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Abstract 

Artificial Intelligence (AI) as a growing digitization technique appears in many contexts as 

something new and foreign. AI is considered by many as the driving force in the future of 

digitalization. The finance industry is one of the industries that may be affected since they 

already have several digitization tools today. Banks have an important function in our society 

and therefore it’s important for companies and also consumers, to understand what the 

application of AI can offer.  

 

The purpose of this study is to generate a greater understanding of how Artificial Intelligence 

(AI) is being used in Swedish banks today, which ethics- and regulatory aspects that can affect 

the implementation of AI and how banks take the future use of AI in consideration. The study 

is based on a qualitative method where five explorative and semi structured interviews with 

different banks have been conducted. Respondents consists of two niche banks and three more 

established banks where 35-60 minutes interviews have been done while the respondents 

explained how they use AI in daily activities, how they consider ethical aspects regarding the 

use of AI and how they see the future use of AI in daily activities. This study has come to the 

conclusion that the banks use AI in different ways and that they value AI differently. Well 

established banks work more with IT-support for the organization where support is of great 

importance while the niche banks works with AI from a more holistic perspective with credit- 

and loan processes in focus. It appears that banks also want to use AI in consideration of money 

laundering and compliance. This study also presents how banks take the law, ethical aspects 

and work environment in consideration and how these factors is affected or not affected with 

the application of AI. 
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Sammanfattning 

Artificiell Intelligens (AI) som växande digitaliseringsteknik ter sig i många sammanhang som 

något nytt och främmande. Däremot har den på senaste tiden uppdagats som den stora framtiden 

inom digitalisering i organisationer. Finansbranschen är en av de branscher som kan komma att 

påverkas eftersom de redan idag har flertalet digitaliseringsverktyg. Banker har en betydande 

funktion i vårt samhälle och därav är det av vikt för främst aktörer men också konsumenter att 

förstå det som tillämpning av AI kommer att medföra.  

 

Studiens syfte är att generera en bredare förståelse för hur artificiell intelligens (AI) används i 

svenska banker i dag, vilka etiska och regelmässiga aspekter som kan påverka implementering 

av AI-tekniken, samt hur banker ser på den framtida användningen av AI. Studien baseras på 

en kvalitativ metod där fem explorativa och semistrukturerade intervjuer med olika banker 

genomförts. Respondenterna består av två nischbankerna och tre storbanker där 35-60 minuters 

intervjuer utförts där respondenterna berättat om hur de använder AI i verksamheten, hur de 

förhåller sig och beaktar etiska aspekter avseende AI-användning, samt hur de ser på framtida 

användning av AI i verksamheten. Studien visar att bankerna använder AI på olika sätt och att 

de idag lägger olika vikt vid utvecklingen av den. Storbankerna arbetar mer med IT-stöd till 

verksamheten där kundsupport är av stor vikt medans nischbankerna arbetar med för AI som 

en helt digitaliserade verksamhet med kredit- och långivningsprocessen i fokus. Det 

framkommer också att banker vill använda sig av AI avseende penningtvätts- och 

complianceanvändning. I studien presenteras också hur bankerna ser på hur lagar, etiska 

aspekter och arbetsmiljön påverkar eller påverkas av AI-appliceringen.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Människor använder tillgänglig information tillsammans med egna tankar och åsikter för att 

lösa problem och ta beslut. Redan år 1950 reflekterade den brittiske matematikern Alan Turing 

om varför inte maskiner skulle kunna utföra samma sak. Hans verk, Turingmaskinen, antogs 

kunna utföra samma räkneoperationer som en människa kan utföra (Nationalencyklopedin, u.å). 

Det här har senare lagt grunden till det begrepp som idag benämns Artificiell Intelligens (AI) 

(Rockwell 2017). 

 

Strävan efter att digitalisera och förändra finansiella produkter har skett under lång tid. 

Digitaliseringen har exempelvis medfört att betalning av räkningar, låneansökningar och 

aktiehandel genomförs helt digitaliserat av bankernas kunder. Framtidsforskaren Brett King 

(2019) talar om hur tusentals olika fintech1 startups har omdefinierat vad som menas med att 

vara en bank idag. Fintech-bolagen har helt och hållet förändrat hur människor hanterar sina 

pengar. I Sverige har användningen av mobila banktjänster exploderat de senaste åren och det 

är den populäraste kanalen bland exempelvis Danske Banks kunder. Samtidigt går det att se en 

minskning i användningen av den traditionella internetbanken. Mobilbanken har vuxit med 25 

procent och internetbanken har minskat med 2 procent. Banken står även inför andra stora 

förändringar, då de traditionella betalningssätten kommer att ersättas med digitaliserade tjänster 

som exempelvis Swish och att det inte är långt kvar innan framtida lån kommer skötas helt 

digitalt (Privataffarer 2015).  

 

Finansiella produkter används ofta helt utan någon som helst fysisk interaktion mellan 

människor, exempelvis onlinebetalningar och aktiehandel via internet. Därav påverkas banker 

och finansiella produkter stort av digitala innovationer och är mycket mottagliga för densamma 

(Puschmann 2017). AI är i teori och i praktik att utveckla system som visar på egenskaper som 

kan liknas med intelligens i mänskligt beteende. Exempel på mänskligt beteende är lärande, 

anpassning, problemlösning, planering, uppfattning och behandling av naturligt språk. Målet 

med AI är att förstå principerna som möjliggör intelligent beteende hos människor, djur och 

artificiella agenter. Det vetenskapliga målet är utformat för att stödja flera tekniska mål, såsom 

att formalisera kunskap och mekanisera resonemang. Det formella syftet är att utveckla 

samarbete med datorer så det liknar samarbetet mellan människor (Tecuci 2012). 

 

Det finns många exempel på fintech-bolag som använder AI i sina produkter. Exempelvis 

skiftar företaget Instantor fokus till ny produkt som är baserad på AI och maskininlärning. 

Mjukvaruplattformen ska hjälpa banker att i realtid förstå en kunds nuvarande ekonomiska 

situation. Anledningen till detta är att olika kreditprövningar kräver särskilt mycket 

administration och slukar resurser i form av tid och pengar. Samtidigt finns det stora risker med 

att låna ut pengar till privatpersoner med inaktuell information om den finansiella statusen 

(Karlsson 2018).  

 

Ett annat exempel är företaget Emric som erbjuder en digital back-office-plattform för 

optimering av kreditbeslut med hjälp av algoritmer och artificiell intelligens som är helt 

digitaliserat och automatiserat. Emrics VD Pedram Tadayon hävdar att låneprocesser och 

låneflöden är repetitiva arbetsuppgifter som maskiner gör bättre. 90 procent av 

                                                 
1
 Benämningen finansiell teknologi används främst för tekniska lösningar som möjliggör för nystartade företag, 

så kallade fintechföretag, att konkurrera med etablerade aktörer (Nationalencyklopedin u.å).  
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blancolånsmarknaden hanteras av kreditjämförelsesajter såsom Compricer, Lendo och 

Consector. Därav är det viktigt att svara kunden med rätt erbjudande vid rätt tidpunkt till en 

rimlig risknivå. Flera banker kommer med egna initiativ för att digitalisera låneflöden, vilket 

krävs för att fortsatt vara konkurrenskraftiga (Gustavsson 2017).  

 

Det är också viktigt att belysa och beakta etiska frågor och ställningstaganden inom ämnet. Det 

relateras till att maskinerna inte ska vara en nackdel för människor och att dess beslutsfattande 

ska vara moraliskt korrekta. Samtidigt som fantastiska möjligheter existerar genom algoritmer 

och stora datamängder så uppkommer kritiska avväganden som behöver beaktas. Ett exempel 

är hur mycket information om en kunds livssituation som är rimlig att använda för att maximera 

försäljning. En annan viktig fråga att ställa sig är om det går att identifiera vilka AI-beslut och 

rekommendationer som är baserade på historiska fördomar. Det väcker frågan om hur AI ska 

styras mot mer långsiktigt försvarbara etiska principer (Felländer 2018). 

 

Även den svenska Regeringen pekar på att det kommer uppstå nya utmaningar med AI som är 

av vikt för Sverige att hantera. De hävdar att AI kommer att påverka hur människor arbetar när 

vissa arbetsuppgifter kan automatiseras och nya arbetsuppgifter växer fram. Det kan finnas 

oönskade eller oförutsedda konsekvenser av att använda AI som följd av vinklade eller 

manipulerade data, bristande transparens, missbruk eller fientlig användning. Det kan leda till 

diskriminering, minskad tillit, ekonomisk skada och påverkan på demokratins funktionssätt. 

Det är därför viktigt att Sverige arbetar proaktivt med de frågor som AI aktualiserar redan i dag 

(Näringsdepartementet 2018). 

 

I samband med digitalisering kommer allt hårdare krav på organisationer och således banker 

avseende personuppgiftshantering med anledning av bland annat införandet av 

dataskyddsförordningen GDPR. Numera krävs det viss mån av beaktande av lagar när ny 

digitalisering och AI tillämpas. Lövgren (2018) kategoriserar två typer av AI-system, dessa 

system kan vara antingen transparenta eller icke-transparent, vilket betyder att de är lätta att 

förstå och undersöka eller tvärtom, svårförklarliga. Det beror på hur algoritmer är 

implementerade i systemen. Finansiella institut kan genom lagar och därtill GDPR bli tvungna 

att redovisa varför besluts har tagits i systemen, vilket kan medföra en del risker. Är AI-

systemen inte tillräckligt säkra och pålitliga kan det kan leda till hot om böter för företagen 

(Lövgren 2018).  

1.2 Problemformulering och syfte 

Mot denna bakgrund blir det av vikt att undersöka hur banker använder sig av AI-teknik idag 

och hur de ser på tekniken i både nutid och framtid. Det är även relevant att utforska etiska och 

regelmässiga aspekters inverkan när banker tillämpar eller har för avsikt att tillämpa AI. 

 

Syftet med studien är att utforska och beskriva hur och i vilken utsträckning banker använder 

AI i verksamheten samt hur de ser på framtida AI- och digitaliseringsmöjligheter. Genom att 

uppnå syftet går det att få en bättre bild om vad som krävs för att automatisera avgörande 

verksamhetsprocesser i banker, vilken nytta som finns och vilken framtid som väntar både 

banker och konsumenter inom området.  För att uppnå syftet ska följande frågeställningar 

besvaras: 

 

● I vilka verksamhetsområden tillämpar banker AI? 

 

● Vilka etiska och regelmässiga aspekter kan påverka implementering och användande av 

AI-teknik i bankers verksamhetsprocesser? 
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● Hur ser banker på framtida användning av AI-tekniken i verksamhetsprocesser? 

1.3 Avgränsning 

I enlighet med syftet har studien avgränsats till att undersöka banker där kredit- och långivning 

är ett av de primära affärsområdena. Undersökningsenheterna består av svenska storbanker 

vilka har ett brett finansiellt affärsområde och svenska nischbanker vilka är mer specialiserade 

på kredit- och långivning. Utifrån den empiriska insamlingen har fyra olika fenomen 

identifierats som de mest centrala grundpelarna avseende digitalisering och AI-implementering 

i banker vilka studien sedermera har avgränsats till. Dessa fenomen är kredit- och långivning, 

kundservice, compliance och penningtvätt. Studien har sedermera avgränsats till att behandla 

de viktigaste komponenterna inom AI-tekniken som presenteras utifrån tidigare forskning och 

litteratur. Den tekniska delen kommer gå in på en mer övergripande beskrivning av 

komponenterna och inte på en allt för detaljerad teknisk nivå. Utifrån teoretisk insamling har 

studien vidare avgränsats till tre olika områden som behandlar tillämpningseffekter dessa 

områden är etiska aspekter, lagkrav och arbetsmiljö.  

1.4 Målgrupp 

Studien vänder sig till bankverksamheter med bas i Sverige och vänder sig även till akademien 

med målet att öka förståelsen för hur AI används i bankverksamheter idag. Genom att utforska 

och beskriva de områden som AI används i bankerna förväntas målgruppen få en bättre bild 

över hur banker använder AI och i vilka avseende bankerna exploaterar AI-området. 

Ambitionen är att läsaren ska få en bättre bild om vad som krävs för att tillämpa AI i banker, 

vilken nytta som finns, vilka tillämpningseffekter som kan uppstå samt vilken framtid som 

väntar både bankanställda och konsumenter inom området.  

1.5 Uppsatsens disposition 

I inledningen presenteras en introduktion och bakgrund i ämnet samt att studiens syfte och 

frågeställningar presenteras. I metoddelen presenteras studiens utformning, tillvägagångssätt, 

vilket urval som använts samt en presentation av respondenterna och vilken typ av 

bankverksamhet de representerar. Vidare belyses tillförlitligheten, giltigheten och 

bearbetningen av det insamlade materialet. I den teoretiska referensramen presenteras tidigare 

forskning i ämnen kring hur banker har digitaliserats samt hur AI i teorin kan användas med 

koppling till respektive fenomen. I resultatet presenteras en sammanställning av det insamlade 

empiriska materialet och analys med koppling till teorin framställs över tre olika teman, dessa 

teman är verksamhetsprocesser, tillämpningseffekter och den framtida banken. Slutligen förs 

en diskussion av resultatet kopplat till syftet. Studien avslutas med slutsatser innehållandes 

förslag på framtida forskning och utveckling av innevarande studie.  
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2 Metod 
I följande kapitel redovisas de metodval och tillvägagångssätt som använts för att genomföra 

studien. Metoden baseras på problemformuleringen bakom undersökningen vilket övergripande 

kan beskrivas som en utforskning i vilken utsträckning kreditgivare använder AI i 

verksamhetsprocesser. För att inleda utforskningen har en teoriöversikt genomförts. Teorin 

behandlar hur akademien beskriver hur AI fungerar och används inom finans- och 

bankverksamheter. Genom kvalitativa intervjuer har sedan respondenter från olika banker fått 

berätta om hur de använder AI i verksamheten. Genom intervjuerna har respondenterna även 

fått beskriva vilka framtida möjligheter de ser i AI och digitalisering och hur de tror deras 

verksamhet kommer att se ut framöver. Sedan har teori och praktik studerats och jämförts för 

att skapa en bild över hur det ser ut i verksamheter respektive teorin.  

2.1 Vetenskaplig perspektiv 

I vetenskapliga studier finns det två vanliga tillvägagångssätt för att undersöka förhållandet 

mellan teori och praktik, deduktiv och induktiv ansats. En induktiv ansats innebär att gå från 

empiri till teori. Syftet är att grunda all teori på verkligheten med ett så öppet sinne som möjligt. 

En deduktiv ansats innebär motsatsen, att empirin baseras på teorin. Sökandet efter empirin ska 

styras av teoretiska antaganden vilket kräver att forskaren har en klar och tydlig teori och syfte 

innan datainsamlingen påbörjas (Jacobsen 2017). 

 

I studien har det inledande arbetet fokuserat på att samla in teoretisk data. Teorin ligger till 

grund för den intervjuguide som använts vid de efterföljande intervjuerna. Med hänseende till 

problemformuleringens utformande har utforskningen genomförts explorativt. Inledningsvis 

utfördes studien med en deduktiv inriktning. Efterhand som den insamlade empirin inkommit 

har studien skiftat till en mer abduktiv inriktning eftersom insamlad data från respondenter 

föranledde djupare teoretisk efterforskning. Med abduktion avses en ständig växelverkan 

mellan teori och empiri där ingen kan sägas vara prioriterad före den andra. Nya frågor måste 

ständigt undersökas eftersom forskningen är en ständigt pågående process där resultat leder till 

nya funderingar (Jacobsen 2017).  

2.2 Kvalitativ metod 

Studiens syfte är som tidigare nämnt, att utforska och beskriva hur och i vilken utsträckning 

banker använder AI i verksamheten samt hur de ser på framtida AI- och 

digitaliseringsmöjligheter. Utifrån syftet baseras studien på en kvalitativ metod för att 

möjliggöra en tydlig och relevant utforskning och beskrivning av problemområdet. En 

kvalitativ metod ger en större förståelse över användningen av AI i bankverksamheten samt 

vilka framtida AI- och digitaliseringsmöjligheter som finns i bankerna. Ytterligare anledning 

till valet av en kvalitativ metod är likt Jacobsen (2017) beskriver att den explorativa 

problemställningen kräver nyanserad data som går på djupet inom ämnet.  

 

Den kvalitativa metoden är utformad för att hjälpa undersökarna att förklara och beskriva 

fenomen och situationer i individuella kontexter.  Det främsta exemplet på kvalitativa metoder 

är studier av människor och den sociala samt kulturella kontexten de lever i. Varför människor 

tar de beslut de gör i olika situationer är oftast mycket kontextuella och den kvalitativa metoden 

är designad för att utforska dessa situationer. Det görs för att möjliggöra och framföra 

förklaringar inom de specifika kontexterna (Recker 2013). Den kvalitativa metoden möjliggör 

även en beskrivning av den bestämda tidpunkten när de planerade intervjuer utförs. Det kräver 

en koncentration på ett fåtal undersökningsenheter, vilket också denna studie baseras på. 

Kvalitativa metoder har huvudfokus på text och ord i jämförelse med kvantitativa metoder som 
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har huvudfokus på tal (Recker 2013). Det är ytterligare en anledning till att studien genomförs 

med en kvalitativ metod. Ett fåtal undersökningsenheter leder till en intensiv studie, vilket gör 

att kvalitativa intervjuer är lämpade för studien. Empirin baseras därav på den insamlade data 

som inkommit från intervjuer. 

 

I intervjuerna har data hämtats in i form av ord. Det leder till att relationen med 

undersökningsenheterna blir relativt öppen. Det ger författarna en möjlighet till större 

flexibilitet i form av följdfrågor samt en närhet mellan de som intervjuar och 

undersökningsenheten. Det skapar också en mer interaktiv intervju med möjlighet att gå fram 

och tillbaka mellan intervjufrågorna om något är oklart eller behöver stärkas (Jacobsen 2017). 

Den interaktiva intervjun är lämpligare i förhållande till studiens frågeställning då det förväntas 

uppstå oklarheter och funderingar under intervjun. Detta är viktigt då syftet är att få fram 

undersökningsenheternas egna uppfattningar avseende AI i verksamheten och dess framtida 

potential. Det betyder att undersökningsdata från intervjuerna blir mer relevant eftersom det 

blir deras personliga förståelse. Intervjufrågorna kräver också en viss öppenhet för att 

möjliggöra ett fritt flöde av information. Vilket resulterar i mer nyanserad data eftersom den 

intervjuade lägger fram sina personliga tolkningar och åsikter, alltså deras unika förståelse av 

ett förhållande. Den kvalitativa datan blir med andra ord mer innehållsrik, komplex och varierad 

(Jacobsen 2017).  

