 

med att kunna förhindra framtida störningar innan det uppstår. Bankerna arbetar ständigt 

med att öka systemets kapacitet och utveckla flera system som ska kunna vidtas när ett 

system ligger nere. Utöver upprepningar av incidenter genomför bankerna olika aktiviteter 

och tester. Detta gör att bankerna övervinner tid för att kunna förhindra en störning övergå 

till kris eller förhindra incidenten att uppstå totalt. En beredskapsplanering uppdateras 

regelbundet och varje utveckling samt åtgärder rapporteras till finansinspektionen.   

Vilka konsekvenser kan bankerna få efter en kris? 

Om en störning omvandlas till en kris kommer detta leda till kundmissnöjdhet och dåligt 

rykte om banken som varumärke. Kundens lojalitet kommer att förminska och dem kommer 

att byta bank vilket kommer leda till att bankernas kundintäkter kommer gå till förlust. 

Därför anser bankerna att kommunikation med kunder är väldigt viktigt.  

Förslag till bankerna kan vara att analysera hur effektiva deras arbetsmetoder är och hur det 

skulle se ut om man förändrar arbetsmetoden samt hur det påverkar återhämtningsförmågan. 

Genom att utveckla och analysera nya arbetsmetoder kan möjligtvis ledtider och incidenter 

förminskas på snabbare takt. Men detta är en forskningsfråga. För vidare studier kan man 

analysera på vilket sätt resiliensens ramverk kan appliceras och påverka bankerna. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor 

 

Allmänna frågor: 

● Vad har du för roll på företaget? 

● Hur länge har du arbetat inom detta företag? 

● Hur länge har du arbetat inom banksektorn? 

 

Stabilitet: (robust, alltså förmågan för ett system att stå emot kris utan att det leder till 

funktionsförlust). 

 

● Hur förbereder ni er när ni väl inser att en kris kommer att uppstå ev. under en störning? 

● Det finns många olika verktyg som man kan ta hjälp av när det kommer till förberedelse, t.ex. 

rollspel, analyser mm, vad för typ av metod/metoder använder ni? 

● Vilka insatser har ni gjort när det kommer till förberedelser? (hur långt har ni kommit med era 

metoder) Körs dessa metoder i form av irritation för att förbättra delar av det? 

 

Redundans: (alternativet att ha en reservplan) 

 

● Principen redundans handlar om alternativa val och beslut. Vilka andra uttagsmöjligheter av 

kontanter har kunder hos er när det upplevs kris i kortsystem? 

 

Hanteringsförmåga: (Förmågan att hantera störning/kris då de utvecklas) 

 

● Principen resourcefulness handlar om att vara redo för att agera och hantera krissituation. 

Vilka strategier har ni som bank för att hantera krissituation?  

● Om hela betalningssystemet ligger nere, vad prioriterar ni vad som ska lösas först? (Med 

betalningssystem så menas det alla sätt att kunna betala) 

● Vilka konsekvenser kan uppstå eller förekomma när det upplevs kris i kortsystem? Vilka 

åtgärder tas? 

● Vilka utmaningar tror ni kommer att uppstå vid ett korts stopp? 

● När övergår “störning i kortsystem” till krissituation? Är det efter x antal minuter, timmar 

eller dagar, eller kan det vara att x antal kunder upplever störning? 

● Låt oss måla upp ett scenario där ett slags driftstopp i ungefär 10 dagar uppstår, hur skulle ni 

hantera det; 

● Om bara kortbetalningarna slås ner? 

● Om bankomaterna slutar fungera? 

● Om Swish slutar fungera? 

● Om kontanter tar slut? 

● Om bankgirosystemet slutar att fungera?  

 

Återhämtningsförmåga: (Förmågan att stabilisera sig så fort som möjligt) 

 

● Skulle du kunna berätta om ett scenario från verkliga livet där ett betalningssystem har legat 

nere och hur ni har gått tillväga? Vad för typ av lärdomar har ni tagit från situationen? Samt 

hur länge har störningen varat?  



 

Bankers resiliens vid större kriser– En studie av hur bankerna hanterar störningar i 

kortsystem. 

Abed Aref, Selin Yesilkayali                                                                2018-11-27 

__________________________________________________________________________________________________________ 

28 

 

 

Anpassningsförmåga: (Förmågan att absorbera nya erfarenheter efter kris och tillämpa de i övriga 

resiliens principer) 

 

● Hur jobbar ni med att få ut så mycket lärdomar som möjligt efter kris? 

 

Slutligen: 

 

● Följer ni andra principer (som vi inte har nämnt) när ni arbetar med resiliens? 

● Samverkar ni med andra organisationer förebyggande mot en tänkt krissituation? Om ja, hur 

ser detta samarbete ut? (Organisation kan vara andra företag eller bank) 

● Följdfråga; vad har ni för förväntat krav på den organisationen (involverar riksbanken?) samt 

vad är deras förväntade krav på er? 

● Har ni några krav på er från MSB? 

● Har du något annat att tillägga som vi har missat att fråga? 

 

Vi tackar för oss och att ni har tagit er tid att svara på våra frågor. 

 

Vänligen Abed Aref & Selin Yesilkayali  
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Bilaga 2 
Informationsblad 

 

Vi är två studenter som studerar till Civilingenjör på Mittuniversitetet. Vi håller på och skriver 

vårt kandidatarbete, syftet med uppsatsen är att undersöka bankers resiliens vid kriser där 

kortsystemet slås ut. 

Nu letar vi personer att intervjua. Vi skulle vilja genomföra en intervju med er på cirka 45-60 

minuter. Svaren behandlas konfidentiellt. Ni kommer att få tillgång till slutresultaten för att 

kunna få en bild av hur Sundsvalls banksektor kan skapa en bättre resiliens för kortsystem. Vår 

fokus ligger på resiliens principer: 

 

● Stabilitet (förmågan för ett system att stå emot kris utan att det leder till 

funktionsförlust) 

● Redundans (är en egenskap som möjliggör alternativa val, beslut och substitutioner) 

● Hanteringsförmåga (förmågan att vara redo, agera och hantera en störning eller kris) 

● Återhämtningsförmåga (hur snabbt störningen övervinns samt hur snabbt systemet 

återhämtar sig och stabilitet återställs) 

● Anpassningsförmåga (absorbera nya erfarenheter från en kris, öka robustness, 

resourcefulness och rapid recovery)  

 

Intervjufrågorna kommer att baseras på just principerna ovan. Exempel på intervjufrågor kan 

vara   

● Vilka utmaningar kommer att uppstå vid kortstopp? 

● Hur prioriterar ni som bank om det sker stopp i betalningssystemet? betalningssystem 

● är alla tillvägagångssätt för en kund att betala)   

● Hur arbetar ni med resiliens? 

 

Vänligen, 

 

Abed Aref och Selin Yesilkayali  

 

Mittuniversitetet 

 


