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Abstract 

The purpose of this study was to look closely at digitalization and the phenomenon of 

artificial intelligence and how it was implemented into the Swedish banking sector. The focus 

was on what constitutes digitalization and artificial intelligence and what impact it has had on 

risks and customer satisfaction among Sweden's four largest banks. The authors chose a 

triangular research method in order to answer the three main issues that the study intended to 

investigate. 
 

In order to conduct interviews, contact with potential interview objects was taken as a first 

step in order to then prioritize the interviewees who had a higher level of expertise and 

knowledge of the study's research subject. This instead of the quantity in the number of 

interview objects. This is to collect a more credible and relevant data for the empirical part of 

the thesis. The study showed that the consensus of the respondents at an early stage agreed 

that the implementation of AI was based on a curiosity to explore this new technology. 

Furthermore, it also showed that this process went from being quite standardized to a more 

non-linear process where each individual bank formed it’s own system best suited to their 

needs and customers. In order to prove the qualitative study, the authors have, through a 

quantitative part, tried to examine the variables of profitability, customer satisfaction and risk 

since the implementation of the AI/digitization took place to see if there was any form of 

connection. 
 

The results of the study show strong links wit how the profitability, customer satisfaction, 

risks and artificial intelligence/digitalisation belong in the banking sector. Furthermore, the 

research found that the implementation of AI has been a necessity for the banks' continued 

development and survival. 

 

Keywords: AI, artificial intelligence, machine learning, customer satisfaction, operational 

costs, stakeholders, equity, solidity, profitability 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att titta närmare på digitaliseringen och fenomenet artificiell 

intelligens och hur implementeringen har gått till för denna typ av teknik inom den svenska 

banksektorn. Vidare lades fokus på vad digitaliseringen samt artificiell intelligens utgjort för 

betydelse och vilken påverkan den har haft på risker och kundnöjdhet hos Sveriges fyra 

största banker. Författarna valde att utgå från en triangulär forskningsmetod i avsikt att 

besvara de tre frågeställningarna som studien avsåg att undersöka.   

 

För att genomföra intervjuer togs kontakten med potentiella intervjuobjekt som ett första steg 

för att sedan prioritera de intervjupersoner som hade en högre kompetens och kännedom om 

studiens forskningsämne framför kvantiteten i antal intervjuobjekt. Detta för att samla in en 

mer trovärdig och relevant data för den empiriska delen av uppsatsen. I studien framgick det 

att respondenterna i ett tidigt skede var enade om att implementeringen av AI skedde för 

nyfikenheten att utforska ny teknik. Det framgick även att denna process gick från en mer 

standardiserad till en mer icke-linjär process där varje enskild bank formade tekniken på det 

sätt som var bäst lämpad för deras behov och kunder. För att styrka den kvalitativa studien har 

författarna genom en kvantitativ del försökt undersöka variablerna lönsamhet, kundnöjdhet 

och risk sedan implementeringen av AI/digitaliseringen skett för att se om det förekommit 

något form av samband. 

 

Studiens resultat påvisar starka kopplingar om hur lönsamhet, kundnöjdheten, risker och 

artificiell intelligens/digitalisering hör ihop inom banksektorn. Vidare konstaterade 

forskningen att implementeringen av AI har varit en nödvändighet för bankernas fortsatta 

utveckling och överlevnad. 

 

Nyckelord: AI, artificiell intelligens, maskininlärning, kundnöjdhet, operativa risker, 

intressenter, eget kapital, soliditet, lönsamhet 
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Ordlista 

 

AI - Artificiell intelligens. Intelligens som visas upp av maskiner 

ANN - Artificiella neurala nätverk. Algoritmer som efterliknar mänskliga hjärnans funktion 

Bias - partiskhet 

CRM - Customer relationship management. Företagsprocess som förbättrar kundrelationerna 

ES - Expertsystem, är ett beslutsstödssystem 

ERP - Enterprise resource planning. IT-system för informationshantering  

Fintech - Finansiell teknologi 

ROE – Räntabilitet på eget kapital 

SKI - Svenskt kvalitetsindex. Är en organisation i Sverige som undersöker olika branscher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5	
	

 

Innehållsförteckning 

1.Inledning	 7	
1.1	Bakgrund	 8	
1.2	Problemdiskussion	 10	
1.3	Problemställning	 13	
1.4	Undersökningsfrågor	 14	
1.5	Syfte	 14	
1.6	Avgränsningar	 14	

2.	Teoretisk	referensram	 15	
2.1	Intressentteorin	 15	
2.3	Kundnöjdhet	ur	ett	lönsamhetsperspektiv	 16	

2.3.1. Servicekvalitet och kundlojalitet	 16	
2.2.3 Customer Relationship management (CRM) och lönsamhet	 18	

2.4	Risker	 18	
2.4.1 Operativa Risker	 18	
2.4.2 Soliditet i banksektorn	 20	

3.	Hypoteser	 21	

3.	Metod	 22	
3.1	Metodval	 22	

3.1.1 Kvalitativ metod	 22	
Extern Reliabilitet	 28	
Intern reliabilitet	 28	
Intern validitet	 28	
3.1.2 Kvantitativ metod	 29	

3.2	Datainsamling	 30	
3.3		Metodkritik	 30	

4.	EMPIRI	 32	
4.1	Betydandet	av	digitaliseringen	och	AI	för	banksektorn	 32	
4.2	Risker	med	AI	 34	
4.3	AI:s	och	digitaliseringens	påverkan	på	kundnöjdhet	 37	
4.5.	Korrelation,	multipel	regressionsanalys	och	ANOVA	 40	

5.	Analys	 42	
5.1	Betydandet	av	AI	 42	
5.2	Risker	med	AI	och	digitalisering	 43	
5.3	Kundnöjdhet	 45	
5.4.	Analys	av	hypoteser	 47	

6.	Slutsats	 49	

7.	Diskussion	 51	



6	
	

8.	Förslag	till	framtida	forskning	 53	

9.	Referenslista	 54	
Dumičić, K., Čeh Časni, A., Palić., I. (2015). Multivariate analysis of determinants of Internet 
banking use in European Union countries. Central European Journal of Operations Research. 
23(3), s. 563-578.	 54	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



7	
	

1.Inledning 

Den inledande delen av studien fokuserar på framväxten av artificiell intelligens i det 

teknologiska kontext som berör utvecklingen av finanssektorn. I denna del kommer det även 

redogörs för studiens syfte, frågeställningar och avgränsningar. 