2.3 Fallstudier 

I kombination med den kvalitativa metoden och den explorativa ansatsen genomförs studien 

som en fallstudie. Jacobsen (2017) beskriver fallstudier som studier av enskilda fall där 

forskarna går på djupet i en situation, en organisation eller något annat som är klart avgränsat i 

tid och rum. Tillvägagångssättet skapar en god insikt i en plats eller en händelse vilket skapar 

verklighetsnära beskrivningar. Fallstudier är även väl lämpade för att ge mycket detaljerade 

beskrivningar av verkligheten (Jacobsen 2017). Vidare styrker Jacobsen (2017) att en central 

punkt i fallstudiens sammanhang är möjligheten att förstå samspelet mellan aktörer och 

kontexten. Det är av störst vikt för innevarande studie då studien fokuserar på fem 

organisationer respektive sex respondenter där den empiriska insamlingen genomförts utifrån 

varje intervju och därmed tillfört nyanserad och detaljerad information som möjliggjort 

förståelse för kausala mekanismer och processer. Varje enskilt fall har skapat ny förståelse 

vilket underlättat utveckling av nya hypoteser och teorier. Dessa fallstudier har möjliggjort 

beskrivningar över hur verksamheterna beaktar digitalisering och AI, men även vad 

organisationerna har för likheter och olikheter gentemot varandra avseende ämnet. 

2.4 Intervjuer 

Intervjuerna har genomförts som öppna och semistrukturerade då den typen av intervjuer enligt 

Recker (2013) skapar en flexibilitet för följdfrågor samt möjlighet till att förtydliga 

respondenternas svar genom att söndra för detaljer samt återkoppla och bekräfta de mest 

relevanta frågorna. Informationen som erhålls från semistrukturerade intervjuer ger inte bara 

svaren på de ställda frågorna utan även orsaken till varför respondenten svarar som de gör 

(Recker 2013). Informationen från intervjuerna resulterar i studiens primärdata (Jacobsen 

2017). Undersökningsenheterna består av individer med kunskap och kännedom om AI och i 

kombination med individer med kunskap om banker och dess verksamhet.  

2.4.1 Utformning av intervjuguide 

Studien genomfördes inledningsvis utifrån en deduktiv inriktning vilket föranlett att 

intervjuguiden baserades på studiens teoretiska referensram. Jacobsen (2017) presenterar 

exempel på struktureringsgrader. Intervjuguiden som upprättades innehöll frågor med både låg 
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och hög struktureringsgrad. De exempelfrågor som presenterats har använts som utgångspunkt 

för intervjuguidens upplägg samtidigt som intervjuguiden utformades som öppen- och 

semistrukturerad för ökad flexibilitet. Ett flertal teman identifierades i teorin och inledningsvis 

ställdes mer generella och övergripande frågor med syftet att tydliggöra respondentens kontext 

och erhålla respondentens helhetsbild. Huvudfrågor sammanställdes för varje tema och 

följdfrågor ställdes för att tydliggöra respondenternas svar. Det explorativa upplägget har gjort 

att respondenterna haft möjlighet att själva ta upp och gå in på teman. I de fall respondenten 

inte berörde på förhand önskade teman har intervjuaren försökt att styra respondenten in på 

dessa teman utan att lägga ord i mun på respondenten. I och med övergången till den abduktiva 

inriktningen användes samma intervjuguide som bas för frågorna, men följdes inte i samma 

utsträckning då den höga struktureringsgraden inte krävdes. Frågor med låg strutkureringsgrad 

användes istället där respondenterna fick styra och prata utifrån huvudrubrikerna medans 

undersökarna ställde mer följdfrågor för att tydliggöra respondentens svar. Det föranledde till 

att nya teman identifierades och ytterligare forskningsteori fick inhämtas. 

 

Utifrån teorin som uppdagats i tidigt skede om AI:s användningsområde i banker och kredit- 

och långivning samt vilka etiska aspekter och lagkrav som kan påverka implementering av AI 

lade grunden till vilka frågor som ställdes i intervjuerna. Utöver teoretisk grund upprättades 

frågor om hur respondenterna ser på framtida digitalisering och AI i verksamheterna. 

Intervjuguiden finns bifogad i bilaga 1. 

 

2.4.2 Urval 

För att uppnå syftet med studien behövdes relevant information gällande AI:s användning i 

banker samt vilka framtida AI- och digitaliseringsmöjligheter som finns i bankerna. Ambitionen 

var att finna respondenter som kunde ge fördjupad information om de fenomen som utforskas 

och kunde bidra med både verksamhet- och digitaliseringsinblickar. Först bestämdes det hur 

många verksamheter och respondenter som behövdes för att erhålla tydlig och tillräcklig 

information till en jämförelse mellan teori och praktik. Faktorer som tid och möjlighet spelade 

stor roll i detta avseende och resulterade i intervjuer med fem olika verksamheter. I ett tidigt 

skede efterfrågades det vilken roll respondenten hade i verksamheten för att säkerställa att 

respondenten var passande för studien. Urvalet av respondenter består därav av ett 

informationsurval vilket Jacobsen (2017) beskriver som respondenter med goda kunskaper och 

anses vara lämpliga för att ge omfattande och initierande information.  

2.5 Trovärdighet 

För att stärka studiens trovärdighet presenteras i följande stycken två viktiga termer avseende 

studiens trovärdighet. Dessa termer är validitet och reliabilitet.  

2.5.1 Validitet (Giltighet) 

Validitet består av två delar, intern och extern validitet. Jacobsen (2017) beskriver intern 

validitet som de resultat vilka uppfattas som riktiga. Eftersom empirin har samlats in från fem 

olika företag inom samma bransch vilka är oberoende från varandra kan informationen anses 

vara internt valid. Ett informationsurval har genomförts vilket har medfört lämpliga 

respondenter i studien som innehar goda kunskaper inom ämnet. Extern validitet avser resultatet 

från ett begränsat område som är giltigt i andra sammanhang. Den externa validiteten förklarar 

och säger i vilken utsträckning studiens resultat kan generaliseras till att verka och gälla i andra 

situationer och sammanhang (Jacobsen 2017).  
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Intervjuerna har genomförts med respondenter från fem olika företag inom samma bransch 

vilket resulterar i att resultaten kan generaliseras och därav verka och gälla i andra situationer 

och sammanhang. För att genomföra en studie med högre grad av både intern och extern 

validitet behöver dock en bredare fallstudie genomföras. Det skulle vara en fallstudie där 

respondenter från fler delar i organisationerna får berätta mer om den verksamhetsdel som de 

har som fokusområde. Det skulle föranleda en mer djupgående och detaljerad analys där 

respondenter med liknande roller på bankerna hade kunnat jämföras. Det grundas i att de olika 

respondenterna i studien innehar olika typer av roller i organisationerna och därmed olika 

kunskaper och infallsvinklar om verksamheten, bankens processer, AI och bankens 

digitalisering.  

 

2.5.2 Reliabilitet (Tillförlitlighet) 

Reliabilitet handlar om att studien ska vara tillförlitlig och förståelig för att 

undersökningsdesignen, datainsamling och analysen kan påverka resultatet. Det handlar även 

om i vilken utsträckning undersökningen ska kunna repeteras för att återfå likartade resultat 

(Jacobsen 2017). I studien presenteras undersökningsdesign, datainsamling och analys så att 

det finns möjlighet att replikera undersökningen. Dock går det även med den informationen få 

framtida resultat som kan variera. Det beror på sociala aspekter och den ständiga utvecklingen 

av tekniken som påverkar intervjuer och insamlingen av empirin (Jacobsen 2017). 

 

Samtliga respondenter har godkänt att intervjuerna spelats in vilket ökar tillförlitligheten och 

försäkrar att det är respondenternas svar som återges i resultatet. Det försäkrar även att 

författarnas egna värderingar inte lagts i det som respondenterna har svarat. 

 

Pålitlighet handlar om att forskaren har varit transparent och förklarat alla delar av studiens 

forskningsprocess. Att under forskningsprocessen låta kollegor eller andra personer kritiskt 

granska materialet kan öka studiens pålitlighet (Bryman 2011). En handledare från högskolan i 

Borås har kontinuerligt granskat studiens material och handlett forskningsprocessen utan att ha 

arbetat med studien vilket ökat pålitligheten. Bryman (2011) beskriver äkthet som att 

undersökningen ska ge en rättvis bild av respondenternas upplevelser. Avseende äktheten har 

det fokuserats på att inte lägga personliga värderingar i det som respondenterna framfört. 

Frekvent har även olika citat i resultatet presenterats för att ge en mer sanningsenlig bild av 

respondenternas uppfattningar.  

2.6 Tillvägagångssätt 

Jacobsen (2018) beskriver att studier av enskilda fall kräver god insikt i en plats eller händelse. 

Därav var det första steget i forskningsprocessen att samla in information om tidigare forskning 

för att få en inblick och skapa god förståelse för ämnet och om vilka forskningsfrågor som finns. 

Därefter upprättades problemformulering, samt att syfte och frågeställningar formulerades. 

Fortsättningsvis togs kontakt med flertalet banker för att få underlag för forskningen och 

tillgång till respondenter. En intervjuguide upprättades med ramar för hur intervjuerna skulle 

genomföras och vilka frågor som skulle ställas. Vid intervjusituationen informerades varje 

respondent om vad studien skulle handla om, syftet med studien, vilka författarna är och att 

intervjuerna var anonyma vilket innebar att varken respondentens namn eller verksamhetens 

namn publiceras i studien. Informerandet om studien genomfördes i enlighet med de etiska 

principer Jacobsen (2017) tar upp om informerat samtycke innehållandes kompetens, 

frivillighet och fullständig information som innebär att de som undersöks gör det frivilligt och 

att det frivilliga deltagandet bygger på att den undersökta vet om vilka risker och möjligheter 
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som ett sådant deltagande kan medföra. Den första intervjun genomfördes med två respondenter 

genom en telefonkonferens. Resterande intervjuer har genomförts på plats på respektive 

organisations kontor. Anonymiseringen av respondenterna har utförts i enlighet med de 

identifieringsaspekter som Jacobsen (2017) tar upp handlar om att enskilda personer eller 

organisationer inte ska vara möjliga att identifiera i datamaterialet och att det i vissa fall bör 

utelämnas upplysningar även om de kan vara av intresse för analysen. För att undvika 

möjligheten till identifiering i datamaterialet har anonymisering genomförts genom att benämna 

respondenterna med siffror. Vidare har respondenterna beskrivits utefter arbetsroll, 

yrkeserfarenhet samt en redogörelse av respektive verksamhet utifrån de beskrivningar som 

respondenterna angivit om banken. Information som kan härledas till varje respondent och bank 

har medvetet tagits bort. På samma sätt har det varit medvetet att inte skriva var kontoren för 

respektive verksamhet finns någonstans, för att upprätthålla anonymiteten i allt högre 

utsträckning. 

Jacobsen (2017) menar att det ideala är att alla intervjuer spelas in så de kan transkriberas 

ordagrant för att få med allt respondenterna säger. På så sätt blir det också möjligt för andra att 

gå in i rådatan och därmed kontrollera påståenden och tolkningar som gjorts. I studien har alla 

intervjuer spelats in efter godkännande från varje respondent vilket möjliggjort att materialet 

har kunnat transkriberats och analyserats i efterhand. Respektive intervju har varit mellan 35 - 

60 minuter långa och rollfördelningen har varit så att en författare har styrt intervjun med frågor 

medans de andra två författarna har tagit anteckningar och fyllt i följdfrågor vid behov. Alla tre 

författare har varit med vid alla intervjuer och har haft samma roll i alla intervjuer.  

2.6.1 Analys och bearbetning av material 

En innehållsanalys baseras på antagandet att det som en person säger i en intervju kan reduceras 

till mindre antal mer övergripande och meningsfulla kategorier (Jacobsen 2017). I studiearbetet 

har transkribering av intervjuerna delats upp på alla tre författare. Utifrån intervjuguiden har en 

transkriberingsmall upprättats som innehöll varje fråga i kronologisk ordning. I så stor 

utsträckning som möjligt har transkriberingen genomförts så att svaren kopplats till respektive 

fråga redan vid transkriberingstillfället, vilket har gjorts för att underlätta den efterföljande 

analysen av svaren. I transkriberingsmallen har också platser för ifyllande av tid gjorts 

kontinuerligt för att ytterligare underlätta att gå tillbaka och kontrollera citat och påståenden. 

När analyserna genomförts har en innehållsanalys genomförts där kategorier färgkodats för att 

tydliggöra vilka delar av intervjuerna som behandlar vad och för att klarlägga vilka olika teman 

som belysts av respondenterna. Färgkodningen har sedermera använts för jämförelse av de olika 

respondenternas svar.  
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3 Teoretisk referensram 
I kapitlet kommer tidigare forskning och teori presenteras. Inledningsvis presenteras olika 

verksamhetsprocesser inom bankväsendet, sedermera presenteras digitaliseringen i banker och 

en teknisk introduktion till artificiell intelligens. Därefter presenteras teori över hur AI kan 

användas i banker och slutligen vilka tillämpningseffekter som kan tillkomma med AI.  

3.1 Verksamhetsprocesser 

I avsnittet presenteras olika verksamhetsprocesser som är viktiga i bankverksamhet och som 

samtidigt har potential att förbättras med ny digitalisering och AI. Dessa verksamheter har 

identifierats som avgörande för finansiella verksamheter och är därmed lämpade för studien.  

 

3.1.1 Kredit- och långivningsprocess 

Kreditindustrin har under de senaste decennierna haft en mycket snabb tillväxt. Därav har 

betydande kreditvärderingsmodeller önskats för att understödja kreditinstutitioner med 

analysering av låneansökningar med minsta kreditförlust, kostnad och tid. Detta har lett till en 

vilja bland forskare att utveckla mer exakta kreditvärderingsmodeller. Att ta fram en 

tillfredställande kreditmodell har attraherat forskare i flera decennier och är fortsatt ett av de 

hetaste forskningsämnena inom kreditindustrin (Chen, Zheng & Lin 2014). Användning av 

kreditvärdighetsbedömningar sker dock inte utan begränsningar. En bra modell borde exakt 

kunna förutsäga ett genomsnittligt resultat för lån till grupper och individer med samma typ av 

värden på de relevanta faktorerna som kreditkvaliten bedöms på (Sengupta & Bhardwaj 2015).  

 

Kreditvärdighet (Credit scoring) är en sannolikhetsmetod för att förutsäga risken att en sökande 

inte kan betala tillbaka sitt lån till en kreditinstutition. I en kreditvärdering klassificeras 

huvudsakligen kreditansökande utefter två klasser, bra sökande och dåliga sökande. 

Klassificeringen baseras på egenskaper såsom ålder, ekonomiskt tillstånd, social status och 

vilka olika säkerheter som finns (Chen, Zheng & Lin 2014). 

 

3.1.2 Kundservice 

Kundservice används i alla typer av branscher och är en informations- och 

kommunikationskanal för kunder. Tidigare har kundservice setts som en extra service för 

kunder eller att det varit nödvändigt men som ändå inte givit mycket värde till samhället 

(Grönroos 2007). Vad som är just kundservice är mycket individuellt men för vissa är det att få 

sina glas fyllda på restaurangen av servitriser och servitörer utan att behöva fråga om det, medan 

kundservice för andra kan vara att helt lämnas ifred under en måltid (What is customer service? 

2000). Bra kundservice kan även vara att endast bemöta kunder med ett vänligt leende eller 

bara med en generellt positiv attityd. Grönroos (2007) säger att kundservice och kvalitèn av den 

är något som definieras av kundernas individuella uppfattning.  

 

Kunder har oerhört stor makt eftersom det är deras val att använda eller att inte använda 

specifika produkter och tjänster. Tsai, Hsu och Lin (2011) hävdar att en utvecklingsstrategi för 

finansiella tjänster som inte innefattar potentiella kundmönster, behov eller deras bakgrund är 

en föråldrad strategi som är bunden till att misslyckas eftersom strategin inte tar hänsyn till 

några av de kritiska delarna som möjliggör att det ska lyckas. Kundservice inom finansiella 

tjänster involverar ofta en direkt interaktion mellan kund och leverantör samtidigt som kunden 

spelar en aktiv roll i utvecklingen. Verksamheter borde betona kundernas behov och 
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förväntningar till en större grad samtidigt som verksamheterna utvecklar och förbättrar nya och 

existerande tjänster (Tsai, Hsu och Lin 2011). 

 

3.1.3 Compliance 

Med compliance avses finansiell regelefterlevnad. Det betyder att ett finansiellt institut för 

elektroniska pengar ska ha instruktioner och rutiner för att säkerställa att bolagen följer 

lagstiftning och föreskrifter. Syftet med compliance är att upptäcka de risker som finns för 

finansiella institut i detta avseende (FFFS 2011:49).  

 

I och med ökade regelkrav på banker bland annat genom den nya dataskyddsförordningen 

GDPR, blir funktioner som compliance ännu viktigare nu än innan. Compliance är en 

verksamhetsfunktion i finansiella institut som är till för att hjälpa verksamheten att följa de 

riktlinjer, krav och standarder som tillsynsmyndigheter sätter upp (Losiewicz-Dniestrzanska 

2015). Det huvudsakliga syftet med compliance-funktionen är att hantera och kontrollera risker 

som medföljer i regulatoriska sammanhang. Samtidigt är compliance-funktionen krävande i det 

avseendet att regelkrav ska tydas och översättas till den specifika verksamheten. Regelkrav för 

svenska finansiella institut som kommer från finansinspektionen behöver hanteras till den grad 

att de översätts till regulatoriska mål, vilket sedan ska ligga till grund för regulatoriska regler 

och restriktioner för verksamheten (Ly, Maggi, Montali, Rinderle-Ma & van Der Aalst 2015). 

Dessa ska sedan implementeras i verksamhetsprocesser, för att sedan kontrolleras och 

övervakas så att de efterföljs. 

3.1.4 Penningtvätt 

Arbetet mot penningtvätt kallas i finansiella sammanhang för anti-money laundring (AML) och 

är likväl compliance en avgörande funktion för finansiella institut. Funktionen är till för att 

systematiskt spåra och identifiera bedrägerier och penningtvättstransaktioner. Det handlar 

bland annat om hur bankkunders transaktionsbeteende ser ut, men även förarbetet och 

kontroller innan en person blir kund på banken (Chen et.al. 2018). Finansinspektionen (2018) 

som tillsynsmyndighet i Sverige föreskriver hur verksamheter ska arbeta för att undvika att bli 

utnyttjad av penningtvätt och finansiering av terrorism. Arbetet för banken är att följa dessa 

föreskrifter i omfattade verksamhetsprocesser, bland annat för att inte riskera dryga böter på 

grund av misskött penningtvättshantering. Finansinspektionen (2018) har en rekommenderad 

process för de som påverkas av lagen. Den innefattar att banker bör genomföra riskbedömningar 

av produkter och tjänster, skapa rutiner för kundkännedom, genomföra övervakning och 

behandling av personuppgifter, utbilda personal i penningtvätt, riskklassificera delar i 

verksamheten, granska transaktioner och aktiviteter, samt rapportera misstänkta ärenden till 

Finanspolisen.  

