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Crosskeys nya affärsområdeschef: 

Ökade myndighetskrav öppnar för storstädning 
 
Sällan har finansbranschen serverats ett så gyllene tillfälle att framtidssäkra sin IT-
strategi som nu. Johan Dahlström, Crosskeys nya affärsområdeschef, ser att 
framgången ligger i att grundligt se över organisationens framtidsvision och efter det 
matcha visionen mot floran av nya regelverk. 
– Sedan är frågan vilken motor som ska stöda och driva den fastslagna visionen. Efter 
det gäller det att städa bort allt onödigt. 
  
– Det är förvånande att se hur många företag som sitter fast i system som hör hemma på 
Tekniska museet. De är intrasslade i en uppsjö av IT-system som få i organisationen förstår 
på djupet, säger Johan Dahlström som nu leder Crosskeys Capital Markets-team i 
Stockholm. 
 
Hans råd är att se regelverk som GDPR, MiFID 2 och PSD2 som en kofot för att bända loss 
organisationen från föråldrade system. Samtidigt har man möjlighet att skapa en aktivare 
organisation. 
 
– Osmidiga IT-system drabbar alla. En expertdriven organisation ser jag som extra sårbar 
eftersom högkompetenta medarbetare har kort tålamod med att dålig IT underminerar deras 
ansträngningar att leverera värde åt sina kunder. 
 
Samtidigt ser Johan Dahlström att trenden går åt rätt håll. Allt fler inom finanssektorn verkar 
vilja ta ett helhetsgrepp om sin IT-strategi. 
 
– Droppen tycks urholka stenen. Många organisationer som har tagit sig igenom en rad 
integrationsprojekt har nu kommit till en viktig insikt: att hålla gamla system vid liv har ett 
orimligt högt pris. 
 
Vilken framtidsstrategi företag sedan väljer varierar. Men Johan Dahlströms analys ger vid 
handen att intresset för så kallade Software as a Service-lösningar inom finanssektorn nu på 
allvar börjar få fotfäste. 
 
– Bank- och finanssektorn präglas av försiktighet men nu har tillräckligt många valt att satsa 
på en SaaS-strategi för att lugnet ska spridas i branschen. Jag skulle säga att oron har 
ersatts av en beslutsamhet, ”Nu gör vi det här!” och det är ett mognadstecken. 
 
För Crosskey innebär den mognare marknaden att bolaget nu synar sin egen organisation i 
sömmarna. 
 
– Vi fokuserar på att anpassa vårt arbetssätt så att vi inte ska snubbla över vår egen tillväxt. 
Crosskey fyller snart 12 år som leverantör av banklösningar och det ska vi fira med slipade 
processer och en ännu smartare teamstruktur. Vi vill leva som vi lär, säger Johan Dahlström.  
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