 

Banker är som känt väldigt stora aktörer inom finanssektorn och viktiga för ekonomin i sin 

helhet och har påverkats av den teknologiska utvecklingen under de senaste decennierna. 

Bankerna utsätts för hög press och växande efterfrågan på bland annat effektivare, snabbare 

leveranser av produktnyheter och mer personligt anpassade lösningar. Genom digitaliseringen 

skapas nya, och mer kostnadseffektiva sätt att automatisera och sprida olika produkter och 

tjänster. Det även möjliggör för nya aktörer att ta sig in på bankmarknaden, aktörer som inte 

behöver hindras av tillexempel de och gamla systemen. Vidare har kundernas erfarenheter 

från andra branscher också ökat kraven på nästan likadana lösningar från bankerna. 

Digitaliseringen ökar åtkomsten och underlättar  jämförelsen av olika erbjudanden, vilka i 

större grad standardiseras (Turban et al., 2008). Kunderna väljer även i högre grad olika 

leverantörer när behoven är olika och själva produkten som banken erbjuder ses ständigt mer 

som en råvara där varumärket och priset spelar större roll. Tillgänglighet och klarhet gör 

också att kunderna är mer kunniga och att behovet av rådgivning varierar. Dagens ekonomi 

sköts nästan helt i de digitala kanalerna, vilket ökar samspelet med kunderna samtidigt som 

det generarar skalfördelar. Och för de som kan ta till och anpassa sig snabbt till förändringar i 

omvärlden öppnas också nya möjligheter (Turban et al., 2008). Genom digitala innovationer 

kunde flera områden inom banksektorn ändras, bland annat bankernas interna och externa 

arbete (Valahia University ofTargoviste, Romania et al., 2017).  

 

Med tanke på att kraven och konkurrensen inom denna bransch är så pass intensiv så försöker 

banker att vara unika för att kunna vara tillräckligt starka gentemot sina konkurrenter. 

Bankerna själva kan inte klara av den här utmaningen, utan måste få hjälp av andra externa 

faktorer. Kunder är bland annat en av de externa faktorerna som banker kan få stöd av. Med 

det menas att ju fler antal kunder en bank har desto bättre konkurrenskraft och 

förhandlingsstyrka kan banken besitta (Castelli et al., 2016). För att en bank ska kunna locka 

till sig flera kunder och förstärka kundrelationerna så behöver de erbjuda något som kunderna 

själva ser som något unikt. En högkvalitativ service är en väldigt viktig faktor inom alla 
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branscher, vilket det även är för en bank (Lee et al., 2011). Banker har därför valt att följa 

utvecklingen genom att anpassa sig till dagens utveckling och nya teknologier med att 

implementera AI i sina verksamheter som i sin tur är en del av digitaliseringen. 
 

AI startade år 1943 av amerikanska forskarna Warren SturgisMcCull och Walter Pitts som 

först presenterade "artificiella neuroner" som är en design för konstgjord liknelse till en viktig 

del av den mänskliga hjärnan. År 1956 började den djupare forskningen inom artificiell 

intelligens och utvecklingen inom den såg från början ut som en berg- och dalbana. Labb 

inom artificiell intelligens kom igång över hela världen i mitten av 60-talet. I början av 80-

talet blev regelbaserade expertsystem väldigt populära. Vidare, omkring 2000-talet började 

AI-lösningar tillämpas inom många områden såsom datautvinning, logistik, ekonomi, 

medicinska diagnoser, utbildning och många andra områden. När det kommer till AI-

användningen inom ekonomiområdet är banksektorn en av de stora användarna av tekniken 

(Tecuci, 2012) 

1.1 Bakgrund 

Teknologiutvecklingen inom banksektorn är inget nytt fenomen. Den kan spåras tillbaka till 

mitten av 1800-talet när den första kabeln för telefontrafiken lades under atlanten. Därefter 

och fram till början av första världskriget är en period som kännetecknades av en finansiell 

teknologisk utveckling (fintech) med främst hjälpmedel som telefon och telegraf. De nya 

teknikerna medförde möjligheter som inte fanns tidigare, bland annat kommunikation över 

långa sträckor under en mycket kortare tid samt snabbare leverans av varor. Detta bidrog till 

nya system som i sin tur skapade en globaliserad ekonomi (Arner et al., 2015). Efter den här 

perioden blev informations innovationer inom finans mer aktiva då datorn och första 

kalkylatorn utvecklades på mitten av 1900-talet. Den teknologiska utvecklingen fortsatte och 

visade imponerande resultat, speciellt när den första bankomaten kom vilket ansågs vara ett 

viktigt steg för utvecklingen inom banksektorn. Detta gjorde att bankkunderna  blev mer 

flexibla i sin kontakt med banken och det blev även möjligt att utföra ärenden utanför 

bankernas öppettider. Med tiden fortsatte finansiella institutionerna och däribland bankerna att 

öka sitt användande av digitalisering i sina kanaler för att förbättra arbetet i sin verksamhet 

(ibid).  
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Utbyggnaden av digitalisering öppnade nya platser för kundrelationer som tidigare inte var 

tillgängliga. Det kunde t ex handla om att kunderna fick möjligheten att utföra sina 

bankärenden dygnet runt. Genom digitaliseringen kunde man exempelvis omvandla analogt 

material till digital form. 

Under 2000-talet och framåt har den teknologiska och digitala utvecklingen ytterligare tagit 

ett steg framåt, framförallt genom utvecklingen av fenomenet AI. Användandet av AI inom 

finanssektorn har blivit mer populär under det senaste decenniet, även inom banksektorn 

(Tecuci, 2012). 

 AI är en filial av fintech, med andra ord är AI en del av den finansiella teknologin och den 

digitaliserade utvecklingen. Den kallas även för den nya vågen av teknisk och digital 

innovation som har uppvisat stora framsteg inom den finansiella sektorn. Automatiseringen, 

decentraliseringen och specialiseringen med bland annat betalningssystem och nya 

tjänsteleverantörer har haft en märkbar ökning under de senaste åren. Detta medförde många 

fördelar och nya lösningar för bankerna. De nya lösningarna gjorde det möjligt att erbjuda 

bättre och mer riktade tjänster till kunderna men även minimering av ett antal risker som 

banker dagligen bemöter (He et al. 2017). AI går ut på att maskiner ska ersätta manuellt 

arbete och på det sättet effektivisera arbetet.. Det är dataprogram, algoritmer och kraftiga 

datamaskiner som ska kunna hjälpa till med beslutfattande genom stora mängder data som 

samlats in. Algoritmerna och programmen är gjorda av människor, men efterhand som 

algoritmerna blir mer avancerade så klarar också maskinerna att ta smartare och smartare 

beslut helt på egen hand (Tecuci, 2012). 