3.2 Digitalisering i banker 

Digitaliseringen har stor inverkan på finansindustrin och i den takt världen blir allt mer 

digitaliserad kommer konsumenter att kräva fler och fler digitala bankprodukter och finansiell 

service (Kane 2017). En stor orsak till den stora digitala inverkan är att de finansiella 

produkterna i största utsträckning är baserade på information och sällan fysiska produkter. En 

annan orsak är att de flesta processer utnyttjas utan någon som helst fysisk interaktion mellan 

människor, exempelvis onlinebetalningar eller aktiehandel via internet. Undantagen som finns 

är viss form av kundrådgivning. Den pågående digitaliseringsprocessen leder inte bara till ökad 

automatisering av processer, utan också till en grundläggande omorganisation av värdekedjan 

för finansiella tjänster med nya affärsmodeller, exempelvis automatiska rådgivare och nya 

aktörer på marknaden såsom apple och samsungs betalningslösningar (Puschmann 2017). 
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Genom den påtvingade digitala transformeringen som sker i finansindustrin uppstår ett antal 

effekter som Puschmann (2017) beskriver enligt nedan: 

 

Förändrad IT-roll. IT-utvecklingen såsom social databehandling, big data, internet of things2 

eller cloud computing3 möjliggör för finansiella tjänstebolag att inte bara automatisera sina 

affärsprocesser, utan möjliggör för helt nya produkter och tjänster för finansindustrin, 

exempelvis crowdfunding4. 

 

Förändrat konsumentbeteende. Kunderna använder sig idag av andra typer av 

interaktionskanaler avseende kundtjänsthantering. Fler kunder använder sig elektroniska 

interaktionskanaler vilket tvingar fram en omorganisation av kanalhanteringen till en mer 

egenhanterad kundservice. 

  

Förändrat ekosystem.  Traditionella banker och försäkringsbolag har minskat sin grad av intern 

produktion (outsourcing) de senaste decennierna vilket har lett till en mer fokuserad 

specialisering.  

 

Förändrar reglering. Efter finanskrisen 2008 utökades regleringen av finansindustrin på de 

allra flesta områden. Flera länder har satt igång initiativ för att underlätta för fintech start-ups. 

Exempel finns i London, Singapore och Hong Kong vilka har introducerad en så kallad fintech 

“sandlåda” för experimenterande med nya produkter, tjänster och affärsmodeller.  

 

Sedermera presenterar Puschmann (2017) fem olika faser som digitaliseringen i 

finansbranschen genomgått.  

 

Intern digitalisering (fas 1-3). Det första området av IT-användande var fokuserat på interna 

processer, såsom betalningstransaktioner eller portföljhantering. I det första stadiet fokuserade 

banker och försäkringsbolag på automatisering av finansiella tjänster för att uppnå bättre 

effektivitet. Exempel på produkter som initierades var elektronisk skadehantering och 

bankkonton. IT var inte eller endast delvis existerande och användes först i den tredje fasen.  

 

Leverantörsorienterad digitalisering (fas 4). I den fjärde fasen var fokus på integrering av 

leverantörer. För att genomföra detta krävdes det att företag standardiserade processer och 

applikationsfunktioner. Outsourcande av affärsprocesser började med IT-området och sedan 

övergick det till back-office områden såsom betalningar, investeringar och kreditprocesser med 

målet att reducera mängden in-house-produktion.  

 

Kundorienterad digitalisering (fas 5). Den femte fasen koncentreras runt kunderna och deras 

processer och omprioritering av dagens produktcentrerade logik mot nya ekosystem. Ett första 

exempel är elektroniska plånböcker som inte bara inkluderar betalning utan även möjligheten 

att samla in, lagra och spendera lojalitetspoäng och annan personlig information. Dessa nya 

tjänster omfattar utveckling av peer-to-peer-affärsmodeller samt utvecklingen av icke-

finansiella tjänsteleverantörer från annat än industrin. 

                                                 
2
 Internet of things är vardagsföremål som hushållsapparater, kläder och accessoarer, men även maskiner, fordon 

och byggnader, med inbyggd elektronik och internetuppkoppling (Nationalencyklopedin u.å). 
3
 Cloud computing är externt serverutrymme för datortjänster som är tillgängligt via internet från enskilda datorer. 

Det kan röra sig om är t.ex. program, appar, e-post och lagring av datafiler (Nationalencyklopedin u.å). 
4
 Crowdfunding eller gräsrotsfinanseiering innebär att en grupp individer med små summor hjälper till att 

finansiera ett projekt (Nationalencyklopedin u.å). 
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Fintech är av stor strategisk betydelse för finansiella tjänstebolag. Banker har exempelvis IT 

kostnader på mellan 15-20% av sina totala kostnader och är därmed näst högsta utgift efter 

personalkostnader. Traditionellt sett har banker de allra högsta IT-investeringskostnaderna av 

alla branscher med 4,7-9,4% av sina intäkter, vilket kan jämföras med branscher som 

försäkringsbolag som investerar 3,3% och flygplanstillverkare som lägger 2,6% procent av sina 

intäkter på IT-investeringar (Puschmann 2017).  

3.3 Artificiell intelligens 

Artificiell intelligens är dels intelligens som tillskrivs ett datorsystem, men är även ett 

forskningsområde som är inriktat mot konstruktion av datorsystem som uppvisar mänskligt 

intelligent beteende (Nationalencyklopedin u.å.). I följande avsnitt introduceras AI-tekniken. 

 

När AI diskuteras inom bank- och finanstjänster är det viktigt att definiera vad som ligger i 

fokus. Det finns oerhört många typer av AI och att tala om AI i generella drag är som att prata 

om Tokyo som att det är synonymt med Asien. Många banktjänstemän gör misstaget att tänka 

på AI som något som är långt bort i tiden och att tekniken inte kommer vara inriktad på 

bankverksamhet (King 2019). Utifrån denna grund har de mest relevanta delarna inom AI valts 

att presenteras.   

3.3.1 Agenter 

Artificiella agenter kan förklaras som den mest övergripande termen eller den mest inledande 

delen till AI. Dessa agenter är kunskapsbaserade system som tar hänsyn till den omgivande 

miljön, vilket i många fall är den fysiska världen, internet, en användare genom ett grafiskt 

användargränssnitt, en samling av andra agenter, eller andra komplexa miljöer. Dessa 

artificiella agenter är utformade för att tolka perceptioner lösa problem och dra slutsater samt 

bestämma handlingar och agera på miljön för att realisera de mål eller uppgifter som den har 

utformats för. Det genomförs genom kontinuerlig insamling av data från användare, andra 

agenter och/eller från agentens egna erfarenheter av tidigare lösningar (Tecuci 2012). 

 

3.3.2 Maskininlärning 

Maskininlärning är en vanligt förekommande del inom AI. Inom datavetenskap är det studier 

av algoritmer för datorinlärning baserat på stora mängder data i syfte att göra förutsägelser och 

prognoser (Nationalencyklopedin u.å.). Den generella iden med nästan all maskininlärning är 

att en dator lär sig utföra uppgifter genom att studera ett flertal liknande träningsexempel. Efter 

inlärningsprocessen går datorn vidare till att utföra en liknande uppgift med data som datorn 

inte har haft tillgång till innan (Louridas & Ebert 2016). Maskininlärning kan sammanfattas 

som programmering av applikationer som lär sig utföra uppgifter genom erfarenheter och 

observationer, utan att blivit programmerad att utföra den specifika uppgiften. Vidare kan 

applikationen med hjälp av indata utveckla sig själv och på det sättet bli bättre på att utföra 

tilldelade uppgifter (Brandewinder 2015).  

 

Maskininlärning uppkom redan under 1970-talet, när de första algoritmerna utvecklades. Den 

stora förändringen de senare decennierna är att den oerhört stora ökningen i datakraft har gjort 

det möjligt att använda maskininlärning för ännu större problem och att tillämpa 

maskininlärning till fler ständigt växande områden som exempelvis ansikts- och 

fingerigenkänning, objektigenkänning och prediktioner genom videor samt  

mönsterigenkänning för att analysera exempelvis kod för svagheter (Louridas och Ebert 2016). 
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En viktig del i maskininlärning är att förbereda den data som programmet ska använda sig av, 

samtidigt som programmet ska kunna förstå den insamlade datan. Enligt Brandewinder (2015) 

genomförs det genom analysering av den inmatade eller hämtade datan för matchning med 

passande algoritmer. När den utvalda algoritmen är färdigställd finns tre olika sätt för 

programmet att lära sig utifrån data. För att möjliggöra att en maskin löser problem den aldrig 

stött på sedan tidigare finns tre huvudsakliga modeller för en maskin att lära sig. I figur 3.1 

visas tre modeller för maskininlärning. 

 
Figur 3.1 - Typer av maskininlärning (Swamynathan 2017) 
 

Supervised learning är den vanligaste inlärningsmetoden. Här tillförs programmets algoritm 

med stor mängd dataexemplar som både innefattar indata och utdata. Detta görs i förhållande 

med en expert inom respektive område som datan tillhör. Detta sker oftast i träningsfasen och 

behovet ligger på att lära algoritmerna hur data hänger ihop genom att försöka matcha mönstret 

från indata till utdatan (Swamynathan 2017). De två vanligaste använda typerna av supervised 

learning är “Regression” och “Classification”. 

 

Regression handlar primärt om att förutsäga kontinuerlig utdata i förhållande till den givna 

indatan. Detta kan vara händelser som exempelvis antalet försäljningar i en affär, hur många 

personer behöver för ett specifikt arbetsskift eller antalet parkeringsplatser som behövs för en 

specifik affär (Swamynathan 2017). 

 

Classification handlar om att förutsäga det faktiska eller sannolikheten för utdatan och 

klassificera detta vilket kan vara två eller fler. Algoritmen borde lära sig mönstret i förhållande 

till den inmatade datan från historiska data för att sedan kunna förutsäga utdatans beroende på 

potentiell framtida data. Detta kan användas för att exempelvis klassificera om ett mail antingen 

är “spam” eller “inte spam” (Swamynathan 2017). 

 

Unsupervised learning används i situationer där den önskade utdatan är okänd och när det inte 

finns någon tillgång till historisk data. Målet med denna typ av inlärning är att studera mönster 

i den inmatade datan för att skapa en bättre förståelse, samtidigt som liknande mönster 

identifieras vilket sedan grupperas till specifika klasser eller händelser. Det finns tre vanliga 

sätt att utföra unsupervised learning. Dessa är “Clustering”, “Dimension Reduction” och 

“Anomaly Detection” (Swamynathan 2017). 

 

Clustering används när det inte finns någon kännedom gällande indatans klasser. Målet blir 

därav att dela in och gruppera indatan till specifika grupper med relaterade värden eller objekt 

(Swamynathan 2017).  

 

Dimension Reduction görs för att minska den arbetskraft som krävs för att analysera all indata 

och handlar om att identifiera och hitta nyckelvariabler som innefattar den största delen av data 
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från en given indata. Målet är helt enkelt att simplifiera en stor mängd av data (Swamynathan 

2017).  

 

Enligt Swamynathan (2017) används Anomaly Detection för att identifiera objekt, händelser 

eller observationer som resulterar i ett oförväntad mönster eller beteende i förhållande till den 

inmatade datan. Detta görs i jämförelse med historisk data av liknande eller samma inmatad 

data. Detta används inom en stor mängd olika fält som exempelvis hälso övervakningssystem, 

händelse detektering eller bedrägeri- och  ingångs detektering. 

 

Målet med Reinforced learning är att kartlägga situationer till handlingar för att åstadkomma 

bästa möjliga resultat. Medans kartläggningen sker bör systemet inte behandla endast det 

närmsta resultatet utan ska även ta hänsyn till alla efterkommande resultat. Detta skulle 

exempelvis kunna vara att köra en bil där systemet ständigt måste ta hänsyn till en dynamisk 

miljö (Swamynathan 2017). Det vanligaste sättet att strukturera upp reinforced learning på är 

med hjälp av “Markov Decision Process”. Detta är en metod som interagerar med sin 

omgivning och kan definieras som en målorienterad process för att maximera sin belöning 

genom att åstadkomma bästa möjliga resultat (Swamynathan 2017).   

 

3.3.3 Deep learning 

Representation learning är ett antal metoder för att mata en maskin med data som automatiskt 

hittar presentationer av datan för att samtidigt klassificera datan. Deep learning är det mest 

avancerade området inom AI som är baserat på representation learning. Deep learning skapar i 

flertal lager med presentation av data genom att komponera icke-linjära moduler där varje 

modul transformerar en nivå på presentationen av data. Det skapar flera abstraktionsnivåer 

genom flera processande lager som lär sig presentera data där varje nivå innehåller en större 

grad av abstraktion. När maskinen har matats med tillräckligt mycket data och tillräckligt stor 

komponering har utförts kan systemet lära sig väldigt komplexa funktioner (LeCun, Bengio & 

Hinton 2015). 

 

Klassificeringen av datan förstärks av de övre presentationslagren med aspekter som är viktiga 

för särbehandling och sorterar även bort irrelevanta variationer. En viktig del i Deep Learning 

är att representationslagren inte är designade av mänskliga ingenjörer utan är inlärda från data 

genom de tidigare nämnda inlärningssätten. Deep learning har gjort stora framsteg med att lösa 

problem som tidigare inte var möjligt. Forskare har även upptäckt att Deep learning är väldigt 

bra på att upptäcka invecklade strukturer i de högre nivåerna av presentationsdata (LeCun, 

Bengio & Hinton 2015).  

 

3.3.4 Superintelligens 

Maskiner har i dagsläget mycket sämre generell intelligens än människor men ändå har det 

föreslagits att en dag kommer dessa maskiner bli superintelligenta. Bostrom (2014) förklarar 

superintelligens som allt intellekt som överstiger människans kognitiva prestationsförmåga i 

praktiskt taget alla intressanta områden. Speed superintelligence är ett begrepp som menar att 

ett system kan göra allt en människa kan utföra, men mycket snabbare. Ett exempel på detta är 

hjärnemulering som körs på en fast hårdvara. En emulation opererar i en hastighet 10 000 

gånger snabbare än en biologisk hjärna och skulle kunna läsa en bok på ett par sekunder och 

skriva en uppsats på en eftermiddag. Om en utveckling av ökad snabbhet med en faktor på en 

miljon sker skulle en emulation kunna utföra ett millennium av intellektuellt arbete på en enda 

arbetsdag (Bostrom 2014).  
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3.4 Artificiell intelligens i banker 

I det här avsnittet presenteras hur AI används och utnyttjas i förhållande till de 

verksamhetsprocesser som tidigare presenterats i avsnitt 3.1. 

3.4.1 Kredit- och långivningsprocess 

Företag med lån och krediter som en viktig inkomstkälla kan med AI minska kostnader, 

kreditförluster och tid (Chen, Zeng & Lin 2014). För dessa företag handlar det om att ha en så 

exakt credit scoring modell som det bara går, för att minimera risken som tillkommer vid 

krediter. Chen, Zeng och Lin (2014) nämner att förekommande AI-tekniker för kreditvärdering 

är Support Vector Machines (SVM), Artificial Neural Networks (ANN), Genetic Algorithm 

(GA) samt Genetic Programming (GP). Dessa har en potential att användas i företags 

kreditvärdering, men enligt författarna finns det fortfarande mycket kvar att utveckla och forska 

kring datahantering och specifikt data mining. Michaels (2019) argumenterar för att 

utvecklingen inom området kommer leda till att majoriteten av finansbolag kommer att använda 

någon form av AI-teknik år 2020. Teknikens potential kan vara ovärderlig för många företag 

genom att precisera en konsuments betalningsförmåga, betalningsmönster, och riskprofil, vilket 

kommer leda till säkrare krediter och större chans till positiv tillväxt.  

 

AI-teknologin har i tidigare forskning visat sig vara överlägsen den traditionella teknologin vid 

kreditvärdering. Det sedvanliga tillvägagångssättet har varit statistik tillsammans med 

optimering, vilket har varit drivande i många år (Khemakhem, Ben Said & Boujelbene 2018). 

I de senare undersökningarna har AI-teknik som ANN, decision trees och SVM bidragit till en 

mer korrekt bedömning av kreditrisker gentemot konsumenter. Samtidigt har studier visat på 

skillnader mellan tekniker och enligt Luo, Wu och Wu (2017) har bland annat SVM-tekniker 

varit mer framgångsrik än andra i att klassificera kreditkortskonsumenter som missköter 

återbetalning. Vidare förklarar Nwulu, Oroja och Ilkan (2012) att maskininlärningsteknik, där 

bland annat ANN och SVM är förekommande modeller, ger bättre resultat i kreditvärdering än 

de traditionella statistikmetoderna.  

 

3.4.2 Kundservice och chatbotar 

Den ständigt expanderande användningen av AI visar sig inte minst inom kundservice. För 

bankerna handlar det om att både göra kunden nöjd, men också att gå med så stor vinst som 

möjligt. AI förekommer framförallt i form av chatbotar, som i stor utsträckning är mer 

kostnadseffektiva och snabbare än människan på att utföra tjänster som är återkommande på 

banken (Lui & Lamb 2018). Denna AI bidrar med färre resurser för kommunikativa ärenden 

mellan kund och bank, samtidigt som kunden har möjlighet att få en mer individuell hjälp och 

bedömning i ärenden. Kunden får också sin hjälp utan att behöva beakta det mänskliga 

inflytandet. Lui och Lamb (2018) menar på att konsumenten har en större tillit till chatbotar på 

grund av att det mänskliga inflytandet faller bort.  

 

Chatbotar har utvecklats mycket under de senaste åren och många olika typer av idéer har 

tillämpats i processen, bland annat stora databaser och algoritmer för mönstermatchning. 

Nuvarande toppmoderna verktyg som ChatScript5 och AIML6, ger enkla mekanismer för att 

                                                 
5
 ChatScript är en Natural Language Processing (NLP) och dialog management framework, använd både i utvecklandet av 

chatbotar och i Språk processande tjänster. (Castro et al. 2018) 

 
6
 AIML, Artificial Intelligence Markup Language är ett tillägg på NLP för dialogen mellan människor och chatbotar som följer 

stimulering-svar tillvägagångssättet. (Marietto et al. u.å) 
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utveckla chatbotar. Chatbotlogiken finns vanligtvis i enkla textfiler eller skript och hanteras av 

en angiven motor. Dessa verktyg fokuserar på kvaliteten i konversationen med avseende på hur 

intelligent chatboten kommer att tyckas vara för användaren. Intelligensen kan uppnås genom 

en såkallad “brute-force”-implementering, med enorma mängder skript som täcker olika 

konversationscenarier. Dessa skript används för smart design och användning av mer 

avancerade tekniker som tillhandahålls av verktygen. Dock har fortfarande inte teknikens fulla 

potential uppnåtts med hänsyn till nuvarande behov av AI-stöd (Modrzejewski & Rokita 2018).  

 

AI som ingår i konversationsgränssnitt kan användas för att förbättra datafördelning och 

effektivitet i verksamheter som teknisk support och kundsupport i alla institutioner som 

sannolikt kommer att tillhandahålla tjänster eller produkter till ett betydande antal personer som 

banker, medicinska institutioner eller stora återförsäljare (Modrzejewski & Rokita 2018).  

 

3.4.3 Compliance 

I flera decennier har teknikföretag arbetat med att skapa lösningar för att stötta finansindustrins 

tillsynskrav. Kombinationen av strängare regelverk och framväxten av fintechbolag har lett till 

en uppsjö av regtech-inriktade uppstartsbolag (Ainger 2017). RegTech (regulatory technology) 

är inriktat på att ge finansinstitut bättre compliance, risk och rapporteringslösningar på data. 

RegTech handlar om att utforska innovativa och smarta vägar för att utnyttja teknik inom 

regleringsområdet.  