 

Genom utvecklingen av artificiell intelligens har människor utvecklat system, 

planeringssystem. Dessa system utvecklas genom användning av intelligens, till exempel hur 

man behandlar naturligt språk (språkinlärning) eller hur man lär sig att anpassa sig till 

samhället. Detta sker genom artificiell intelligens, som mestadels handlar om komplexa 

algoritmer som löser problem (Tecuci, 2012). Genom detta kommer de att förstå de principer 

som möjliggör intelligent beteende hos människor, djur och agenter (ibid). Artificiell 

intelligens bygger vidare på att försöka bygga rationella agenter, kapabla att uppleva världen 

runt dem och ta svårare och komplexare beslut som tar längre tid för en människan att ta 

(Parkes& Wellman 2015). 

 

Konstgjord intelligens har visat imponerande resultat genom åren. Resultaten har genererat en 

stor entusiasm och förväntan har varit att AI kommer att göra maskiner som tänker, lär sig nya 
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saker och kommer över nivåer som överstiger den mänskliga. Historiskt sett fanns det mindre 

vetskap om artificiell intelligens och dessa system vilket innebar svårigheter för människan att 

producera välfungerande system. Man insåg att för att skapa ett system för att lösa komplexa 

problem så kommer det krävas stora mängder kunskap. Detta krävde att forskarna i AI byggde 

på sina kunskaper och fokusera på individuella kognitiva processer som att lära sig och sedan 

studera problem på djupet, såsom begreppslärande. Den första stora framgången kom genom 

utvecklingen av expertsystem, vilket är ett system med hög mänsklig problemlösning som kan 

lösa komplexa problem som människor tidigare aldrig kunnat göra. Vid ett senare skede 

utvecklades även World Wide Web (Tecuci 2012). AI användes och används fortfarande även 

vid beräkningar där man vill ha snabbare och noggrannare resultat (Parkes& Wellman, 2015). 

1.2 Problemdiskussion 

Under mitten av 1980-talet och på början av 1990-talet började företag att omorganisera och 

forma om sina verksamheter för att skära ner på kostnader och bli mer effektiva samt 

konkurrenskraftiga. Man insåg också att det kostade mycket att bygga den nödvändiga 

teknologin för att nå målen och det tog för lång tid. Som ett resultat av det så vände många 

företag däribland banker sig till Enterprise Resource Planning (ERP) applikationer. Dessa 

applikationer hjälpte dem att automatisera och optimera deras interna affärsprocesser inom 

områden såsom finansiering, tillverkning, lagerhantering och mänskliga resurser medan det 

befriade dem från några av de taktiska, dag-till-dag operationer för att driva en verksamhet. 

Dock så har det också funnits ett stort antal misslyckande med ERP. Fokus har sedan dess 

skiftat från att förbättra interna processer till att koncentrera sig mer på kunder. Människor 

och företag började efterfråga mer uppmärksamhet och direkt service (Gupta &Shukla 2002). 

 

Behovet av att koncentrera mer på kunder pressade företag återigen att söka lösningar genom 

tekniken, denna gång till CRM (customer relationship management) programvaror. CRM 

fokuserar på automatisering och förbättrade processer inom t.ex. försäljning, marknadsföring, 

kundservice och support. CRM hjälpte organisationer att maximera sina kundcentrerade 

resurser (människor och tillgångar) och fokuserade dem på deras kunder och framtidsutsikter. 

CRM syftar vidare på att förbättra organisatorisk effektivitet av sänkta försäljningscykler och 

försäljningskostnader, identifiera nya marknader och kanaler för expansion och förbättring av 

kundvärdet och lönsamhet. Genom att kombinera ERP och CRM kan enligt författarna 

organisationer bli mer operativt effektiva och mer effektiva i sina relationer samtidigt som det 
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öppnar upp nya dörrar och affärsmöjligheter i nyckelfält, nya områden som e-Business (Gupta 

&Shukla 2002). 

 

Ashta och Biot-Paquerot (2018) menade vidare att det är svårt att locka välutbildad personal 

till monotona banktjänster samtidigt som kunderna vill bli servade dygnet runt. Därför var 

banker under den tidiga fintech revolutionen ute efter att hitta innovationer som kunde minska 

arbetskostnaderna och öka servicen. Bielen & Demoulin (2007) påvisade att banker måste 

beakta en viktig aspekt av servicekvaliteten, den tid som kunderna måste vänta för att få 

service. Denna del är viktig för den övergripande serviceupplevelsen då en förbättrad 

kundupplevelse genom reducerade väntetider brukar resultera i positiva effekter på långsiktig 

kundlojalitet (Bielen & Demoulin 2007). 

Efter finanskrisen 2008 upplevde människor banker som mindre pålitliga och 

förtroendeingivande. Banker hade svårt att locka till sig nya kunder och framförallt att bevara 

sina gamla. Kraven på bankerna ökade vilket ökade pressen på bankerna att arbeta effektivare. 

Digitaliseringen blev därför en viktig del av bankernas utvecklande av tjänster och kamp att 

återigen försöka skapa förtroende till sina kunder (Castelli et al., 2016). Vidare menade 

Srinivasan et al., (2002) och Heffernan et al., (2008) att det är viktigt för banker att identifiera 

de faktorer som skapar lojala kunder och att kundlojalitet och kundlojaliteten är nycklar till en 

ökad lönsamhet. 