 

Banker söker ständigt lösningar för att lösa sina intäkts- och kostnadsutmaningar. Då banker 

arbetar med hur de omvandlar och anpassar sin verksamhet för att förbli relevant i den digitala 

tidsåldern, ses RegTech som ett sätt att underlätta detta genom att hjälpa dem att utföra 

compliance-uppgifter mer effektivt och till lägre kostnad genom smart informationsutbyte med 

specialiserade teknikleverantörer (Monterio 2017).  

 

RegTech fokuserar på att använda en kombination av djupa kunskaper och teknologi för att 

hjälpa finansiella institutioner att förhålla sig compliant till de otaliga lagar och regelverk som 

styr deras verksamhet, såsom Baselkommittén7 eller det europeiska direktivet MiFID II8 

(Monterio 2017).  

 

RegTech-bolag försöker föra AI, maskininlärning och big data analytiska tekniker för att bära 

en strängare anti-penningtvättskontroll, skattekontroll samt sanktion- och ekonomisk 

brottslighetskontroll. Dessa bolag försöker även att underlätta för finansiella institut att hantera 

den strukturerade interna datan (Ainger 2017). 

 

3.4.4 Penningtvätt 

I forskningen lyfts det fram att maskininlärning är framgångsrikt i avseendet identifiering av 

penningtvättsaktiviteter i banker. Chen et.al. (2018) skriver att det under de senaste decennierna 

varit vanligt att verksamheter använt en mer operationell modell med en viss uppsättning regler 

för att hantera penningstvättsärenden. Denna metodik blir svårare och svårare ju mer dynamiska 

                                                 
7
 Baselkommittén (The Basel Committee on Banking Supervision) för banktillsyn tar fram standarder, riktlinjer 

och rekommendationer som är normgivande för de flesta tillsynsmyndigheter (Finansinspektionen 2018). 

 
8
 MiFID är EU:s direktiv och förordning om värdepappersmarknaden som syftar till att öka transparensen, förbättra 

investerarskyddet och förstärka förtroendet för de europeiska värdepappersmarknaderna. Reglerna berör alla 

företag som ägnar sig åt värdepappersrörelse (Finansinspektionen 2019).  
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och komplexa data som tillkommer, vilket sker i de flesta verksamheter idag. Det är således 

effektivare att nyttja maskininlärning eftersom tekniken kan tränas upp så att den lär sig hantera 

mer dynamiska och komplexa data (Chen et.al. 2018).  

 

Forskning har också visat på att maskininlärningsteknik är användbart i att spåra och hitta 

bedrägerier hos kreditkortskonsumenter. Rushin, Stancil, Muyang, Adams och Belings (2017) 

presenterar en studie avseende detta som bland annat resulterade i att en deep learning-teknik 

med en viss uppsättning algoritmer, var den mest precisa i att förutse kreditkortsbedrägerier. 

Deep learning-tekniken jämfördes med en logistic regression- och gradient boosted tree-teknik, 

där också en uppsättning algoritmer användes. Vidare visar Sun och Vasarhelyis (2018) studie 

om betalningsförseelser hos kreditkortskonsumenter och Deep Neural Networks (DNN) 

förmåga att förutsäga dessa, att denna teknologi överlag är bättre än exempelvis ANN, logistic 

regression och decision tree. DNN kräver däremot en mer komplex datastruktur och större 

datamängder, vilket enligt författarna hade varit passande för finansiella institut. 

3.5 AI:s Tillämpningseffekter 

I det här avsnittet presenteras olika tillämpningseffekter som kan uppstå när AI appliceras i 

bankverksamheter. 

 

3.5.1 Etiska aspekter 

Det mänskliga samhället har en mängd olika premisser baserat på mänsklighet som bygger upp 

det ekonomiska systemet, exempelvis marknadshypotesen och att personer agerar rationellt.  

Men inom etikområdet blir det mer komplext då moral och etik växer fram och bestäms genom 

sociala och historiska förhållanden (Feng 2018). Allmänt hänvisar etik till de principer och 

riktlinjer som ska följas när förhållandet mellan människor och förhållandet mellan människa 

och samhälle behandlas. Det är en filosofisk reflektion om moraliska fenomen ur ett 

konceptperspektiv (Liu & Shi 2018). 

 

Olika forskare har i huvudsak samma linje avseende att det inte finns några etiska och moraliska 

system utan att de är underbyggda av speciella sociala och historiska förutsättningar och normer 

(Feng 2018). Eftersom etiken ofta är relaterad till kultur, religion, värderingar och världsbild 

kan det inte finnas ett enhetligt och standardiserat etiskt system baserat på tusenårig 

civilisationshistoria, förutom vissa principer som i grunden erkänns av människor (Liu & Shi 

2018). 

 

Feng (2018) hävdar att det finns en bestämd idé om att det går att programmera abstrakta 

moraliska lagar i en AI-robots kod. De eventuellt mest kända moraliska lagarna är Isaac 

Asimovs tre lagar om robotik, vilka listas nedan: 

 

1. En robot får inte skada människor eller genom att genomföra handlingar tillåta en 

människa att komma till skada. 

2. En robot måste lyda order som den ges av människor, utom när sådana order skulle 

strida mot första lagen. 

3. En robot måste skydda sin egen existens så länge som sådant skydd inte strider mot 

första eller andra lagen. 

 

Till följd av AI-utvecklingen så utvecklar forskare nu en typ av applikation som ska kunna ta 

eget ansvar i viss mån. Denna typ av AI har hög känslighet och autonomi, så de är i viss mån 

föremål för moral. Vad människan ska möta är inte bara ett verktyg utan en rationell varelse. 



 

- 18 - 

Är det rationellt sätt anpassningsbart och rättvist att förpassa AI-robotar till att acceptera 

mänsklig etik och i vilken utsträckning kan AI dela samma etiska system som människan då 

den mänskliga etiken utvecklats genom mänsklighetens historia och graden av integration i 

människans sociala samarbete (Feng 2018).  

 

Näringsdepartementet (2018) menar att offentliga aktörer aktivt bör stödja AI-applikationer 

med hänsyn tagen till säkerhet och integritet. De anser att dessa offentliga aktörer ska 

tillgängliggöra relevanta data och utveckla en nationell digital infrastruktur. Ett genomgående 

tema bör vara hållbar AI, med innebörden av att AI-applikationer bör vara etiska, säkra, 

pålitliga och transparenta. Inte minst vad det gäller system som kan påverka den fysiska världen, 

såsom självkörande fordon eller AI-applikationer i vården. Etiska och säkerhetsmässiga 

övervägande kan inte vara en eftertanke, utan måste vara integrerat i tidigt designarbete i 

utvecklingen av AI-applikationer. 

 

Sverige behöver utveckla regler, standarder, normer och etiska principer i syfte att vägleda etisk 

och hållbar AI. Utvecklingen och användningen av AI behöver vägledas av normer och etiska 

principer som syftar till att dra nytta av fördelar och samtidigt minimera risker för såväl 

samhället i stort som för individer (Näringsdepartementet 2018). 

 

3.5.2 Lagkrav 

Näringsdepartementet (2018) publicerade en nationell inriktning för artificiell intelligens som 

ska lägga en grund för hur Sverige ska prioritera det kommande AI-arbetet. I 

inriktningsdokumentet deklareras att Sverige ska vara ledande i att ta tillvara på möjligheterna 

som användningen av AI kan ge, med syftet att stärka både den svenska välfärden och den 

svenska konkurrenskraften. För att detta ska ske måste rätt förutsättningar finnas i landet. 

 

Med anledning av den samhällsomvandling AI medför är det angeläget att arbeta för en 

sammanhållen och strategisk politik som syftar till att skapa ett tryggt, säkert och gynnsamt 

klimat för digitalisering och tillvaratagande av möjligheterna med AI. Den svenska regeringen 

bedömer att Sverige behöver utveckla regler, standarder, normer och etiska principer i syfte att 

vägleda etisk och hållbar AI och användning av AI. Sverige behöver också verka för svenska 

och internationella standarder och regelverk som främjar användning av AI och förebyggande 

av risker (Näringsdepartementet 2018). 

 

Regelverk på europeisk och internationell nivå är viktiga, exempelvis regler som hanterar 

överföring av data över landsgränser. EU:s dataskyddsförordning (GDPR) ger ett starkt 

integritetsskydd vid behandling av personuppgifter och därigenom är en viktig del i ramverket 

för AI. Näringsdepartementet (2018) hävdar att hur olika aktörer förmår att omsätta 

dataskyddsförordningen i sina respektive verksamheter kommer att ha betydelse för hur väl 

Sverige förmår ta hand om potentialen såväl som aktörer förmår att hantera riskerna med AI. 

För att vägleda såväl privata som offentliga aktörer i ett teknikområde som är under så snabb 

utveckling som AI kommer riktlinjer och standarder att behövas i ett tidigt skede. Standarder 

inom AI har möjlighet att främja teknisk, semantisk, rättslig och annan interoperabilitet både 

inom och mellan företag och offentliga institutioner, samt bidra till ökad tydlighet gentemot 

användare och konsumenter. 

 

Omfattningen av att nyttja AI i en organisation kan innebära att många aspekter bör vägas in 

innan det implementeras. AI:s kapacitet kan sträcka sig långt i nya lagkrav hos många IT-

drivande företag. Kingston (2017) beskriver de möjligheter som finns och menar bland annat 
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på att tekniken kan stödja GDPR-aspekter som datasäkerhet och dataintrång, automatisk 

profilering för exempelvis kreditmarknadsbolag samt allmänna riskbedömningar hos företag.  

 

Dataskyddsförordningen sätter däremot vissa krav på faktorer som kan vara avgörande vid 

användning av AI-teknik i en organisation. Detta på grund av att en stor mängd data, som kan 

innehålla personuppgifter, är det som oftast bearbetas i ett system med maskininlärning eller 

deep learning för att det kunna vara till nytta. Kingston (2017) menar på att de tidigare nämnda 

teknikerna kan vara svåra att ens använda med anledning av dataskyddsförordningens 

restriktioner. 

 

If their personal data is being used for “automatic decision making including 

profiling” then they are also entitled to “meaningful information about the logic 

involved, as well as the significance and the envisaged consequences of such 

processing for the data subject. 

 

The data subject shall have the right not to be subject to a decision based solely 

on automated processing, including profiling, which produces legal effects 

concerning him or her or similarly significantly affects him or her. 

Kingston (2017 s. 439) 

 

Genom att tolka dessa riktlinjer är kravet på företag som nyttjar AI att de måste ha fullständig 

kontroll och ge fullständiga förklaringar till besluts som tagits med hjälp av systemet. De som 

bygger självlärande system måste beakta denna aspekt då mycket säkrare och tydligare system 

kan komma krävas i framtiden (Kingston 2017). Kingston (2017) menar att teknik som 

maskininlärning där syftet är att system ska lära sig efterhand, blir oanvändbart på grund av 

dataskyddsförodningens restriktioner. Detta ställer krav på vidareutveckling av AI, om företag 

vill tillgodose lagkraven. Kingston (2017) fortsätter med att förklara att GDPR:s lagkrav kan 

uppnås genom att implementera en teknisk beskrivning av en modell för systemet, som bör 

innehålla information om var den data som systemet behandlar kommer ifrån, vilken metod 

som används och antalet funktioner som är inblandade. På så vis blir det enklare att förstå 

systemet och logiken, både för organisationen och de som kontrollerar att 

dataskyddsförordningen följs. Som komplement till den tekniska beskrivningen behöver 

klargörande påvisas om de beslut som tas med hjälp av AI-teknik. Kingston (2017) menar att 

beslut och konsekvenser tillsammans behöver belysas, som grund för en logisk men också 

betydande förklaring.  

 

Ett utav de mer fördelaktiga tillvägagångssätten för att bemöta de lagkrav som GDPR medför 

är att nyttja ett AI system som är baserat på en uppsättning av regler. Då blir det mer förståeligt 

vilka beslut och konsekvenser som har grundats i vilka regler (Kingston 2017). Att förklara den 

avancerade tekniken som i många avseenden ger företag en oerhörd nytta, är avgörande 

eftersom gränsen för dryga böter ökat markant.  

 

3.5.3 Arbetsmiljö 

Gulliksen, Lantz, Walldius, Sandblad och Åborg (2015) skriver i sin rapport om digitaliseringen 

som en ny revolutionerande trend som sannolikt kommer att påverka arbetsmiljön. Den digitala 

kompetensen kommer troligen att vara en avgörande fördel mot konkurrenter med anledning 

av att arbetsuppgifter idag kräver mer och mer digitala kunskaper. Gulliksen et al. (2015) menar 

att detta kommer leda till att företag kommer att se en större betydelse i att vidareutveckla de 

anställdas digitala kunskaper.  
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I Gulliksens et al. (2015) rapport presenteras en tidigare studie som visat på att 36-60 procent 

av jobben skulle gå förlorade på 20 år i och med den takt som digitalisering och automatisering 

sker. Författarna menar på att oavsett verksamhet kommer det eventuellt leda till att tjänster 

försvinner på grund av automatisering. Vanligtvis är det tunga och monotona arbeten som 

påverkas samtidigt som det blir högre krav på kompetenser. Gulliksen et al. (2015) menar på 

att digitaliseringen kommer att ha en inverkan på alla verksamhetsprocesser och delar av 

verksamheten.   
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4 Resultat och analys 
I följande avsnitt presenteras en sammanställning av studiens empiriska material. Resultatet 

presenteras i fyra verksamhetskategorier utifrån den data som inkommit från intervjuerna. 

Dessa kategorier har identifierats utifrån gemensamma teman som respondenterna tagit upp i 

de explorativa intervjuerna samt teman som framkommit i den teoretiska referensramen. 

Respondenterna har lyft fram de områden där de använder AI eller där de identifierat behov av 

bättre digitala IT-stöd. Det finns även områden där respondenterna lyfter fram konkurrenter 

som använder sig av AI i verksamheten som också beaktats i identifieringen. 

 

Den insamlade empirin presenteras utefter följande fyra verksamhetskategorier: 

● Kredit- och långivning 

● Kundservice 

● Compliance 

● Penningtvätt 

 

Utöver presentation av resultat om verksamhetskategorier som påverkas av digitalisering och 

AI-utveckling kommer ytterligare ett övergripande tema om tillämpningseffekter med AI i 

verksamheten presenteras. I temat presenteras delar som benämns etiska aspekter, lagkrav och 

arbetsmiljö. Som ett sista tema kommer ett avsnitt om den framtida banken presenteras, som 

behandlar hur respondenterna ser på framtida digitalisering och AI-utsikter i respektive banks 

verksamhet. Slutligen presenteras en resultatanalys över de fyra verksamhetskategorierna, 

tillämpningseffekter samt framtida banken med koppling till teori och tidigare forskning.  

 

4.1 Presentation av undersökningsenheter 

Resultatet baseras på intervjuer med fem olika banker med totalt sex olika respondenter. Då 

forskningsfrågan syftar till att utforska vilken utsträckning banker använder sig av AI i sina 

verksamheter och vilka framtida AI- och digitaliseringsmöjligheter som respondenterna ser 

framför sig har företagen och respondenterna anonymiserats. Det görs för att förflytta fokus 

från specifika banker till vilken form av bank som representeras. I vilken kontext och vilken 

form banken bedriver verksamheten är fortfarande relevant och därav presenteras dessa mer 

ingående nedan. Respondenter i kommande avsnitt benämns som tidigare presenterats i avsnitt 

2.3.3. 

 

Respondent 1 och 2 har sina roller på en svensk storbank som har hälften av sina anställda på 

decentraliserade kontor runtom i Sverige. Den andra hälften är placerade på huvudkontoret. 

Respondent 1 sitter på en avdelning på huvudkontoret som arbetar med teknologi och hur det 

kan appliceras i bankens verksamhet. Respondent 2, som också sitter på huvudkontoret, arbetar 

med affärsstöd inom sparaffärer såsom compliance, arbetsinstruktioner och utveckling av 

verktyg för verksamheten. Banken har en traditionell hierarkisk organisationsstruktur, men 

enskilda anställda har utrymme för digitaliseringsbeslut, så länge som ägaren av bankaffären 

vill finansiera i initiativet.  

 

Respondent 3 arbetar på en svensk nischbank, alltså en bank som specialiserat sig på något eller 

några områden. Respondenten har en betydande roll på banken som IT-chef. Respondent 3:s 

organisation har sin IT-verksamhet centraliserad i Sverige, där respondentens ansvar är att se 

till att teknik- och systemstöd finns på plats och fungerar.  Respondent 3 ansvarar för all IT-

verksamhet i banken, där länder i norden och baltikum räknas in. IT-stödsutveckling sker på 

denna bank mestadels utlokaliserat i andra länder.  
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Den tredje organisationen är också en svensk nischbank som har sina marknader i norden. 

Respondent 4 har tidigare varit huvudansvarig för bankens IT-avdelning och har varit med och 

byggt upp IT-grunden i verksamheten. Respondent 4 arbetar numera med investeringar i 

kombination med affärsutveckling, där de investerar i nystartade fintechbolag. Bankens IT-

avdelning är placerat på huvudkontoret och de utvecklar egna system för verksamheten. Deras 

fokus ligger på att vara i framkant av digitaliseringsutvecklingen inom branschen.  

 

Respondent 5 är kontorschef på ett decentraliserat kontor på en svensk storbank. Respondenten 

har varit verksam i banken under flertalet år och har under de senaste åren haft rollen som 

kontorschef. Som kontorschef har respondent 5 ansvar för den lokala verksamheten. Bankens 

IT-verksamheten sköts från ett huvudkontor och det är också där mandaten är lokaliserat vid 

digitaliseringsbeslut. Nya datasystem och digitaliseringsförändringar kommer från 

huvudkontoret, där det lokala kontoret har möjligheter att påverka genom att komma med 

förbättringsförslag i efterhand.  

 

Det femte företaget är också en svensk storbank, där respondent 6 är ytterst ansvarig för det 

som banken kallar kundcenter. Kundcenter är där den fysiska, telefonstyrda och digitala 

kontakten sker med kunder. Respondent 6 ansvarar även för digital affärsutveckling och digital 

implementering samt arbetar med digitala pilotprojekt som ska implementeras i den lokala 

banken. Bankens IT-plattform tillhandahålls av en ansluten bank där även utvecklingen av nya 

system och digitala produkter sker. Respondent 6 arbetar delvis med att kravställa de nya 

systemen och digitala produkterna, genom pilotprojekten.  

4.2 Verksamhetsprocsser 

4.2.1 Kredit- och långivning 

Kredit- och långivning är en verksamhetsprocess som är av största vikt för de banker som 

intervjuats. Ett genomgående tema är att det inom kredit- och långivning sker förändringar hos 

alla banker i olika utsträckning och på olika sätt. I stort sett menar alla respondenter att 

långivningsprocessen är digitaliserad men att det krävs viss form av handpåläggning. I en av 

nischbankerna är långivningsprocessen dock helt digitaliserad. Respondent 4 beskriver bankens 

låneprocess som att de använder AI i viss mån. Men om de skulle diskutera det med bankens 

utvecklingsavdelning menar respondenten att de inte skulle benämna det som AI, utan 

maskininlärning som bygger helt på inmatad statistik och är en modell som bygger på inmatad 

träningsdata.  