Enligt Kaplan & Norton (1999, s.37)  så finns det ett positivt samband  mellan kundnöjdhet 

och lönsamhet, det vill säga mellan nöjdare kunder och ökad lönsamhet. Vidare menar Kaplan 

& Norton att det som leder till  det finansiella perspektivet är kundperspektivet. Dessutom  är 

kundlönsamhet ett resultat av kundnöjdhet där kundlönsamheten definieras som nettovinst för 

varje kund med avdrag för kundens övriga kostnader (Kaplan & Norton 1999, s.69). Kaplan 

& Norton menade vidare att lönsamheten kan höjas genom att jobba med kundnöjdheten och 

det är därför viktigt att jobba långsiktigt med den. Enligt McKnight et al., (2001) betalar 

nöjdare kunder sina fakturor snabbare än de som är missnöjda. I samma riktlinje med detta  

menar Ram (2011) om en kund blir bemött sämre och inte tillfredsställs försämras ryktet om 

företaget vilket i sin tur leder till minskning av till exempel företagets försäljning. Om 

däremot motsatsen sker och kunderna tillfredsställs och blir nöjda har företaget en stor chans 

att öka lönsamheten. Hallowell (1996) menade att kundnöjdhet påverkar kundlojaliteten 

vilken i sin tur påverkar lönsamheten. Vidare menar Hallowell (1996) att kundnöjdhet är ett 

resultat av kundernas uppfattning om värdet som erhållits i till exempel en transaktion. Detta 

beror på kundernas uppfattning av det värde som de erhållit från den ena leverantören är 
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större än vad som hade varit möjligt att uppnå hos en annan leverantör. Om företaget lyckas 

skapa ett högre kundvärde kan detta leda till ett positivt resultat, reducerade kostnader för att 

förvärva kunder, lägre kundkänslighet, minskade kostnader för att betjäna kunder samt lojala 

kunder (Reicheld & Sasser 1990). Enligt Hallowell (1996) är kundnöjdhet inom banksektorn  

relaterad till vinst. Det är viktigt att en bank riktar och servar sina kunder på ett bra sätt, det 

vill säga genom bättre leverans av produkter och tjänster gentemot sina konkurrenter. Dessa 

kunder är de som sannolikt kommer att stanna under längre tid, som kommer att köpa flera 

produkter samt tjänster, som kommer att rekommendera banken till andra och som på så sätt 

kan komma att öka bankens lönsamhet. Därtill kan lojala kunder även bidra till en ökad 

avkastning för bankens aktieägare (Hallowell 1996).  

 

 Vidare är soliditeten för banksektorn väldigt speciell, detta för att de har en väldigt låg 

soliditet i jämförelse med exempelvis industriföretag. Man brukar säga att banker är “för stora 

för att falla”, den låga soliditeten kan möjligtvis förklaras av att banker tjänar mer på att 

lånefinansiera sig än att hålla kapital med tanke på aktieägarnas avkastningskrav medan det 

fortfarande kvarstår risker med för låg soliditet (fi.se).  
 

Cockrill et al. (2009) diskuterade i sin artikel risken i och med användandet av finansiella 

tjänster där författarna bland annat tar upp den risk som kan uppstå med automatisering av 

olika banktjänster. Författarna menade också att syftet med automatisering bland annat är att 

öka kundrelationerna, kundnöjdheten och förbättra interna processer som i sin tur kan ge 

positiva effekter för företaget. Wang et al. (1998) menade vidare att risken för bedrägerier 

avskräcker många människor från att använda sig av internet för att utföra transaktioner eller 

köpa varor och tjänster. Säkerheten av finansiella tjänster har en direkt koppling till upplevd 

risk av både ekonomisk och personlig karaktär. Riskerna som kopplas till de finansiella 

tjänsterna kan till exempel vara fel som inträffar på grund av den mänskliga faktorn eller 

genom tekniska fel med den nya teknik som används. Om individer uppfattar risk, förväntar 

de sig ofta någon form av förlust (Cockrill et al. 2009). Enligt Dragosavac (2012) kallas dessa 

former av risker som kan uppstå på grund av exempelvis individer såsom anställda, systemfel 

eller tekniska fel för operativa risker, som banker måste ta hänsyn till. 

 

När användningen av e-banking började ta fart uppstod också andra typer av risker. Den tog 

bort den fysiska kontakten mellan banker och kunder. Samtidigt som konkurrensen ökade 
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eftersom kunderna kunde välja mellan ett större antal banker med tanke på att de geografiska 

gränserna upphörde (Ashta&Biot-Paquerot 2018). 

Data inmatningen kan potentiellt vara partisk eller så är informationen otillräcklig för att 

algoritmerna ska kunna fatta rättvisa beslut. I och med GDPR (dataskyddsförordningen) 

inträde på finansmarknaden kom chatbots och robotrådgivare att behöva hjälp av mänskliga 

rådgivare vid mer komplexa och känsliga frågor. Det är därför osannolikt att robot-rådgivning 

i finansiella tjänster kommer att bli helt automatiserad under den närmsta tiden. Vidare 

menade forskarna att maskininlärning är så sofistikerad att även utvecklarna som har skapat 

algoritmerna kanske inte helt förstår hur de har utvecklats. Faran med detta är att algoritmerna 

kan skapa "bias" även där det inte finns någon avsikt att göra det (ibid). 

 Trots att digitaliseringen och arbetet med artificiell intelligens har blivit ett viktigt 

fokusområde för bankerna så kvarstår det praktiska problem i och med att de digitala 

kanalerna expanderar snabbt över marknaden medan kundernas förväntningar på bankerna att 

leverera digitala lösningar kvarstår (Sreejesh et al., 2016). På grund av detta kan risken för 

bankernas digitala lösningar uppfattas som sämre ifall de inte lyckas matcha kundernas 

förväntningar (Amin, 2016). 
 

1.3 Problemställning 

Banker försöker alltid att hänga med i den teknologiska utvecklingen för att inte hamna 

utanför det moderna samhället som hela tiden utvecklas samtidigt som de försöker vara så 

konkurrenskraftiga som möjligt. Utöver det har hanteringen av kundnöjdheten historiskt sett 

varit viktig för banksektorn. Banker bedrivs som de flesta andra företag i ett vinstsyfte vilket 

betyder att de vill åstadkomma så hög lönsamhet som möjligt vilket även kommer 

undersökas. För att effektivisera och uppnå en hög grad av kvalité för dessa element har 

banker valt att digitalisera sina banktjänster och under de senaste åren även implementerat AI 

i sina verksamheter. Dock finns det fortfarande frågetecken kring den komplexa teknologin 

och dess påverkan på risker. 
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1.4 Undersökningsfrågor 

• Kan användandet av AI och digitaliseringen påverka risker inom banksektorn? 

• Har digitaliseringen och AI effektiviserat och förbättrat bankernas tjänster? 

• Finns det ett samband mellan bankernas lönsamhet, kundnöjdhet och soliditet? 

1.5 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur digitaliseringen och implementeringen av AI har 

påverkat lönsamheten, kundnöjdheten och riskerna i sveriges fyra största banker.  

1.6 Avgränsningar 

Studien avgränsar sig till att studera digitaliseringens och AI:s betydande för den svenska 

banksektorn samt dess påverkan på lönsamhet och operativa risker. Vidare avgränsar sig 

studien till att se på nyckeltalet soliditet hos de fyra största bankerna i Sverige. Den 

kvantitativa forskningen avgränsar sig mellan åren 2013 och 2017, detta för att AI är ett 

relativt nytt fenomen för banksektorn och därav är all information tidigare än 2013 ej relevant 

för undersökningen. Vidare fanns inga årsredovisningar för 2018 tillgänglig hos respektive 

bank varför studien inte tagit med siffror från detta år.  
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2. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen har noggrant valts ut av forskarna för att på så tydligt och 

övertygande sätt kunna förklara hur AI implementerats i banksektorn. Denna del av 

forskningen tar upp viktiga element som berör implementeringen av AI. 

2.1 Intressentteorin 

Intressentteori handlar om att företag ska drivas på ett sätt som leder till en maximering av 

den sociala välfärden för alla företagens beståndsdelar (Benson & Davidson, 2010). Vidare 

hävdar Benson & Davidson att dessa beståndsdelar innefattar aktieägare, anställda, kunder, 

leverantörer och samhället där företaget är verksam. Vidare beskriver Miles et al. (2006) att 

intressentteorins syfte handlar om en grupp intressenter där det gäller att hantera deras 

intressen, behov och synpunkter. Enligt Hasnas (2013) är intressentteorin en av de 

dominerande tillvägagångssätten för att utreda de styrande skyldigheterna för de som är 

verksamma. Teorins fokus innebär att samtliga intressenters intressen skall tas i beaktande för 

att skapa mervärde samt att de, via sina verksamheter i sin tur bidrar till ett ökat värde för 

företaget i fråga. Hasnas menade vidare att hanteringen av intressenter innefattar 

kommunikation mellan företagsledningen och intressenterna för att värdet ska kunna 

maximeras. Detta för att samtliga intressenter ska ha inflytande i den ledande beslutprocessen. 

 

Gällande banksektorn så har intressentteorin visat sig vara passande för dess tillvägagångssätt 

för CSR. Intressenterna som är vanligast identifierade i banksektorn är samma som nämns i 

Benson & Davidson (2010), det vill säga aktieägare, anställda, kunder och samhället där 

verksamheten befinner sig i (Pérez et al. 2013). Vidare menar författarna att banker som tar 

hänsyn till samhällets intresse även kommer tillfredsställa intressenternas behov, synpunkter 

och önskemål (ibid). 

Benson & Davidson diskuterar vidare att om intressentteorin tas i hänsyn och om relationen 

mellan dess intressenter tas i beaktande och hanteras på ett rätt sätt så kan företagets prestanda 

förbättras (Benson &  Davidson, 2010). I samma riktning menade Pérez et al., (2013) att för 

företag är det viktigt att ägna uppmärksamheten åt dess sociala ansvar och samspelet med 

intressenterna då det bland annat leder till hållbarhet och är även i vissa fall viktigt för 

återhämtningen av företagens trovärdighet och kundernas förtroende. Banker är en av de 

branscher som tar mest hänsyn till dessa åtagande i sina verksamheter, detta för att 
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bankindustrin behöver hålla ett högt ryckte då den traditionellt sett har utsatts för hård 

granskning (ibid). 

 

Enligt Benson & Davidson (2010) så belyser några forskare om att intressenterna bestående 

av aktieägare, leverantörer och anställda bidrar med input till företaget som i sin tur 

omvandlar denna input till output till kunden. Intressenterna som bidrar med input till 

företaget kompenseras medan kunderna betalar företaget för dess output (ibid). I motsatt 

riktning till detta så förklarade Donaldson & Preston (1995) att intressentteorin motsätter 

denna input-output strategi och istället handlar den om att alla individer och grupper med ett 

legitimt intresse och som är deltagande i företaget vill erhålla fördelar och att alla intressenter 

har samma prioritet i dess intresse och fördelar. 
 

2.2. Räntabilitet på eget kapital 

Räntabilitet på eget kapital är ett välkänt och ett av de viktigaste måtten för att mäta ett 

företags avkastning på eget kapital. ROE är inte samma sak som aktieavkastning utan är 

snarare ett redovisningsmått för att bedöma företagets lönsamhet. Nyckeltalet är till för att 

mäta företagets rörelseresultat eller vinst per krona i jämförelse med det egna kapitalet (Chen 

& Lin 2011).  
 

2.3 Kundnöjdhet ur ett lönsamhetsperspektiv 

2.3.1. Servicekvalitet och kundlojalitet 

I dagens stora konkurrens bland banker är kunden den viktigaste kärnan för alla 

marknadsaktiviteter och tillfredsställelse för kunden huvudfokus vid leverans av produkter 

och tjänster. För att lyckas samt överleva i denna bransch är det nödvändigt att tillhandahålla 

högkvalitativ kundservice för att bemöta kundernas krav (Kumari & Rani 2011). 

Servicekvalitet definieras enligt Parasuraman et al., (1988) som kundens tillfredsställelse med 

den faktiska prestandan av tjänsten. Detta modelleras ofta genom att kolla på skillnaden 

mellan kundernas förväntningar på en tjänst och tjänstens faktiska prestanda (Parasuraman et 

al., 1988). Vidare ser parasuraman et al. (1988) på servicekvalitet som en överordnad 

konstruktion till kundtillfredsställelse vilket har bekräftats av andra forskare. Wiele et al. 

(2002) visade även att det finns direkta effekter av kundnöjdhet på finansiella resultat. I 
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studien kunde de dra en slutsats att det finns ett signifikant samband mellan upplevd 

kundtillfredsställelse och försäljningsvolym samt marginaler för servicekvalitet och för den 

övergripande kvalitetsuppfattningen. Wiele et al. (2002) kom även fram till att 

servicekvaliteten är meningsfull över tiden. Detta betyder att servicekvaliteten verkligen kan 

göra skillnad och förbättra företagens resultat väsentligt. Denna studie styrks av Kumari & 

Rani (2011) som menar att kundernas konsekventa lojalitet troligen kommer attrahera nya 

kunder och öka marknadsandelar samt lönsamheten för ett företag. Horn & Rudolf (2011) 

menade att kundlojalitet är resultatet av kundnöjdhet och att lojala kunder genererar högre 

vinster. 