 

Respondent 1 från en svensk storbank säger att kreditbesluten inte tas med något AI-drivet 

systemstöd utan att processen är mer traditionell än så. Kreditbesluten tas på de lokala kontoren 

men med grundande systemstöd där de har en stor mängd data för att genomföra bedömningen. 

Respondenten berättar fortsättningsvis att det finns ett stort initiativ för en mer digitaliserad 

långivningsprocess som ligger mer i linje med vad kund kan bära för risk, men att det inte är 

ett AI-drivet IT-stöd som är på ingång ännu. 

 

”Vi använder inte AI just nu, det kan vi säga. Det är lite mer traditionellt än så. […] Finns ett 

stort initiativ på banken just nu, inte AI, men en mer digitaliserad process. Vilket innebär att 

man får en snabbare och mer digital lösning som är mer i linje med vad en kund kan bära för 

risk”. 

(Respondent 1) 
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Även respondent 5 som representerar en annan svensk storbank nämner att det finns ett 

pilotprojekt i deras verksamhet som ännu inte är sjösatt som handlar om ett nytt IT-stöd i 

låneprocessen. I dagsläget kan kunden göra blancolånsansökningar, alltså ansökningar om lån 

utan säkerhet, helt digitalt och få lånet mer eller mindre direkt men att det fortfarande krävs 

någon form av handpåläggning från någon i organisationen.  

 

Respondent 6 som representerar ytterligare en svensk storbank menar att deras 

privatlåneansökningsprocess är helt automatiserad och genom bankID går det att identifiera sig 

för att få pengarna på kontot. Det kan dock behövas viss handpåläggning där en handläggare 

eller rådgivare pratar med kunden avseende vissa typer av kompletterande uppgifter. 

Respondenten berättar fortsättningsvis att de står inför digitala utmaningar då de har manuella 

system som de använt länge och att det inte går att utveckla dessa system till digitala verktyg 

utan att de är tvungna att utveckla helt nya verktyg vid sidan av dessa system. För närvarande 

arbetar bankens rådgivare i tre olika system beroende på vilka typer av krediter de arbetar med. 

Respondenten berättar att flera nya lagar har trätt i kraft avseende bolån. 2016 trädde 

exempelvis en ny amorteringslag i kraft som föranleder att det finns krav på hur amorteringen 

ska se ut. Det innebär att de måste göra fler beräkningar och att mycket mer information om 

kunden måste tas fram. Dessa förändringar bidrar till att de inte har en helt digitaliserad process 

vad det gäller nyteckning av bolån.  

 

”Annars är det väldigt mycket lagar som har trätt i kraft. 2016 trädde en ny lag i kraft, 1 juni, 

som har med amortering att göra, att man måste amortera. Det finns krav på hur amorteringen 

ska se ut, vilket innebär att man måste göra väldigt mycket mer beräkningar, det är mycket mer 

information som ska tas fram. Så vad gäller nya bolån så har vi ingen digital process idag 

överhuvudtaget”. 

(Respondent 6) 

 

Respondent 3 berättar om verksamhetens egenutvecklade lösning där det i kredit- och 

långivningssammanhang handlar om att samla in så mycket information som möjligt om 

kunden. Respondenten framhäver att de använder sig av externa kreditupplysningstjänster, UC 

i Sverige och i andra länder där det finns centrala offentliga privata register som det går att 

kontrollera en persons ekonomiska status genom. Vid en låneansökan hämtas alla uppgifter som 

går att få in vid ett ansökningstillfälle, hur mycket den ska låna, vad de ska använda lånet till 

och vart de bor fylls i. Sen hämtas externa uppgifter in från UC samt Soliditet och Credit Safe, 

i vissa fall. De har också byggt en regelverksmotor där kreditavdelningen sätter regelverk. 

Sedan blir det mer och mer sammansatt vilket ligger grunden för kreditbeslutet. Kreditbesluten 

bygger på de reglerna som en egen avdelning på banken applicerar. Fortsättningsvis berättar 

respondenten att de i dagsläget inte använder sig av AI i processen. Dock har de arbetat med 

AI i ett halvår där de arbetar med modeller som ska bli bättre och bättre. Erfarenheten och 

utvärderingen säger att de klassiska bedömningar i vissa fall fungerar väldigt bra, men att det i 

vissa fall fungerar sämre. Respondenten betonar sedermera att det inte är ett skarpt system i 

drift utan att de just nu arbetar med testdata samt att respondenten ännu inte är helt övertygad 

om att AI för tillfället är det bästa för verksamheten att upprätthålla i deras kreditregelverk. 

 

“Nu har vi lagt väldigt mycket tid och energi på att bygga modellerna, men de blir också ganska 

statiska, för de bygger på att den ursprungliga mängden data är statisk. Förändras den, måste 

systemet tränas upp igen. På sikt är vi övertygade om att AI kommer att komma, men är det 

inom 6 månader, 3 år eller 10 år vet jag inte”.  

(Respondent 3) 
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Ett starkt genomgående tema bland alla respondenter är att de betonar användandet och fördelen 

med bra UC kontroller i Sverige. Alla banker lämnar in uppgifter om konsumenters lån mot att 

de får tillbaka information om de andra bankernas lån vilket är mycket värt i kreditvärdigheten. 

Respondent 6 berättar om hinder med IT-stöd som analyserar med UC som underlag. Hindret 

är att de inte ser nuvarande inkomster utan att de visar de senaste åren deklarerade inkomster. 

Om exempelvis en nyutexaminerad student söker lån syns inte deras inkomster då de under 

fjolåret haft en mindre inkomst än vad som gäller i dagsläget. Därav skulle en dator direkt neka 

en kreditgivning medans en rådgivare väga in nuvarande inkomster, jobbsäkerhet och en total 

ekonomisk situation för kunden.  

 

4.2.2 Kundservice 

Likväl kredit- och långivningsprocesen är bankens syn på kundservicens betydelse och digitala 

utveckling ett återkommande tema i intervjuerna. Alla tre storbanker betonar vikten av 

kundmötet i både fysisk och digital form. Respondent 1 menar på att det finns en växande trend 

att allt fler vill på något vis träffa en handläggare när det kommer till bankärenden. 

Respondenten säger att det finns flertalet initiativ på banken som omfattar digitalisering och 

AI, men inget specifikt gällande kundservice. Däremot är de medvetna om att det finns många 

andra banker som satsar på chatrobotar idag, men att det samtidigt finns risker med denna form 

av teknik. Respondent säger att det inte bara är att “kasta sig in i” tekniken och tro att det ska 

ge effekt. Det lyfts också fram att det inte heller bara är den tekniska aspekten som ska vägas 

in, utan också själva förankringen i verksamheten. Chatroboten behöver tränas upp med data 

och sedan behöver den fungera med resterande verksamhet.  

 

Respondent 6, som har ytterst ansvar för kundcenter på banken, är tydlig med att de som bank 

vill ha kvar sin lokala närvaro och vara nära deras kunder. De ser digitaliseringen som en 

möjlighet att underlätta affärer för deras kunder.  

 

”Men för oss är det väldigt viktigt att vara kvar och vara nära våra kunder, sen vill vi ta hjälp 

av digitaliseringen för att möjliggöra och underlätta affärer med våra kunder. Vi håller ju på 

och tittar, rådgivarna idag kan ju identifiera kunder som ringer in via mobilt bankID, till 

exempel när man ringer sin rådgivare”. 

(Respondent 6) 

 

Respondent 6 berättar att de har en “virtuell assistent” som kunder kan ställa frågor till och 

sedan få svar som är baserat på de vanligaste frågorna. Respondenten berättar att en chat-

funktion önskas implementeras i verksamheten, kopplat till den virtuella assistenten. I banken 

finns det planer på en sådan funktion likväl andra digitala kommunikationsfunktioner såsom att 

kunna skriva till banken via internetbank i mobilappen. Det finns däremot inget AI-projekt i 

banken som varken rör kundservice eller någon annan del.  

 

Även respondent 5 lyfter fram att den personliga relationen och kontakten spelar en viss roll. 

De är också inne på att digitaliseringen är ett verktyg för att göra sina kunder mer nöjda. 

Respondent 5 säger å andra sidan att den personliga relationen inte spelar så stor roll om inte 

banken är tillräckligt snabba eller har tillräckligt bra appar eller internetkontor, vilket teknologi 

och digitalisering kan bidra med. Idag har företaget applicerat AI-teknik i deras 

telefonkundtjänst i form av chatrobotar och respondenten menar att de fungerar väl. Banken har 

kommit en bit i denna teknik, men nämner också att det finns kvar att utveckla inom detta 

område.  
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”Men samtidigt så hjälper inte med den personliga relationen om vi inte har tillräckligt snabba, 

sätter kunden först, har bra appar internetkontor och allt vad det är”. 

 (Respondent 5) 

 

Respondent 3 och 4 som båda arbetar på så kallade nischbanker, nämner väldigt lite om 

digitalisering och AI i kundservice. Respondent 4 menar på att de inte ligger så högt upp i den 

utvecklingen än, utan fokuserar på mer affärsdrivande processer. De har de mer traditionella 

kundservice-funktionerna, men även en chat-funktion tillgängligt för sina kunder. Respondent 

3 säger att deras AI-inriktade digitaliseringsplaner först och främst ligger på att förbättra 

kreditbeslut och kreditregelverk och att det inte finns några planer för kundservice-

funktionalitet i detta avseende.  

 

4.2.3 Compliance 

Regelefterlevnad som inom finansindustrin ofta går under begreppet compliance menar 

respondent 1 och 2 har stor potential för digital teknikutveckling. Respondent 2 menar att de 

inom exempelvis sparaffärer minskat andelen tidskrävande och icke värdeskapande uppgifter i 

verksamheten och att de ser potential i att spara många timmar på den typen av arbetsuppgifter. 

Respondent 1 fyller i med att dessa typer av uppgifter handlar om att säkerställa att det arbete 

som görs på kontoren håller tillräckligt hög kvalité för att följa regelverken. Det måste finnas 

någon som genomför ett mycket monotont arbete som handlar om att sitta och gå igenom 

rådgivningsdokumentation, eller kreditansökningar för att säkerställa att regelverken efterlevs. 

Förhoppningen är att den här typen av tjänster ska minimeras och på så sätt frigöra arbetskraft 

med hög kompetens som kan arbeta mot kunder istället i mer värdeskapande processer. 

 

”Mycket handlar då om att säkerställa det arbete som gjorts ute på kontoren håller tillräckligt 

hög kvalité för att följa regelverket. Nån måste se till det arbetet som gjorts på kontor och det 

blir ganska monotont arbete och sitta kolla igenom en rådgivningsdokumentation, eller en 

kreditansökan för att säkerställa att man följer regelverken i den här frågan.” 

 (Respondent 1) 

 

Respondent 4 är inne på samma spår att det finns stor potential i områden som handlar om 

compliance. Respondenten exemplifierar ett företag som arbetar med utveckling av AI-stöd 

med inriktning på rådgivnings- och compliancefunktioner. 

 

Respondent 6 menar i motsats till tidigare nämnda respondenter att de framöver kommer få se 

fler kontrollfunktioner och fler juristtjänster som arbetar med mer komplexa uppgifter som 

compliance, vilken digital utveckling medför. 

 

Övriga respondenter lägger inte i intervjuerna någon särskild vikt i möjligheterna med 

digitaliserad AI-compliance eller rådgivningsdokumentation. 

 

4.2.4 Penningtvätt 

Respondent 6 berättar om att verksamheten håller på att titta på tillämpning av AI avseende 

penningtvätt och transaktioner som rör sig mellan länder och banker. Eftersom det rör sig om 

extremt många transaktioner i sekunden kan AI vara lämplig. Även respondent 1 framför att de 

ser potential i att göra penningstvättsidentifieringen mer digital med hjälp av AI. Däremot lyfter 

de fram att det finns många hinder och problem med den tekniken i penningtvättsavseendet. 

Respondenten menar bland annat att Finansinspektionen har hårdare restriktioner än vad som 
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förekommer i andra världsdelar och länder, vilket gör att det inte är lika enkelt att applicera AI 

för att förbättra penningtvätts- och bedrägerihantering på banken. De menar att 

Finansinspektionen har rigida krav på hur banker ska sköta denna process. Exempelvis får de 

inte användas så kallade “blackbox”-modeller hur som helst, vilket används till komplexa och 

svårförklarliga system. Respondent 1 säger också att det blir svårare eftersom de måste påvisa 

allt de gör. Modeller duger inte som svar till ett visst beslut eller varför banken gör på ett visst 

sätt, utan det måste vara mer transparent än så när det kommer till penningtvätt.  

 

”Det handlar om att vi måste kunna påvisa allting. Vi måste kunna svara hur på många frågor. 

Som ni säkert känner till så duger det inte att vi har modeller för att svara på det här för vi kan 

inte svara på varför det händer utan bara att det händer på grund av hur det sett ut historiskt” 

(Respondent 1) 

 

Samtidigt berättar respondent 4 att bedrägerierna i norden är väldigt få, tack vare att bankID 

finns. Respondentens säger att de redan har applicerat en anti-fraud modell för att ta reda på 

sannolikheten för bedrägerier. Denna är byggd på maskininlärning, som är en gren av AI.  

 

Varken respondent 5 eller respondent 6 påstår att de tillämpar AI i sin penningtvätts- och 

bedrägerihantering idag. Respondent 6 säger att banken tittar på att använda AI i denna process 

och att det pågår projekt, eftersom att det sker extremt många transaktioner i sekunden i banken. 

Vidare nämner respondent 5 att de har hundratals personer på banken som bara sitter med 

penningtvätt och att deras process är väl fungerande. Däremot är respondenten osäker på om 

det är AI som tillämpas eller annan digital teknik, eftersom det sker på huvudkontoret och inte 

på de lokala kontoren.  

 

4.2.5 Analys av verksamhetsprocesser 

I det resultat som presenterats ovan framkommer det att banker arbetar och har olika stort fokus 

på hur AI-teknik kan användas i verksamheten. I de mer traditionella storbankerna fokuseras 

det i allt mindre utsträckning på digitaliserade verksamheter och mer på kundmötet, medans 

nischbankerna arbetar på ett mer digitaliserat sätt och har även växt in i en mer digitaliserad 

verksamhetsform. I studien är det också tydligt att AI-teknik inte används i någon större 

utsträckning i bankerna i dagsläget, utan det är andra former av digitaliserade IT-stöd som 

understödjer de olika verksamhetsprocesserna. Dock visar studien på att det finns arbetsformer 

där AI används i bankerna redan idag och att det finns flera initiativ i bankerna för nya 

digitaliserade lösningar eller initiativ för införande av AI-lösningar.  

 

Kredit- och långivningsprocessen har varit av största vikt för framförallt nischbankerna. 

Resultatet visar att nischbankerna är de som innehar störst fokus på AI applicering i sin kredit- 

och långivningsprocess. Det grundas på det respondent 4 berättar om verksamhetens 

användning av helt digitala låneprocesser som bygger på maskininlärning med inmatad statistik 

och träningsdata, samt att det grundar sig i det respondent 3 berättar om den AI-utveckling de 

arbetar med avseende kredit- och långivning. En orsak till att nischbankerna är de banker som 

främst har AI-initiativ avseende kredit- och långivningsprocesser kan vara att de har kredit- och 

långivning som det primära affärsområdet.  

 

Precis som det Chen, Zheng & Lin (2014) betonar om att betydande kreditvärderingsmodeller 

önskas för att understödja kreditinstitutioner med analysering av låneansökningar med minsta 

kreditförlust, kostnad och tid, så visar resultatet att ett sådant fokus finns i alla de verksamheter 

som respondenterna representerar. Respondent 1 berättar om att det finns ett stort initiativ på 
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banken för en mer digitaliserad långivningsprocess som ligger i linje med vad kunden kan bära 

för risk. Tillika talar respondent 5 om att deras bank arbetar med ett nytt IT-stöd i låneprocessen. 

Respondent 3 berättar att banken har en egen avdelning som arbetar med de kreditbeslut som 

bankens egenutvecklade system applicerar samt att en regelverksmotor byggs som applicerar 

kreditavdelningens riktlinjer. 

 

Alla respondenter betonar vikten av UC-kontroller i Sverige och menar att UC-kontrollerna är 

mycket viktiga i deras kredit- och långivningsprocess. De goda möjligheterna för 

kreditvärdighetskontroller samt lagen om att banker måste genomföra den typen av 

kreditvärdighetskontroll som finns i Sverige skulle kunna föranleda att vikten av AI-modeller i 

svenska banker inte behöver vara lika betydande.  Respondent 6 tar dock upp hinder med IT-

stöd som analyserar med UC som underlag. Detta hinder är att UC inte tar nuvarande inkomst 

i beaktande utan endast baseras på senast kända skattedeklaration, vilket skulle leda till att en 

dator direkt skulle kunna neka någon ett lån utifrån en tidigare känd ekonomisk situation. 

Respondenten hävdar också att nya regler som amorteringslagen som trädde i kraft 2016 som 

innebär att nya typer av beräkningar avseende bolån behöver genomföras gör att den 

digitaliserade processen försvåras i banken avseende just bolån.  

 

Michaels (2019) hävdar att den digitaliserade utvecklingen inom banker kommer leda till att 

majoriteten av finansbolagen kommer att använda någon form av AI-teknik år 2020.  Teknikens 

potential kan vara ovärderlig för företag genom att precisera konsumenters betalningsförmåga, 

betalningsmönster och riskprofil vilket kommer leda till säkrare krediter och större chans till 

positiv tillväxt (Michaels 2019). Respondent 3 säger att utvärderingen som de genomfört i den 

AI-utvecklingsprocess som pågår visar att bedömningarna i vissa fall fungerar bättre och att de 

i vissa fall fungerar sämre än den typ av bedömning som de genomför i verksamheten idag. 

Respondenten menar dock att banken på sikt är övertygad om att AI kommer att komma in i 

verksamheten, men om det kommer ske inom 6 månader, 3 år eller 10 år vet respondenten inte.  

 

Kundservice är den verksamhetsprocess som alla storbanker framhäver som en process som är 

av yttersta vikt för deras verksamhet. Alla tre respondenter som representerar storbanker 

betonar vikten av kundmöten i fysisk och digital form.  Grönroos (2007) menar att kundservice 

tidigare endast genomförts som en extra service för kunderna. I studien visas det tydligt att 

storbanker ser konkurrensfördelar inom kundservice gentemot de nischbanker som dyker upp 

på marknaden. Det grundas bland annat i vad respondent 1 berättar om kundmöten om att träffa 

handläggare i samband med bankärenden är en växande trend. Det grundas även i när 

respondent 6 är tydlig med att banken vill behålla sin lokala närvaro och vara nära deras kunder. 

Respondent 5 är den enda storbanksrepresentanten som skiljer sig något från de andra två då 

respondenten menar att den personliga relationen och kontakten spelar en viss roll, men att 

personliga relationer inte spelar någon roll om inte banken är tillräckligt snabba, har tillräckligt 

bra appar och internetkontor.  