 

Vidare menar Horn och Rudolf (2011) att servicekvalitet är kärn-konceptet för att säkerställa 

ett framgångsrikt utbud av tjänster i allmänhet, detta menar de särskilt gäller för den privata 

banksektorn som är en ren serviceindustri där tjänsten utförs nästan helt i närvaro av kunden. 

Den privata banksektorn omfattas av immateriella varor som kräver kundens deltagande i 

produktionsprocessen. I en sådan miljö, syftar leverantörerna av privata banktjänster till att 

optimera tjänstens kvalitet för att uppnå en högre utfallsnivå (Horn & Rudolf 2011). 

 

Genom att en ny generation av banker som har mer kunskap om teknik och expansionen av 

utländska banker har begreppet servicekvalitet blivit ett vapen i konkurrensen bland banker. 

De konkurrenskraftiga innovationerna har gjort att bankkunder är mer oroliga över deras 

pengars värde. Faktum är att kundernas förväntningar stiger genom användningen av den 

senaste tekniken, till exempel onlinetjänster eller e-banking som gör att kunder blir 

inspirerade att utforska alternativen som är tillgängliga för dem (Parasuraman & Grewak, 

2000). 

 

Effektiviteten hos banksektorn beror på hur pass bra den kan leverera tjänster till dess 

målkunder och hur långt kundernas förväntningar är uppfyllda. För att överleva i den 

konkurrensutsatta miljön och ge kontinuerlig kundnöjdhet krävs en ständig förbättring av 

tjänsternas kvalitet (Singh & Arora 2011). Vidare menade Rahaman et al. (2011) att 

servicekvalitet är den ultimata faktorn som skiljer bankerna åt och bestämmer om de kommer 

överleva eller inte. 
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2.2.3 Customer Relationship management (CRM) och lönsamhet 

Enligt Gupta & Shukla (2002) så är CRM:s huvudsakliga fokus på att automatisera och 

förbättra affärsprocesser som är kopplade till hantering av kundrelationer inom områdena 

försäljning, marknadsföring, kundservice och support. CRM betraktas därför både som en 

disciplin och en uppsättning av diskret programvara och tekniker vars mål är att att minska 

försäljningscykler och försäljningskostnader, öka intäkter, identifiera nya marknader och 

kanaler för expansion och förbättra kundvärde, kundnöjdhet samt lönsamhet. Den tar en 

mycket kundcentral syn på hela kundlivscykeln. CRM-applikationer underlättar 

samordningen av flera affärsfunktioner (försäljning, marknadsföring, service och support) och 

fokuserar på att uppfylla kundens behov (ibid). 
 

2.4 Risker 

2.4.1 Operativa Risker 

Utvecklingen inom finans- och banksektorn medför problem i näringslivet som blir mer 

komplexa. Dessa problem uttrycks genom de olika riskerna som bankerna bemöter vid 

vardagliga affärer. För att bankerna ska kunna behålla likviditet samt uppnå uppsatta mål är 

det viktigt att tillämpa en rad åtgärder och tekniker för att skydda sig mot de olika riskerna 

(Dragosavac, 2012). Enligt Dragonsavac (2012) kan riskerna vara flera, det kan handla om 

misstag som beror på människan eller fel som uppstår på grund av system men också av 

externa händelser som är utanför människans kontroll som exempelvis vid politiska beslut.  

En risk kan definieras som sannolikheten för att en olycklig händelse ska inträffa och som kan 

ha en negativ påverkan på affärer. Osäkerhet är en misstänkt möjlighet att uppnå vissa 

framtida händelser och på grund av att det finns risk så möjliggör det för två olika resultat, ett 

negativt i form av förlust samt ett positivt i form av vinst. Risker i bankverksamheten är 

karaktäristiska för respektive bank, det finns inte någon bank som är helt riskfri och därför 

anses riskhanteringen som en integrerad del av bankernas affärspolitik. Riskhanteringen hos 

banker har två huvudmål, att undvika bankens insolvens och att maximera avkastningen på 

kapitalet med risk korrigering (ibid). 

 

Banker är skyldiga att identifiera, mäta och utvärdera riskerna som de utsätts för i sin 

verksamhet, och dessa risker hanteras i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller 



19	
	

för banker. De riskerna som bankerna står inför och som anses vara de viktigaste att 

hantera  är kreditrisk, landrisk och överföringsrisk, ränterisk, marknadsrisk, likviditetsrisk, 

valutarisk, juridisk risk och operativ risk (Mihic et al. 2015) 

 

Operativa risker definieras ofta som den risk som utgör risken för förluster som uppstår till 

följd av bristande förfaranden och fel i interna processer, mänskliga faktorer, symmetriska 

eller externa händelser vilka är vanligt förekommande i banksektorn (Dragosavac, 2012). 

Enligt Mihic et al. (2015) så har bankerna möjlighet att själva bestämma sin egen definition 

av operativ risk, exempelvis definierar vissa banker operativ risk som en möjlighet för 

negativa effekter på finansiella resultaten och bankers kapital som kan bero på anställdas 

försummelse, brist på interna rutiner och processer, otillräcklig hantering av information samt 

andra system i banken och även på grund av osäkra externa händelser. En av de många 

definitionerna av operativa risker menar på att operativ risk är en risk som uppstår beroende 

på fel eller oförutsedda händelser som har uppstått i verksamheten, dessa kan exempelvis vara 

stora bedrägerier, naturkatastrofer, rättsliga risker eller terroristattacker. 

 

Utifrån definitionen på operativ risk finns det fyra huvudorsaker till en operationell händelse, 

Människor (anställda), processer, system och externa händelser (Dragosavac, 2012). 

 

Människor(anställda): Omfattar förluster som orsakas på grund av anställda vid t.ex. 

olagliga handlingar - bedrägerier, obehöriga handlingar - övergripande auktoritet, obehörig 

tillstånd, förluster p.g.a. anställdas dåliga beteende och förluster vid transaktionsförfaranden. 

till denna grupp inkluderas förluster som uppstått på grund av bristande efterlevnad av 

arbetsrätten t.ex. tvister med anställda. 

 

Processer: Omfattar förluster som orsakas p.g.a. oavsiktliga fel och anställdas utelämnanden, 

försummelse eller olämpliga affärsmetoder. 

 

System: Omfattar förluster som orsakas p.g.a. fel i programvaran, hårdvaran, systemteknik 

(p.g.a. systemutveckling och service), för höga kostnader för utveckling av system och teknik 

(t.ex. missbruk av bankens tekniska infrastruktur) och bristande förmåga att hantera system 

och nya teknologier. Denna kategori speglar alla bankers förluster beroende av teknik. 
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Externa händelser: Omfattar förluster som uppkommer vid händelser, externa faktorer som 

är utanför bankens kontroll (t.ex. naturkatastrofer, förändringar i politiska och ekonomiska 

beslut, lagstiftning, affärspartners arbete eller offentliga aktiviteter). 
 

2.4.2 Soliditet i banksektorn 
Banker brukar benämnas speciella, framförallt på två sätt om man ser till deras 

balansräkningar. Detta för att de har likvida skulder och illikvida tillgångar vilket innebär att 

stora delar av finansieringen kan försvinna snabbt och banken i det värsta fallet går omkull. 

Det andra är på grund av att banker har litet eget kapital, det vill säga låg soliditet jämfört med 

andra branscher som exempelvis industriföretag. Detta innebär dålig förmåga att absorbera 

förluster. Dessa svagheter i kombination med den moderna ekonomins beroende av ett 

fungerande banksystem, gör att det krävs statlig reglering och tillsyn. Bankernas låga soliditet 

kan förklaras genom att både banker och myndigheter insett att om en bank går under oftast 

innebär en samhällsekonomisk kris. Staten behöver därför på ett eller annat sätt gå in och 

stötta banken ekonomiskt om risken skulle inträffa. Vidare brukar denna risk benämnas som 

att banker är för stora för att falla och att det stimulerar risktagandet (fi.se). Soliditet beräknas 

genom att ta det egna kapitalet delat på det totala kapitalet för att på så sätt se hur mycket 

kapital som finansieras med eget kapital respektive lånat kapital (ibid). 
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3. Hypoteser 

I detta avsnitt redogörs de hypoteser som ligger till grund för den kvantitativa delen av studien. Detta 

för att se om det förekommer något statistiskt samband mellan variablerna ROE, soliditet och nöjdhet. 

 

H0: Det finns inget samband mellan lönsamhet, soliditet och kundnöjdhet i den svenska 

banksektorn.  

 

H1: Det finns ett samband mellan lönsamheten, soliditet och kundnöjdhet för den svenska 

banksektorn. 
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3. Metod 

I detta avsnitt av studien kommer författarna att presentera de metoder som valts för att 

genomföra och få svar på forskningsämnet. Också för att ta ställning och besvara 

frågeställningar som studien lutar sig på. 

3.1 Metodval 

Denna studie har använt sig av en triangulär forskningsansats, det vill säga både en kvalitativ 

och kvantitativ metod. Med hjälp av denna form av vinkel ges möjligheten för ökad validitet i 

studien (Lindblad 1998). Valet gjordes för ämnets komplexitet vilket kräver en mer 

djupgående förståelse (Jick 1979). Med beaktande för just detta antagande blir valet av denna 

metodtyp mer lämplig i detta sammanhang eftersom den centrala meningen inte enbart blir att 

uttolkaren eller forskaren ska förstå ämnet utan snarare att studien ska bidra till en mer 

generell förståelse av det nya fenomenet. Utvecklingen av AI inom banksektorn befinner sig 

även i en forskningsfas vilket betyder att valet av en triangulär metod blev lämpligast för att 

försöka ge en djupare förståelse. Vidare bekräftade Jick (1979) att en triangulering skapar 

möjligheten att undersöka problemet utifrån flera synvinklar och från både djupet och 

bredden. En annan fördel med att använda sig av flera metoder är att det sannolikt förstärker 

kvaliteten och minimerar osäkerheter eller oklarheter (Bryman 2016, s.757). Resultaten från 

de två olika metoderna kan även jämföras med varandra. 

 

I denna uppsats har forskarna valt att utforska digitalisering och artificiell intelligens inom 

banksektorn samt dess påverkan på kundnöjdheten, operativa risker för lönsamhet och 

soliditet. Innan forskningen sattes igång diskuterade forskarna om hur denna forskning skulle 

komma igång samt vilka verktyg som skulle användas för att studien kunde bli genomförbar. 

Vidare handlade den stora frågan om vilken metod som skulle användas och som var mest 

lämplig för just det forskningsämne.  

 

3.1.1 Kvalitativ metod 
Kvalitativ forskning uttrycks i språk och inte i siffror eller statistiska modeller vilket även 

underlättar den förståelse som behövs för studiens ämne samt för att se hur implementeringen 

av digitaliseringen och artificiell intelligens skett i praktiken (Gerring, 2017). Syftet med 
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kvalitativ forskning bygger fokus på ett fåtal individer, händelser eller sammanhang vilket 

även denna studie fokuserar på (ibid). 

 

3.1.1.2	Urval	och	bortfall	
Urvalet har valts representativt för uppsatsens ämne. Detta för att få en bredd och variation 

bland intervjupersonerna. Tanken var att försöka få bilden av forskningsämnet heltäckande 

(Alvesson 2011, s. 61). En annan viktig del är att urvalet har nödvändig kvalitet, därför är det 

viktigt att välja intervjupersoner som har egenskaper som gör dem särskilt relevanta som 

intervjuobjekt. Alvesson (2011, s. 61-63) menade vidare att urvalet måste väljas noga för att 

samla in data som håller högre och nödvändig kvalitet för ämnets komplexitet. 

Semistrukturerade intervjuer användes i den kvalitativa forskningen för att lämna ett 

betydande utrymme för möjlig utvidgning och fördjupning. Frågorna som ställdes var ett fåtal 

med en viss öppenhet. Författarna valde därför urvalet efter vilka kunskaper och positioner de 

personer som kändes relevanta innehade på sina respektive företag för att de skulle kunna 

besvara forskningsfrågorna. Efter att ha tagit del av dessa personers namn valde författarna att 

mejla personerna för att boka in intervjuer. 

För att lyckas nå rätt personer har snöbollsurval tillämpats. Först togs kontakten med större 

grupper som i sin tur hänvisade forskarna till mindre grupper som i sin tur hänvisade vidare 

till den lämpliga personen. Denna strategi var nödvändig att tillämpa i denna studie eftersom 

artificiell intelligens är ett relativt nytt fenomen inom banksektorn och inte många besitter 

kunskaper inom det. På grund av detta har snöbollsurval använts och enligt Bryman (2016, 

s.504-505) är denna variant av urval lämplig att använda när det finns svårighet att hitta 

passande deltagare. 