 

Kundservice inom finansiella tjänster involverar ofta direkt interaktion mellan kund och 

leverantör samtidigt som kunden spelar en aktiv roll.  Tsai, Hsu och Lin (2011) hävdar att 

kunder har oerhört stor makt, då det är kundens val att använda eller inte använda specifika 

produkter och tjänster. Lui & Lamb (2018) tar upp att den ständigt expanderade användning av 

AI i finansindustrin lett till att AI förekommer i form av chatbotar, som i stor utsträckning är 

mer kostnadseffektiva och snabbare än människan på att utföra tjänster som är återkommande 

på banken. Respondent 5 berättar att företaget idag har applicerat AI-teknik i deras kundtjänst 

och respondenten menar att den fungerar väl.  Respondenten nämner att banken kommit en bit 

med denna teknik men att det fortsatt finns mycket att utveckla inom området.  
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Respondent 6 ser digitaliseringen inom kundservice som en möjlighet att underlätta affärer för 

deras kunder. Idag kan kunder identifiera sig via bankID vid rådgivningsmöte på telefon och 

respondenten nämner också att de har en virtuell assisten för kundservice som kan svara på 

kunders absolut vanligaste frågor. Respondenten ser möjligheter med att en chat-funktion kan 

implementeras, som är kopplad till den virtuella assistenten.  

 

I resultatet visar det sig att nischbankerna inte lägger lika stor vikt vid kundtjänsten. Respondent 

4 menar att de inte ligger högt upp i utvecklingen av AI-kundservice utan fokuserar på att 

utveckla mer affärsdrivande processer. Respondent 3 säger att deras AI-inriktade 

digitaliseringsplaner först och främst ligger på att förbättra kreditbeslut och kreditregelverk och 

att det inte finns några planer för kundservice-funktionalitet i detta avseende.  

 

Respondent 1 berättar att de är väl medvetna om att många andra banker satsar på chatbotar 

idag, men att det samtidigt finns risker med den typen av teknik. Respondenten säger att det 

inte bara är att “kasta sig in i” tekniken och tro att det ska ge effekt. Det lyfts också fram att det 

inte heller bara är den tekniska aspekten som ska vägas in, utan också själva förankringen i 

verksamheten. Chatboten behöver tränas upp med data och sedan behöver den fungera med 

resterande verksamhet.  

 

Avseende AI-tillämpning i kundservice kan tre tydliga mönster visas upp. Storbankerna är de 

som lägger absolut störst vikt i kundserviceutveckling. En av bankerna arbetar mycket aktivt 

med det och ser stor potential i att använda sig av AI-robotar i kundservicesammanhang medans 

en annan storbank är mer restriktiv. Det är också tydligt att vikten på kundservicearbete inte är 

lika stor bland de två nischbankerna då deras primära fokus ligger på andra processer som är 

mer affärsdrivande.  

 

Compliance är ett område där respondent 1 och 2 menar att det finns stor potential för digital 

teknikutveckling. Respondent 2 menar att det inom sparaffärer finns potential om att minska 

andelen tidskrävande och icke värdeskapande uppgifter i verksamheten och att de ser potential 

i att spara många timmar på den typen av uppgifter. Respondent 1 fyller i med att dessa typer 

av uppgifter handlar om att säkerställa att det arbete som görs på kontoren håller tillräckligt hög 

kvalité för att följa regelverken. Det måste finnas någon som genomför ett mycket monotont 

arbete som handlar om att sitta och gå igenom rådgivningsdokumentation, eller 

kreditansökningar för att säkerställa att regelverken efterlevs. Förhoppningen är att den här 

typen av tjänster ska minimeras och på så sätt frigöra arbetskraft med hög kompetens som kan 

arbeta mot kunder istället i mer värdeskapande processer. 

 

Ainger (2017) menar att det i flera decennier har funnits teknikföretag som arbetat för att skapa 

lösningar för att stötta finansindustrins tillsynskrav. RegTech-företag är företag som är inriktade 

på att ge finansiella institut bättre compliance, risk och rapporteringslösningar på data. Banker 

söker ständigt lösningar för att lösa sina intäkts- och kostnadsutmaningar. Då banker arbetar 

med hur de omvandlar och anpassar sin verksamhet för att förbli relevant i den digitala 

tidsåldern, ses RegTech som ett sätt att underlätta detta genom att hjälpa dem att utföra 

compliance-uppgifter mer effektivt och till lägre kostnad genom smart informationsutbyte med 

specialiserade teknikleverantörer (Monterio 2017). 

 

Det är tydligt att litteraturen identifierar potential i verksamheterna. Respondent 1 och 2 är 

mycket tydliga med potentialen som finns i att compliance blir mer underlättat och att 
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rådgivningsdokumentering som det läggs massor av tid och resurser på ska kunna genomföras 

snabbare och effektivare på ett digitalt sätt med ett AI-stöd.  

 

Även respondent 4 är inne på samma spår där respondenten ser potential när det handlar om 

compliance. Respondenten exemplifierar företag som arbetar med AI-stöd i form av 

rådgivnings och complianceapplikationer som med hjälp av AI ska kunna spela in möten och 

sedan ta ut relevant fakta och presenteras i exempelvis rådgivningsdokumentation eller rena 

transkriberingar. Respondent 6 talar i motsats till tidigare respondenter där respondenten tror 

att de framöver kommer se fler kontrollfunktioner och fler juristtjänster som arbetar med 

komplexa uppgifter som compliance och att den digitala utvecklingen leder till fler sådana typer 

av tjänster.  

 

När det handlar om compliance är det ett mycket brett ämne där framförallt de respondenter 

som arbetar med IT ser stor potential. Respondenter med yrkesroller som har allt större fokus 

på verksamhet agerar inte på samma sätt när frågor ställs om hur compliance och 

rådgivningsdokumentation genom en mer digitaliserad process som med AI-teknik kan 

underlätta för deras verksamhet.  

 

Penningtvätt eller identifiering av transaktioner som skulle kunna vara penningtvätt lyfts i 

forskningen fram som en viktig del, där framförallt maskininlärning kan underlätta arbetet. 

Chen et al. (2018) skriver att operationella modeller har använts de senaste decennierna för att 

hantera penningtvättsärenden. De menar att då data blir mer dynamisk och komplex blir det 

mycket effektivare att använda maskininlärning för att hantera den stora mängden data som 

hanteras vid identifiering av penningtvättstransaktioner.  

 

I den empiriska insamlingen lyfter respondenterna fram att AI kan tillämpas avseende 

penningtvättsidentifiering men att det idag inte används eller att de inte vet om det används i 

verksamheten samt att det är stora resurser som utnyttjas för att utföra arbetet. Respondent 6 

berättar att verksamheten för tillfället tittar på tillämpning av AI avseende penningtvätt, där 

även respondent 1 tar upp att de ser potential i att göra penningtvättsarbetet mer digital med 

hjälp av AI. Respondent 4 nämner att de applicerat en anti-fraud modell för att ta reda på 

sannolikheten för bedrägerier, vilket är byggt på maskininlärning.  

 

Det är uppenbart att penningtvättshantering likväl andra verksamhetsprocesser har möjlighet 

att förbättras med ny teknik och digitalisering. Det är också påtagligt att respondenterna tror att 

AI kan komma att stödja processen för att få precisare resultat.  

 

4.3 Tillämpningseffekter 

4.3.1 Etiska aspekter 

I många betydelser är etiska aspekter centrala och respondent 4 betonar dessa som mycket 

viktiga att hänsyn till. Respondenten talar om att stor del av deras utvecklingsavdelning arbetar 

åt att hantera etiska aspekter.  

 

“Man kan tro att de större delen av sin tid jobbar med såna coola modeller, men så är det 

inte alls, 90% av tiden går åt att färdigställa data, scrubba data, rensa data, ta bort outliers, 

normalisera data, det är så mycket arbete bara med att få ordning på data liksom och där 

ingår ju mycket såna etiska aspekter”.  

         (Respondent 4) 
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Respondent 4 berättar sedan om dessa etiska aspekter som handlar om frågor som: Ska kön tas 

med i modellen? Det kan isåfall bli bias9 och att ett kön diskrimineras exempelvis. Då måste 

diskussioner föras mot om det är etiskt försvarbart att använda sig av den datan. Även om det 

är vad statistiken säger och att ingenting annat tas i avvägande. Exempelvis kan frågan ställas 

om kvinnor ska ha lägre ränta för att statistiken säger det. Respondenten säger att de vanligtvis 

inte utnyttjar den typen av statistik. Det kan finnas andra typer av exempel som absolut inte är 

etiskt försvarbart att använda om sexuell läggning eller att med hjälp av statistik baserar det på 

vilken gata kunder bor på, vilken sida av gatan kunder bor på och om det kan spela någon roll 

för kreditscoringen. Respondenten menar att det kan göra det, men att det inte har tillräckligt 

stor signifikans. Utvecklingsavdelningen i banken har även dem egna compliancefunktioner 

som sitter med vid införandet av nya modeller. Där de går igenom GDPR och personuppgifter, 

men även andra legala delar.  

 

Vad det gäller antifraud-modeller går det att vara lite mer fri och liberal avseende 

diskriminering. Om det skulle vara så att en viss typ av människor oftare eller mer sällan begår 

bedrägerier är det så klart att informationen inte lagras. Respondent 4 säger att de inte behöver 

vara lika noggranna avseende rensning om exempelvis män oftare är bedragare än kvinnor, 

eftersom den informationen kan vara av vikt. Dock menar respondent 4 att en nitisk 

compliance-person kan prata om könsdiskriminering, men när det gäller att stoppa bedrägerier 

är det lite friare.  

 

Respondent 1 menar att etiska diskussioner avseende AI ofta beskyller en teknik för fel, där 

felet egentligen finns i data. Exempelvis om organisationen skulle bygga upp en modell eller 

algoritm som tränas upp för att följa mönster och generaliserade beteenden. Sen upptäcks det 

att den ger en bias mot män eftersom det tidigare gett bättre villkor till män. Modellen har då 

endast approximerat problemet som finns från den befintliga verksamheten. Respondenten 

menar att det är fel på datan inte på själva tekniken. Datan och de underliggande beteendena 

måste analyseras. Det går att hitta bias men frågan handlar om hur den riktas för att ta hänsyn 

till bias. Som ett exempel nämner respondenten att det går att se att män har bättre 

förutsättningar än kvinnor. Då sätts modellen på att ha en viktning så att det blir 50/50. 

Respondenten berättar om Amazon som gjorde en exekveringsrobot för att approximera sin 

anställning och den fick jättestor bias till att anställa just män. Anledningen till detta var för att 

HR och rekryterare har valt att anställa fler män. Att då beskylla modellen för något som HR 

har gjort blir väldigt konstigt menar respondenten.  

 

Respondent 3 menar att de idag inte lyfter fram etiska aspekter eftersom de inte använder mer 

information om kunden än vad som är offentligt. Respondenten menar att det också är ganska 

reglerat, att kunden måste ge sitt medgivande till att de får hämta och använda informationen. 

Än så länge är det mestadels transaktionsbaserat. De ser bland annat hur mycket kunden tjänar 

om året, vilka andra lån kunden har och de kan med detta göra en bedömning på om kunden 

kan låna ytterligare pengar. Respondenten menar att de inte använder någon personlig 

information egentligen. 

 

Vad det gäller etiska frågor vid AI-utvecklingen menar respondenten att de inte uppstått några 

etiska dilemman avseende det som testas idag.  

 

                                                 
9
 Bias kan även benämnas som snedvridning. Inom statistiken systematiska fel i urval, skattningar m.m 

(Nationalencyklopedin u.å). 
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“Ja, den bygger bara på intern information som vi har. Det vi använt AI till nu är kunder med 

kreditkort, om de är berättigade till att höja sin kredit. Det vi tittar på är bara hur de skött sig, 

hur de använt korten, vilka transaktioner de genomfört. Än så länge har vi inte stött på några 

etiska dilemman”. 

          (Respondent 3) 

 

Respondent 6 talar om att problematiken ligger i att när vi använder oss av ettor och nollor eller 

bara logik. En dator som är logisk svart eller vit, förlorar den mänskliga nyanseringen. Om det 

blir det avslag kommer ingen handläggare titta på ärendet och se nyanserna av det hela och 

genomföra en manuell prövning.  

 

4.3.2 Lagkrav 

Finansbranschen är en mycket reglerad bransch. I avsnittet presenteras respondenternas svar 

avseende hur befintliga och eventuellt nya lagar påverkar digitalisering och AI-tillämpning i 

verksamheten.  

 

Respondent 1 och 2 berättar att det krävs att de som bank redovisar vad de gör för att de ska 

kunna följa de uppsatta regelverk som finns. De måste kunna svara på hur saker fungerar. Det 

duger inte att de har modeller för att identifiera penningtvätt om de inte kan svara på varför det 

identifierar händelser på grund av hur det sett ut historiskt. 

 

“Vi lyder ju väldigt mycket under finansinspektionen, vilket betyder att vi måste vara ganska 

tydliga med varför vi inte beviljar ett lån eller hur kreditprocessen ser ut och när det kommer 

till penningtvätt och bedrägerier så att det sker på rätt sätt. Skulle vi kasta in en modell med 10 

layers deep learning då kan inte vi säga varför saker händer, då duger inte det”. 

         (Respondent 1) 

 

Respondenterna berättar sedan om konsumentkreditlagen och konsumentverket som gränsar till 

dessa områden avseende marknadsföring. Respondent 1 berättar sedan om vikten av 

transparenta modeller i branschen. 

 

“bevisbördan ligger på oss[...]Så det gäller att anpassa sig, men det finns ju väldigt mycket 

initiativ till att försöka göra modeller mer transparenta för att vara mer applicerbara för 

exempelvis banker”. 

         (Respondent 1) 

 

Respondent 4 talar om att de som finansiellt institut måste ta hänsyn till finansinspektionens 

synpunkter på vad de måste titta på när de genomför en analys om någons hushållsekonomi. De 

måste ta reda på var de bor, om de bor tillsammans med någon, om de har barn ihop, om det 

finns några särkullbarn etcetera. Det finns massor av information som de är tvingade att ta in 

för att kunna genomföra en hushållskalkyl. 

 

Respondent 3 menar att det inte är finns så många lagkrav som påverkar deras digitaliserings 

och AI-möjligheter. Det finns däremot mycket lagar och regelverk som styr verksamheten, 

exempelvis att de måste ägna sig åt god kreditgivningssed. Respondenten lyfter sedan fram en 

ny lag som heter PSD2 som innebär att alla banker måste lämna ut uppgifter om en kund om 

kunden ger en annan bank tillåtelse till det. Respondenten menar att det kommer förändra 

mycket när konkurrenter behöver släppa på sina register.  
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Avseende PSD2 berättar även respondent 5 om att den blir viktig och att de har valt att gå med 

fullt ut och försöker vara bäst på det de gör istället. Respondenten menar att de kanske kommer 

att tappa några kunder på grund av att de ger ut informationen, men att de säkert kommer ta en 

del kunder också. 

 

Respondent 6 talar om att de är extremt styrda av regelverk. GDPR är ett sådant som handlar 

om att de måste ha koll på den data de har om kunder. Ber en kund om att få ut data måste de 

kunna redovisa vilken typ av data de har om den personen, hur datan förvaras och var den finns. 

Respondenten säger fortsättningsvis att den typen av känsliga uppgifter inte får förvaras på 

vilket sätt som helst. Detta är samtidigt något som respondent 4 säger är krävande för 

verksamheten. 

 

Avseende GDPR menar respondent 3 att det inte innebär några hinder då de lika gärna kan 

arbeta med anonymiserade data.  

 

“Samtidigt kan vi jobba med anonymiserad data, vi behöver ju inte veta att det är Robin, men 

vi vet ju att det är en man som är x antal år och har den här historiken. Det kan vi ju bygga 

modellen utifrån. Sen om han heter Robin, Martin eller Gunnar spelar ingen roll”. 

         (Respondent 3) 

 

Respondent 4 berättar om ett nytt redovisningsdirektiv som banker står inför på europeisk nivå 

som ingår i IFRS-9. Direkt när pengar lånas ut måste banker numera reservera en del av 

utbetalning i sin bokföring som kreditförlust. Redan vid utbetalning tar de en viss kreditrisk. 

Tidigare har det skett om en kund misskött sig. Exempelvis att en kund är på fjärde påminnelsen 

och att banker då börjar reservera beloppet. Men som det ska utföras nu så sker detta redan från 

första dagen och sen ökar reserveringen om kunden missköter sig. Efter att första avin inte är 

betald då ökas det lite och när första påminnelsen inte är betald så ökar det lite ytterligare och 

tillslut är tanken är att det ska landa på 100% reservering i samband med att de behöver skriva 

av lånet. Syftet är då att de ska använda sig av en maskininlärningsmodell för att utföra detta 

arbete. Olika personer har förmodligen olika riskklasser och där vill de använda sig av 

maskininlärningsmodellen för att se hur stora andelar av beloppen som ska reserveras.  

 

4.3.3 Arbetsmiljö 

Den digitaliserade utvecklingen och implementering av AI kan i vissa områden eventuellt 

påverka arbetsmiljön. I följande avsnitt behandlas respondenternas uppfattning om hur AI kan 

påverka den framtida arbetsmiljön och arbetssituation på banken.  

 

Det finns flera aspekter att väga in vid införande av AI. Generellt talar respondenterna om att 

det kommer att ske förändringar i bankernas arbetsmiljöer på olika sätt. Allt från att en ny typ 

av kompetens kommer att krävas, till att AI-tekniken helt kommer ta över vissa typer av tjänster. 

Det finns däremot skilda uppfattningar, vilket bland annat kan speglas i personliga synpunkter 

eller synpunkter ur den specifika bankens verksamhet.  

 

Respondent 1 berättar att det handlar om att försöka sälja in ny teknik, vilket innebär att gifta 

in kunskapen och tekniken så att det leder till att medarbetarna blir bättre på det de gör. 

Respondenten betonar att AI-teknik behöver förankras i verksamheten och att tekniken inte styr 

hur många personer som arbetar i verksamheten. Tekniken önskas användas som stöd för 

medarbetarna på banken och inte ersätta medarbetarnas arbetsuppgifter. I linje med den 
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digitalisering som sker kommer ett högre och högre kompetenskrav att finnas på 

arbetsuppgifter. 

 

“Det innebär också att det blir högre kompetenskrav på i princip alla arbetsuppgifter när det 

blir augmenterad högre teknik”.  

(Respondent 1) 

 

Respondent 4 är inne på samma spår, att AI kan komma att tillämpas för att enklare “tröska” 

igenom verifikat och regleringar. Respondenten hävdar att banker tillslut kommer att vara 

tvungna att applicera AI för att kunna driva en verksamhet när fler och fler EU-lagar 

tillkommer, som gör att det blir komplexare. Respondenten lyfter fram att det kommer bli för 

svårt med alla nya lagar för experter att granska och att respondenten är helt övertygad om att 

AI kommer finnas i många delar i bankverksamheten framöver. Respondenten berättar sedan 

om att det kommer uppstå andra typer av kompetenskrav i framtiden. Inom ramen av 5–10 år 

kommer det vara brist på programmerare, eftersom AI-utvecklingen troligen tagit mer fart då. 

Angående framtida kompetenskrav säger respondent 4 följande: 

 

“Du måste vara systematisk i ditt tänkande och kunna mycket kring data kanske, behandling 

av data, datadrivet och statistik och sen måste du kunna business, själva programmeringen är 

automatiserad om man vågar tänka 10–20 år framåt”. 

(Respondent 4) 

 

Även respondent 5 talar om att arbetsmiljön kommer att påverkas. Respondenten talar om att 

de på banken tror att rollen som analytiker kommer att försvinna och ersättas med ny 

digitaliseringsteknik. Respondenten menar att de redan nu märker att det minskat tjänster på 

kreditavdelningen eftersom de digitaliserat vissa delar av den. Inom 5 år tror respondenten att 

det kommer att finnas en annat typ av arbetskraft på banken än vad som finns idag. Banken 

anställer idag fler IT-ingenjörer för att ligga i framkant och enligt respondenten kommer det 

förmodligen inte bli fler anställda ute på kontor, utan fler som arbetar med “grejerna bakom” 

istället.  

 

Respondent 6 och respondent 3 säger bland annat att rådgivarrollen kommer att påverkas i 

framtiden. Respondent 3 säger att rollen förmodligen kommer att försvinna i verksamheten, 

medans respondent 6 menar att rådgivarrollen kan komma att förändras när banker blir mer 

digitaliserade, men att rådgivning ändå alltid kommer att behövas.   

 

Respondent 6 tror att de kommer att bli hjälpande och ledsagande i sin organisation, vilket 

kommer att påverka arbetsuppgifterna i banken. Respondenten menar att de på banken tror att 

det kommer bli färre rådgivare och att rollen kommer vara annorlunda än vad den är idag. 

Vidare tror de att controller-funktioner kommer att öka, samtidigt som de kommer krävas fler 

jurist- och compliancetjänster på grund av komplexiteten som kommer med ökad digitalisering. 

Respondenten pratar om en “digital revolution” likt den industriella revolutionen och hur ett 

paradigmskifte kommer att ske. Tjänster och arbetsuppgifter kommer att bytas ut mot andra, 

mer digitala, samtidigt som respondenten betonar att de mänskliga nyanserna måste finnas kvar.  

 

“Bank är ju information och informationen finns där och kan du samla det i ett verktyg, vad 

ska du då med en människa till? Tills du kommer till de här nyanserna. Det är ju då du behöver 

människan”. 

(Respondent 6) 
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Respondent 3 lyfter också fram att om chatbotar utvecklas med AI kan det komma att påverka 

kundtjänsten hos många företag. Respondenten menar att tekniken kan ersätta den traditionella 

kundtjänsten helt och hållet, om chatboten blir tillräckligt duktig.  

 

4.3.4 Analys av tillämpningseffekter 

Det resultat som framgått i kapitlet visar på att både nischbankerna och storbankerna är 

medvetna om etiska, lagmässiga och arbetsmiljömässiga effekter vid tillämpning av AI. Det 

som skiljer dem åt är att några respondenter betonar vikten av dessa mer än andra och vissa 

betonar det väldigt lite. Mycket kan ligga i att deras roll i banken är att arbeta med andra delar 

än just etik, lagkrav och arbetsmiljö, eller att det kan vara svårt att se vad AI och ny 

digitalisering egentligen påverkar och påverkas av. Däremot förekommer dessa aspekter i 

många situationer och sammanhang eftersom de alltid är aktuella att värdera och ta hänsyn till 

i verksamheter, och inte minst i banker.  

 

De etiska aspekterna är för respondent 1 och 2 samt respondent 4:s banker en central del som 

de ägnar mycket tid och resurser till. Det går att förstå när respondent 4 talar om att de har en 

utvecklingsavdelning som till stor del arbetar med att utarbeta och färdigställa data, där etiska 

aspekter ingår. I och med att deras bank har en välutvecklad IT-avdelning som utvecklar helt 

egna system, krävs det att de har kontroll över dessa avseenden. Inte minst heller då de är en 

nischbank vilka har som mål att ligga i framkant avseende digitalisering, samtidigt som de redan 

har applicerat viss maskininlärningsteknik i verksamhetsprocesser. Respondent 4 menar att de 

väger in etiska parametrar som exempelvis kön, sexuell läggning och gatuadress, men att de 

ofta inte väljer den typen av statistik att gå efter i sina bedömningar gällande kreditscoring. Det 

finns andra parametrar som har betydligt större signifikans och detta tillvägagångssätt går i linje 

med det Näringsdepartementet (2018) kallar för hållbar AI.  

 

Det går också att se att respondent 1 och 2:s storbank är varse om de etiska frågor som uppstår 

när AI används i verksamheten. De säger att det är ett felaktigt tankesätt att tro att tekniken är 

problemet vid dessa frågor. AI-tekniken baseras på den data som finns att tillgå och därför är 

det först och främst data som måste analyseras. Det går i linje med det Näringsdepartementet 

(2018) anser om att AI-aktörer ska tillgängliggöra relevant data för AI-applikationer. 

Respondenten säger också att aktörer biter tag i frågan på fel ställe, vilket går att förhålla till 

det Näringsdepartementet (2018) lyfter fram om att etiska aspekter inte ska vara en eftertanke 

för verksamheter, utan i tidigt skede vara en del av designarbetet för AI-applikationer. Samtidigt 

som AI-applikationer utvecklas behöver organisationen ta hänsyn till den information och data 

som applikationen ska bearbeta och lära sig av. Likheterna mellan de två bankerna tydliggör att 

de har en god grund och kommit en bit på vägen med arbetet till det som menas med hållbar 

AI.  

 

Vidare konkretiseras det utifrån vad respondenterna har nämnt, att respondent 3, respondent 5 

och respondent 6:s banker inte direkt kommit till det skedet att de börjat överväga hur etiska 

frågor ska hanteras i AI om det används. Som ovan nämnt är det tänkbart att respondenterna 

inte arbetar med dessa frågor i praktiken och därmed inte kunnat ge svar för hela verksamheten. 

Det finns möjlighet att dessa banker inte applicerat AI-teknik som skulle kunna stå inför etisk 

problematik. Respondent 3:s bank har däremot några utvecklare som precis börjat med AI och 

respondent 5:s bank har redan en AI-teknik applicerad i deras kundtjänst. Meningen med AI är 

att den ska efterlikna den mänskliga förmågan på ett effektivare sätt och till följd av detta 

kommer etiken alltid att ha en viss typ av roll.  
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Lagkrav påverkar samtliga banker avseende AI-implementering. Det beror på att 

finansbranschen är så pass reglerad av myndigheter, vilket leder till en märkbar effekt avseende 

AI-tillämpning. Övergripande lyder bankerna under Finansinspektionen och precis som 

respondent 1 talar om betyder det att de måste vara tydliga med allt banken gör. Samma 

respondent förklarar att en AI-modell baserad på många lager inte duger, om inte de kan ger 

svar på varför modellen har gjort som den gjort. I dagsläget menar respondenten på att modeller 

och applikationer måste vara mer transparenta för att tillgodose de lagar som finns. 

Näringsdepartement (2018) i sitt inriktningsdokument skriver att den svenska regeringen 

bedömer att Sverige bland annat behöver utveckla regler och lagar för användningen av AI, 

vilket klargör varför respondent 1 säger att de utgår mycket från vad Finansinspektion reglerar 

just nu.  

 

Likafullt är Näringsdepartementets (2018) uttalande klargörande varför respondent 4 också 

säger att det är främst Finansinspektionen som de måste ta hänsyn till i detta avseende. 

Detsamma berör respondent 3:s svar, som menar på att det inte finns så många lagkrav som 

påverkas deras AI-möjligheter i dagsläget.  

 

Genomgående talar flera respondenter om både PSD2 och GDPR och att dessa lagar är väldigt 

styrande. Den nya lagen PSD2 berättar både respondent 5 och respondent 3 om, att den kommer 

att förändra mycket så småningom. Däremot har de ingen konkret syn i dagsläget på hur den 

kommer att påverka AI-tillämpning. 

 

Betydelsen av GDPR i dessa sammanhang skiljer sig åt bland respondenterna. Respondent 6 

och respondent 4 betonar att dataskyddsförordningen tvingar dem att ha kontroll över den data 

som de har om kunder. Respondent 4 säger att det är ett krävande arbete med den nya 

personuppgiftshanteringen. Å andra sidan ser inte respondent 3 några hinder avseende GDPR i 

ny digitalisering och AI-teknik, så länge som de arbetar med anonymiserad data. Både 

Näringsdepartementet (2018) och Kingston (2017) nämner att det är av vikt hur AI-aktörer 

förmår att realisera lagen till sina verksamheter för att AI ska kunna tillämpas korrekt enligt 

lag. Har aktörer inte kontroll över sin data blir AI-applikationer svåra att ens använda. 

 

Kingston (2017) talar om möjligheter som finns med att applicera AI för att stödja lagar, såsom 

GDPR. Likväl nämner respondent 4 att de inte bara ser hinder med lagar och 

Finansinspektionens föreskrifter i detta avseende, utan att AI:n istället kan hjälpa dem med 

dessa. Tanken är att applicera maskininlärningsteknik för att hantera det nya 

redovisningsdirektivet för att riskklassificera kunderna för att kunna göra precisare 

reservationer. Svårigheterna blir däremot att uppnå krav och restriktioner från många olika 

lagar.  

 

Arbetsmiljöfrågan är återkommande när förändringar sker i verksamheter. Det är också 

återkommande i studiens resultat att respondenterna förmodar att arbetsmiljön väntas förändras 

när den digitala utvecklingen inom AI sker. Generellt är deras antagande att tjänster kommer 

att bytas ut mot andra och annan typ av kompetens kommer att behövas. Mycket speglar just 

den verksamhet som respektive respondent tillhör. Respondent 4 som arbetar på en digital 

nischbank tror att AI på lång sikt kommer att vara helt avgörande för bankverksamheter. 

Respondenten tror att kompetenskraven kommer gå från att inom 5-10 år behöva 

programmerare till att inom 10-20 år behöva data-, statistik- och businesskompetenser. Det är 

också något som respondent 1 och respondent 2 talar om, att kompetenskraven kommer gå i 

linje med den digitaliseringsutveckling som sker.  
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Respondent 1 är också inne på att AI-tekniken inte behöver avgöra hur många personer eller 

tjänster som finns på banken, utan att den istället ska användas för att förbättra det medarbetaren 

gör. På respondent 5:s bank har de däremot redan börjat minska tjänster på en viss avdelning, 

med anledning av digitaliseringen. De ser en större potential att anställa fler IT-ingenjörer än 

analytiker eller kredithandläggningstjänster. Bankverksamheternas inriktning skiljer sig åt 

bland storbankerna och nischbankerna, vilket speglar i hur de ser att deras respektive 

verksamhet kommer att påverkas och se ut i framtiden.  

 

Rådgivarrollen antar både respondent 3 och 6 kommer att påverkas av AI-utvecklingen. På 

respondent 6:s bank tror de att den kommer bli mer digital, men ändå finnas kvar. Eftersom 

deras bank är en storbank som sätter kundmötet i fokus går det att förstå deras resonemang. 

Likväl gäller respondent 3:s bank där de inte har någon rådgivarroll i dagsläget, vilket återges i 

respondentens svar att en sådan roll förmodligen inte finns kvar i andra verksamheter när AI 

kan göra jobbet. Detsamma avser kundtjänsten, speciellt i de mindre nischbankerna som inte 

satsar på fysisk kundkontakt utan istället satsar på att automatisera sådana 

verksamhetsprocesser.  

 

4.4 Framtida banken 

I följande avsnitt presenteras respondenternas syn och tankesätt gällande bankernas framtid 

avseende digital utveckling och AI.  

 

Respondent 1 anser att det finns stora möjligheter avseende användning av AI i framtiden. 

Banken använder primärt regression inom datadriven utveckling men respondent 1 menar att 

alla områden där det finns data finns det möjligheter. Det beror på att AI kan approximera ett 

beteende och välja ut de bra beteendena. Vidare utvecklas nya modeller eller så uppgraderades 

de befintliga modellerna.   

 

“I princip alla områden där det finns data brukar jag se som att det finns möjligheter”. 

(Respondent 1) 

 

Respondent 4 tar upp likartade tankar om bankens framtid och lägger vikt på tidsaspekten. 

Respondenten förklarar att det finns möjligheter för en bank att vara helt AI-styrd i framtiden. 

 

“Det finns liksom inget mänskligt som tillför något till en bank, a men låna in pengar från 

allmänheten så billigt som möjligt, låna ut den med rätt till så rätt riskavvägd avkastning som 

möjligt, inte så hög ränta som möjligt men riskavvägd och se till att ha en duktig revisor-AI 

som ser till att du gör allt rätt, som kollar dig. Då har du en bank där pengarna är 

digitaliserade”. 

          (Respondent 4) 

 

Respondent 4 drar även en parallell till automatiserade e-handlare där produkterna säljs på 

exempelvis Amazon. Här förklarar respondent 4 att e-handlaren använder sig av någon slags 

AI för att leta efter populära produkter på stora e-handelssidor för att sedan beställa likartade 

produkter från billigare e-handelssidor. De billigare produkterna säljs sedan på Amazon till det 

högre priset och på så sätt blir det en helt automatiserad e-handlare. Anledningen till att detta 

inte har provats inom en bank innan är enligt respondent 4 på grund av regeringen och en rädsla 

eftersom det aldrig har beprövats. Respondent 4 anser att det till och med skulle vara lättare att 

applicera detta i en bank eftersom allt är digitaliserat, i jämförelse med en e-handlare där det 

måste finnas någon som paketerar och levererar de fysiska varorna. 
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Till skillnad från respondent 1 och respondent 4:s svar gällande ämnet säger respondent 5 att 

kundkontakten och kundrelationer ligger i större vikt än utvecklingen och användningen av AI. 

Vidare menar respondent 5 att det har varit vanligt inom banker att minska antalet kontor och 

personal men att detta har skapat en ny synvinkel för respondentens företag. Respondent 5 

menar att de istället för att satsa på utvecklingen av AI själva, så vill de leverera service i 

världsklass med kunderna i åtanke. Digitalisering och AI är en del av detta förklarar respondent 

5 men lägger vikt på att företaget anser att service och relation kommer vara ganska avgörande 

för att göra respondentens bank valbar i framtiden. Även med denna argumentation för service 

och kundrelation menar respondent 5 att AI och digitalisering fortfarande är en stor del av 

framtiden. Istället för att försöka uppfinna hjulet själva så köper respondentens företag in sig i 

uppstickande fintechbolag. På så sätt får respondentens företag nyttja dessa nya och innovativa 

företagens produkter medans de själva satsar på att utveckla service i världsklass.   

 

Respondent 6 lägger likartad vikt på kundkontakten och kundrelationer. Respondent 6 menar 

att ambitionerna ligger kvar att vara den lokala banken i kommunen och att respondentens 

företag fortfarande tror på den lokala närvaron med kontor. Likt respondent 5 säger respondent 

6 att respondentens företag är medvetna om att många konkurrenter stänger ner deras kontor 

och satsar på den digitala utvecklingen. Respondent 6 fortsätter med att förklara att även med 

den stora satsningen på den digitala utvecklingen så är det inte alltid så att kunderna har samma 

anpassningsbarhet.  

 

“För oss är det väldigt viktigt att vi har den lokala närvaron, men framförallt möjligheten för 

våra kunder att liksom hitta oss och få hjälp när de behöver”. 

          (Respondent 6) 

 

Respondent 6 menar att, även här likt respondent 5, kommer respondent 6:s företag inte ignorera 

den digitala utvecklingen. Respondent 6 säger att det är självklart att respondentens företag 

kommer använda och nyttja betydligt fler digitala verktyg i framtiden. Dessa verktyg kommer 

fokusera på att användas som mer av en guide, likt dagens rådgivare. Med detta menar 

respondent 6 att istället för att prata med en rådgivare kommer kunden bara att logga in på sin 

internetbank och få hjälp digitalt.  

 

Respondent 3 menar att respondentens företag för närvarande inte har några konkreta planer på 

användningen av AI i verksamheten just nu men säger att det första steget möjligtvis skulle vara 

kreditbeslut och kreditregelverk. Respondent 3 menar att det behövs mycket förarbete och 

kunskap för att implementera AI i en verksamhet. AI är oerhört specialiserat och i respondent 

3:s företag finns det bara två eller tre personer som har kunskaper inom ämnet.  

 

“Ska du bygga de här AI-modellerna och kunna lita på dom så måste du ha en jäkla koll din 

data från början. Så du måste göra ett gediget hemarbete först och definiera all din data”. 

           (Respondent 3) 
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4.4.2 Analys av framtida banken 

Resultatet som presenterats om den framtida baken behandlar framtida förväntningar och 

förhoppningar på AI-teknikens tillförande i bankverksamheterna. Resultatet visar på flera olika 

syn- och tankesätt gällande verksamhetens framtid i förhållande till vilka möjligheter respektive 

bank ser med AI och digitaliseringen av verksamheten. Generellt menar de mer traditionella 

storbankerna att kundmötet är av största vikt. Nischbankerna som i dagsläget arbetar på ett mer 

digitaliserat sätt menar att digitaliseringen kommer spela en större roll än kundkontakten och 

relationen till kunden, vilket resulterar i att nischbankerna satsar mer på digitalisering 

 

Respondent 4 talar om att det inte finns något mänskligt som tillför en bank och att det finns 

framtida möjligheter att bygga helt digitaliserade pengar eller banker. Respondent 1 talar om 

oändliga möjligheter i alla områden där det finns data.  

 

Respondent 5 och respondent 6 betonar vikten av kundkontakt och relationen med kunden mer 

än vad respondent 1 och respondent 4 gjorde. Respondent 5 och respondent 6 säger att 

användningen och nyttjande av AI kommer vara en del av verksamheten i framtiden. 

Respondent 5 menar att nedläggningar av bankkontor och att minska andelen personal har 

föranlett att verksamheten fått en annan syn att de i motsats till ren digital utveckling även vill 

arbeta med service i världsklass. Där digitalisering och AI-utveckling är en del av detta men att 

relationen med kunderna fortsatt kommer vara av stor vikt i framtiden. Respondent 6 talar om 

att dess verksamhet kommer att nyttja fler digitala verktyg framöver och att dessa verktyg 

kommer att användas som en guide, likt dagens rådgivare. För att få kontakt med en rådgivare 

kommer kunden logga in via internetbank och få kontakt med rådgivarna digitalt.  

 

Framtidsvisioner är endast spekuleringar och det är ingen som vet hur bankväsenden kommer 

se ut i framtiden. Det finns tydligt olika fokusområden för bankerna men alla gemensamt talar 

om att digitalisera sig är av mycket stor vikt. De mer IT-inriktade respondenterna talar brett och 

vitt om möjligheter med data och helt digitaliserade banker. Medans flera respondenter från 

storbanker talar om vikten av att vara behjälpliga med fysiska möten även i framtiden där den 

digitala banken blir mer komplement och där de digitala utvecklingsmöjligheterna leder till 

enklare kontakt med kunderna genom digitala rådgivningsmöten genom internet-/mobilbank 

och identifiering genom exempelvis bankID. 
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5 Diskussion 
Studiens syfte att utforska och beskriva hur och i vilken utsträckning banker använder AI i 

verksamheten samt hur de ser på framtida AI- och digitaliseringsmöjligheter, har besvarats 

genom presentation av en resultatsammanställning av det empiriska materialet. Syftet har 

sedermera besvarats genom tre resultatanalyser över verksamhetsprocesser, 

tillämpningseffekter och den framtida banken. 

 

Frågeställningen som behandlar i vilka verksamhetsområden banker använder AI i 

verksamheten, har besvarats genom en explorativ empiriinsamling. Resultatet har presenterats 

i form av fyra verksamhetsprocesser, dessa verksamhetsprocesser är kredit- och långivning, 

kundservice, compliance och penningstvättsidentifiering. De nämnda processerna besvarar 

frågeställningen hur och i vilken utsträckning banker använder AI i verksamheten.   

 

För att besvara frågeställningen om etiska och regelmässiga aspekter kan påverka 

implementering och användande av AI-teknik i bankers verksamhetsprocesser, har det 

besvarats genom en resultatsammanställning som benämns som tillämpningseffekter. Med 

tillämpningseffekter avses tre teman i form av arbetsmiljöeffekter, etiska aspekter som kan 

behöva tas hänsyn till, samt olika lagar som påverkar och kan komma att påverka 

implementering och användning av artificiell intelligens. 

 

Slutligen har frågeställningen om hur banker ser på framtida användning av AI-tekniken i olika 

verksamhetsprocesser besvarats genom en sammanställning av den insamlade empirin 

avseende hur och på vilket sätt respondenterna ser på hur AI kan komma att förändra den bank 

de arbetar på.  

5.1 Resultatdiskussion 

I följande resultatdiskussion behandlas de mest intresseväckande delarna utifrån 

resultatanalysen. Resultatdiskussionen presenteras i en bredare kontext i förhållande till tidigare 

forskning och det teoretiska ramverket där en diskussion om skillnader och likheter mellan 

storbanker och nischbanker presenteras samt författarnas egna reflektioner. 

Michaels (2019) hävdar att den digitaliserade utvecklingen inom banker kommer leda till att 

majoriteten av finansbolagen kommer att använda någon form av AI-teknik år 2020. I skrivande 

stund är det sex månader till nyåret 2020. I det framkomna resultatet visas det tydligt att svenska 

banker arbetar med att digitalisera sina verksamheter men att AI inte är den teknik som främst 

används. AI är en teknik som bankerna ser stor framtidspotential i men används inte i så stor 

utsträckning. I det empiriska materialet presenteras det att AI framförallt utnyttjas inom 

kundservice idag, där chatrobotar för telefonkundtjänst finns. Inom kredit- och långivning 

används en avgränsad del av AI och det är maskininlärning. Inom compliance och penningtvätt 

arbetas det med utveckling av nya digitala funktioner och AI för att understödja dessa processer.  

 

Anledningen till att resultatet ser ut som det gör kan grunda sig i att tre av fem banker är 

storbanker med mycket svårföränderliga organisationer. I studien framkommer det också att 

nischbankerna är mer benägna för förändring och att de ser det som sin viktiga framgångsfaktor. 

Vad det gäller storbankerna värnar de åtminstone utåt att de ska behålla lokalkontor och att det 

personliga mötet är deras viktigaste konkurrensfördel. Nischbankerna som inte arbetar med den 

typen av kundrelationer måste helt enkelt hitta andra vägar att vara bäst på. En av nischbankerna 

som har intervjuats använder exempelvis maskininlärning i nästintill alla verksamhetsdelar, 

men i kundservice har de en mer konservativ process. Den andra nischbanken arbetade med AI-

projekt för att skapa bättre kreditvärderingsmodeller. Storbankerna i sin tur arbetar inte alls med 
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den typen av digitala verktyg i dagsläget, vilket också kan härröra till att storbanker ofta är stora 

och mer svårföränderliga organisationer.  

 

Avseende tillämpningseffekter visar studien att vissa banker är mycket medvetna om de etiska 

överväganden de kan behöva stå inför eller redan nu står inför. Framförallt diskuteras det 

problematik avseende bias åt olika håll där statistik säger att det är på ett visst sätt, men där det 

helt enkelt blir för problematiskt att använda sig av viss form av statistik då det inte är korrekt 

ur ett moraliskt perspektiv. Analyser helt byggda på statistik blir också förhållandevis icke-

dynamiska där beslut tas svart eller vitt utan nyanser över en kunds ekonomiska helhet vid 

exempelvis en kreditvärdering. Näringsdepartementets (2018) utredning som handlar om hur 

AI ska hanteras av Sverige är också av betydelse. Ingen av respondenterna har nämnt något om 

det, men att arbete för en hållbar AI krävs nu är explicit.  

 

Näringsdepartementet (2018) skriver också om att Sverige behöver utveckla regler, standarder, 

normer och etiska principer i syfte att vägleda etisk och hållbar AI. Innevarande studie visar att 

lagar som PSD och GDPR samt att finansinspektion som tillsynsmyndighet inverkar på 

utveckling av AI. Alla finansiella institut lyder under finansinspektionens tillsynskontroll, 

regelgivning och tillståndsprövning vilket bland annat innebär att finansiella institut måste vara 

transparenta med hur beslut tas, vilket kan föranleda att de blir mer restriktiva till den här typen 

av tekniska innovationer. I och med att AI tidigare inte tillämpats i någon större utsträckning. 

Det kan vara att finansiella institut inväntar prejudikat avseende både lagar och AI-användning 

innan de vågar tillämpa och lägga stora utvecklingskostnader i området. Finansbranschen är 

reglerad på ett sätt som gör att de måste vara mycket transparenta med hur och varför de tar 

vissa beslut. Det kan också föranleda svårigheter med tillämpning av AI då modellerna som 

byggs måste vara transparenta och inte ingå i en så kallad “black box-modell”, som gör att AI:n 

tar beslut utan att verksamheten vet hur eller varför besluten tas.  

5.2 Metoddiskussion 

Den metod som använts i studien är en kvalitativ metod där öppna- och semistrukturerade 

intervjuer genomförts. Det visade sig vara en lämplig metod för att få fram ett omfattande 

material avseende hur banker använder sig av AI i sina verksamheter. Inför intervjuerna fanns 

en oro avseende banksekretessen att respondenterna som en följd av detta inte skulle svara fullt 

ut på de frågor som ställdes. Det märktes dock snabbt att det inte var ett hinder då det generellt 

sett inte inverkade på intervjuerna då alla respondenter var mycket öppna och svar gavs på det 

som krävdes för studiens genomförande. En anledning till det kan grunda sig i att 

respondenterna fick information om att den färdiga rapporten kommer att publiceras men att 

allt kommer vara anonymt, där varken respondenten eller banken kommer att nämnas i 

rapporten. En annan oro var att respondenterna inte skulle ha information om AI och 

digitalisering vilket det inte heller fanns fog för. Alla respondenter visste vad de pratade om 

och gav bra svar. Dock har respondenterna olika roller i verksamheterna där vissa arbetar mer 

med IT-relaterade arbetsuppgifter och andra mer med den affärsmässiga bankverksamheten. 

Det kan ha föranlett att vissa svar skiljer sig åt mellan respondenterna då det är enklare att tala 

om de delar i verksamheten som påverkar respektive respondents arbetsuppgifter.  

 

Något som kan påverkat resultatet i positiv riktning är att alla tre författarna varit med på alla 

intervjuer och att alla tre bibehållit samma roll i alla intervjuer. En av författarna har agerat 

intervjuledare medans de andra två flikat in frågor om något eventuellt missas och för 

anteckningar under intervjuerna. Det hade dock varit fördelaktigt om en pilotintervju 

genomfördes för att se hur en respondent reagerar på de frågor som ställs och om svar ges på 

de frågor som ställs. För att gå igenom intervjuguiden innan intervjuerna så utfördes 
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genomgångar av den tillsammans med handledare som fick ge sina synpunkter på hur den skulle 

utformas och förändras. I intervjuerna har intervjuguiden försökt att följas, men det har inte 

riktigt fungerat. Det beror på att studien till en början arbetades utefter en deduktiv inriktning 

med fokus på kredit- och långivning. Tidigt i intervjuerna förstås det snabbt att om inte AI 

användes i kredit- och långivning fungerade inte intervjuguiden bra. Det märktes redan vid 

första intervjun, vilket gjorde att intervjuguiden frångicks snabbt. Det som var bra utformat med 

intervjuguiden var att den bestod av rubriker som sedan innehöll frågor under sig. Det gjorde 

att intervjuaren förhöll sig till rubrikerna och lät sedan respondenterna tala fritt avseende varje 

rubrik med stöd av de mer specifika frågorna. Det medförde mycket bra intervjuer som blev än 

mer öppna och semistrukturerade.  

 

Genom de enskilda fallstudier som genomförts har bra data som går att jämföra mellan bankerna 

framkommit. Det som tidigare nämnts om att det kan skilja sig i fokus i de olika intervjuerna 

beroende på respondentens olika arbetsroller i organisationerna gör att det bör nämnas att en 

mer djupgående fallstudie hade kunnat genomföras. Där exempelvis compliancefunktioner från 

respektive bank svarar på frågor avseende digitalisering av compliance för att sedan jämföra 

respektive verksamhetsdel på bankerna med varandra. Det hade varit en omöjlighet för den här 

studien på grund av tidsbrist och att antalet intervjuer behövts mångdubblas, men hade varit 

mycket intressant och tillfört studien ytterligare tillförlitlighet och pålitlighet samt mer och 

bättre diskussions- och analysunderlag.  

 

Antalet verksamhetsdelar som undersökts hade också kunnat utökats. Framförallt hade 

fondrobotar varit intressant att följa upp, men dessvärre hade den här studien för lite data 

avseende fondrobotar för att kunna presentera ett resultat avseende den användningen hos 

banker idag. Hade däremot urvalet av banker fokuserat på banker med sparfokus och inte banker 

som arbetar med lån- och kreditgivning hade även ett resultat avseende sparande kunnat 

framställas. För att bredda antalet fenomen och få bättre och mer säkerställda resultat hade fler 

respondenter från olika banker behövts i studien.  

 

Bankerna som är med i studien består även endast av svenska banker. Medans en stor del av 

den inhämtade teorin kommer från andra länder såsom Kina och USA, vilket kan vara en 

anledning till att det finns konkreta skillnader mellan teori och empiri. Vad det gäller lagar och 

förordningar har endast regler som påverkar svenska banker framförts i studien, det vill säga 

regleringar från finansinspektionen eller på EU-nivå. 

5.3 Slutsats 

Nedan listas de slutsatser som kan dras av genomförd studie. 

 

De verksamhetsprocesser där AI används i bankerna idag är kundservice och viss mån kredit- 

och långivning. Akademien har kommit mycket längre i tillämpning av AI medan 

undersökningsenheterna har en bit kvar innan de använder AI i den utsträckningen som 

akademien beskriver. Studien visar dock att IT-stöd med AI utvecklas på vissa banker men att 

det för närvarande är i ett tidigt stadie där bankerna studerar och utforskar användningsområden. 

Den del i teorin som behandlar tidigare forskning gällande AI i bankverksamheter visar tydligt 

på att det finns god potential för banker att applicera mer AI-teknik i verksamhetens processer. 

Det är däremot ännu ett ganska nytt och för vissa banker som deltagit i studien ett obeprövat 

område. 

 

I studien har olika tillämpningseffekter framförts. Användningen av AI kompliceras i 

bankverksamheterna då branschen är kontrollerad och styrd av många regelverk. De slutsatser 
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som kan dras är att det finns en osäkerhet med att tillämpa tekniken då de existerande 

regelverken inte är anpassade till AI-teknik. Avseende arbetsmiljöaspekter visar teorin på att 

verksamheter står inför en digitaliseringsförändring, där arbetsrollerna på banker kommer att 

förändras. Vissa kommer att försvinna, medan andra kommer att tillkomma. Men likt mycket 

annat som rör AI, är det för de medverkande bankerna en svårbedömd fråga med hänsyn till 

tidsaspekten. 

 

Avseende i vilken utsträckning etiska aspekter beaktas vid tillämpning av AI visar studien att 

det är stor skillnad mellan hur de olika bankerna arbetar med dessa frågor.  I teorin framkommer 

det att det krävs beaktande av etiska aspekter när kreditvärderingsmodeller är byggda på AI. 

Samtidigt påstås det i resultatet att banker i viss mån kan vara friare att hantera etiken i jakt på 

bedrägerier när bankerna arbetar fram antifraud-modeller som är byggda på AI. Mycket är ännu 

odefinierat och behöver förtydligas för organisationer såsom banker. Detta lyfts fram av 

Sveriges Näringsdepartement som en viktig fråga att ta tag i, för att utforma normer, principer 

och riktlinjer. När dessa är tillräckligt definierade för banker, kan AI komma att utvecklas och 

expanderas i bankverksamheter.  

 

När det gäller lagar och riktlinjer visar studien att dessa har en inverkan på tillämpningen av AI 

i banker och att det vid tillfällen kan hindra utvecklingen och implementeringen av AI. I teorin 

lyfts detta fram som en utmaning för de som utvecklar AI-algoritmer för bankens 

verksamhetsprocesser. Respondenterna i studien visar på en tvetydig uppfattning om detta då 

det i vissa fall är en utmaning för en bank, medan en annan inte ser några utmaningar eller 

begränsningar med AI i aspekten kring lagar och riktlinjer. Sammantaget visar studien likt det 

Näringsdepartementet säger att regler och lagar behöver utvecklas för användningen av AI, då 

studien påvisar en osäkerhet och otvetydighet i vilka lagar och riktlinjer som kan inverka AI 

applicering i banken. 

5.4 Framtida forskning 

I innevarande studie har det fokuserats på vilka bankverksamhetsprocesser som AI används 

inom och vilka lagar och etiska principer som påverkar implementeringen av AI. För att 

ytterligare utveckla förståelsen för hur AI kan användas i banker hade det varit väsentligt att 

studera fler banker och med fler respondenter från varje bank som hade haft fokus på en viss 

verksamhetsprocess.  

 

Förslag på framtida studie är därmed att undersöka hur riktlinjer, lagar och normer behöver 

utformas för att AI ska kunna tillämpas på hållbart sätt. Där går det att ta efter hur andra länder 

och organisationer tillämpar detta. Det finns även fler verksamhetsprocesser att undersöka, 

exempelvis kan nischbanker studeras vilka har fokus på sparande. Då kan utforskning om 

tillämpning av AI i form av fond- och aktierobotar vara väsentligt. 

 

Studien behandlar ett perspektiv utifrån ett ledningsperspektiv utifrån IT-ansvarig och 

verksamhetsansvariga. Andra perspektiv som kan vara relevanta för framtida forskning är 

perspektiv på övriga bankanställda men även ett konsumentperspektiv om exempelvis hur 

tillämpning av AI kan påverka konsumenter alternativt hur konsumenter ser på att kundsupport 

består av robotar eller att kredit- och långivningsbeslut tas av datorer och inte av människor.  
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Bilaga 1 intervjuguide 

Övergripande 

Vilken roll har du i verksamheten?  

Kan du beskriva hur IT-organisationen hos 

er är uppbyggd. (Extern verksamhet eller 

internt lokalt) 

 

Kan du berätta om den kännedom du har 

över er digitalisering?  

 

Vem fattar digitaliseringsbeslut? 

Vem har mandat/inte mandat? 

 

Beskriv er långivningsprocess? 

Vilka steg sker i processen? 

 

Kan du beskriva de aspekter ni tar hänsyn 

till i en kreditbedömning? (ex. historisk 

statistik, framtida prognoser, externa 

faktorer, individuella beteenden) 

 

Berätta om den digitala teknik ni använder 

er av idag i kreditvärdighetskontroll? 

 

 

 

AI-s Användningsområde 

Använder ni AI i er verksamhet? 

● Om ja, förklara i vilka delar av 

verksamheten den används. 

 

Kan du beskriva hur ni ser på AI-teknikens 

användande i er verksamhet? 

 

Hur väl integrerat är AI i er verksamhet? 

(Nu, i framtiden, inte alls?) 

 

Hur länge har ni arbetat med AI i er 

verksamhet? 

● Vad fick er att börja? 

 

Anser ni AI vara en viktig teknik för att ni 

ska vara konkurrenskraftiga i framtiden? 

● Om ja, på vilket sätt? 

 

Funderar ni på andra digitaliseringsverktyg 

som kan vara aktuella i framtiden? (ex. egna 

digitaliseringslösningar som inte är AI. 

● Om ja, Vilka typer? 

 

Berätta om ni internt har en strategi eller  



 

 

planering för AI-användande? 

 

Etiska aspekter 

Berätta om de etiska frågor ni ser med 

långivningsprocesser och i samband AI? 

 

Berätta om ni har ett sätt att beakta etiska 

aspekter i en långivningsprocess? 

● Personlig integritet 

● Fördomar (ex. etnicitet, ålder, kön) 

● Särbehandling 

● Generalisering 

 

Berätta om de risker ni ser med användande 

av AI i kredit- och långivningsprocesser. 

 

Kan du berätta om det finns olika typer av 

lagkrav som måste beaktas avseende 

digitaliseringsfrågor och exempelvis 

implementering av AI. 

●  GDPR 

 

Beskriv hur ni på ett optimalt sätt skulle 

vilja se AI stödja er verksamhet i kredit- 

och långivningsprocesser. 

 

 

Framtid 

Vilka möjligheter ser ni med AI?  

Vilka användningsområden ser ni det finns 

möjligheter med AI hos er? 

 

Berätta gärna om ni i verksamheten har 

någon framtidsvision över hur er 

digitaliserade verksamhet förhoppningsvis 

kommer se ut. 

 

Försök beskriv hur ni tror er arbetsmiljö 

eventuellt påverkas av AI.  

● Färre anställda? 

● Nya typer av uppgifter? 

● Färre manuella uppgifter? 

● Andra kompetenskrav på anställda? 

 

 

Avslutande frågor 

Har du något ytterligare att tillägga som vi 

har missat? 

 



 

 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, 
teknik samt vårdvetenskap. 
 
På sektionen för informationsteknologi har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. Därför har vi 
skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och sammanhang är 
andra viktiga begrepp. På sektionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som mellan företag 
och utbildning. 
 
Våra utbildningar med huvudområdet informatik är centrerade kring grundläggande begrepp som 
systemutveckling och verksamhetsutveckling. Inom vårt breda spektrum av inriktningar finns allt ifrån att 
programmera avancerade system, analysera behov och krav på verksamheter, till att bedriva integrerad IT- 
och affärsutveckling, dock med gemensamt syfte att verka för god IT-användning i företag och 
organisationer. 
 
Vid sektionen bedrivs IT-relaterad forskning inom högskolans forskningsområde Handel & IT. 
Forskningsverksamheten är huvudsakligen ämnesmässigt inom datavetenskap respektive 
systemvetenskap. Speciella fokusområden är data science respektive information systems science.   
Forskningen är både vetenskapligt och professions-orienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att 
forskningen i många fall bedrivs med grund i domänspecifika verksamhetsbehov, med företag och offentliga 
organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens professionsinriktning manifesteras 
också ofta genom vår delaktighet i Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR), som är en 
centrumbildning vid Högskolan med syfte att bidra till handelsföretag och det omgivande samhället med 
utveckling av innovativ och hållbar handel. 
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