 

Vidare har forskarna valt att genomföra ett pilottest i detta arbete. Det innebär att först göra ett 

mindre test för att se om de utvalda respondenterna som skulle intervjuas är tillräckligt insatta 

inom forskningsämnet. Det gick ut på att intervjuobjekten fick ta del av de genomtänkta 

intervjufrågorna. För det första så var tanken bakom det att bekräfta att intervjuobjekten är 

lämpliga och kan ge lärorika svar som senare skulle användas vidare för att kunna analysera 

och dra slutsatser. För det andra så var tanken att intervjuobjekten skulle kunna få en 

överblick över vilka typ av svar forskarna är i jakt efter samt för att de själv ska kunna 

fundera kring vilka bästa svar de kan bidra med. Enligt Turner (2010) är detta genomförande 

ett viktigt inslag i intervju beredningen då det är  viktigt för forskningen att avgöra om det 
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finns brister eller andra svagheter inom både intervju utformningen och intervjuobjekten. På 

det här viset ges forskarna möjlighet att göra nödvändiga justeringar innan genomförandet 

(ibid).   

Med intervjuobjektens kunskaper och positioner i beaktande ansåg författarna vidare att en 

tillräcklig kompetens fanns för att på ett trovärdigt och övertygande sätt samla in ett empiriskt 

material som senare används för att utveckla analysen och diskussionen längre fram i 

forskningen. 
 

I denna studie kunde inte bortfall undvikas vilket är en förekommande situation vid 

uppsatsskrivande. Totalt kontaktades cirka tjugo banker och respondenter som var insatta 

inom området som denna studie avsåg att undersöka men endast fyra av dessa kunde 

intervjuas. En del av respondenterna som inte kunde delta i någon form av intervju hade 

antingen begränsad tid eller inte viljan att delta överhuvudtaget. En annan del av de 

kontaktade respondenterna lämnade inte något svar vilket upplevdes som det största bortfallet 

för författarna. 

 

Forskarna hade även i ett tidigt skede av uppsatsskrivandet planerat att genomföra 

fokusgruppsintervjuer vilket Bryman (2016) s.603-606 menade kan användas för att tillföra 

en djupare förståelse och bredd till studien. Dessvärre var det svårt att få till, detta för att det 

fanns för få personer med kunskapen om digitaliseringen och AI på respektive bank.  

 

3.1.1.3 Kvalitativa intervjuer 
Vid genomförandet av en forskning strävar ofta forskare efter att både växa och utöka sina 

kunskaper och erfarenheter med kvalitativ design. En av de mest populära områdena och som 

är intressanta för en kvalitativ forskningsdesign är intervjuprotokoll. Intervjuer ger vanligtvis 

en djupgående information om deltagarnas synpunkter och erfarenheter kring det valda 

forskningsämnet. Med hjälp av den data som forskarna lyckas samla in från intervjuerna i 

kombination med andra former av data som samlats in skapas en välutrustad insamling av 

information för en vidare analys (Gerring, 2017). 

 

Strukturen på intervjuerna var från början tänkta att vara strukturerade vilket innebar att 

processen skulle förlöpa enligt en tydlig plan och tydliga frågor utan att avvika från 

forskningsämnet (Alvesson 2011, s.16-17). Strukturen visades senare behöva ändras till 
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semistrukturerade på grund av att de intervjuade själva ville vinkla och tolka frågorna på sina 

egna sätt. Intervjuerna skedde enskilt med var och en av respondenterna där båda forskarna 

var delaktiga vid varje tillfälle. Tre av intervjuerna skedde fysiskt och en via telefon. 

Alvesson (2011) menade att kombinationen av flera olika intervjumetoder kan bidra till ett 

“rikare” intervjumaterial. 

 

3.1.1.4 Telefonintervjuer 
En av intervjuerna skedde via telefon som nämnt ovan. Detta för att respondentens tid inte 

räckte till. Om en fysisk intervju inte är möjlig är därför en telefonintervju ett bra alternativ. 

Telefonintervjun försökte genomföras på ett sådant sätt som efterliknade de personliga 

intervjuerna så långt som möjligt, det vill säga att samma typer av frågor ställdes.Fördelarna 

vid genomförandet av telefonintervjuer är bland annat att den geografiska skillnaden mellan 

forskarna och intervjupersonen inte har någon betydelse.Den fysiska intervjun kan därmed 

ersättas effektivt via en telefonintervju (Novick 2008).Telefonintervjuer kan även vara till 

fördel att använda gentemot andra typer av intervjuer om den tänkta intervjupersonen har 

sparsamt med tid vilket var anledningen att en förekom i denna studie. En annan fördel med 

telefonintervjuer är att en del av frågorna som ställs under intervjuerna möjligen uppfattas 

som känsliga från respondenternas sida, om en telefonintervju då tillämpas kan i vissa fall 

respondenten känna sig mer avslappnad (ibid).  

 

 

3.1.1.5 Respondenter 

         Respondent                 Företag               Datum 

      Jesper Nordström         Nordea Bank AB            18-11-2018 

        Erika Lundin          SEB Bank AB             4-12-2018 

      Malin Lignell       Handelsbanken AB            12-12-2018 

     NimaGhorbani          Swedbank AB            17-12-2018 
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Respondent 1. Jesper Nordström, Nordea Bank AB 

Jesper Nordström är anställd av Nordea och jobbar med artificiell intelligens i en grupp som 

heter AI Strategy and acceleration. Gruppen jobbar med mer avancerad dataanalys samt med 

Nordeas vision och strategi för AI. Där deras uppgifter går ut på att ta reda på hur banken vill 

jobba med AI, hur de organiserar sig och hur arbetsprocesserna ser ut. De jobbar med olika 

enheter runt om i banken för att hitta nya tillämpningar för AI. Det kan handla om att försöka 

förbättra processer, nya produkter eller hur dem kan få bättre insikter från sin data. Enligt 

respondenten kan AI kategoriseras in i tre områden; att förbättra den interna verksamheten, 

processer och användarupplevelsen. De jobbar även med att utforska marknaden utanför 

Nordea genom att titta på olika start-ups och mer etablerade aktörer som använder olika typer 

av AI centraliserade lösningar. 

 

Respondent 2. Erica Lundin, SEB Bank AB 

Erica Lundin har jobbat på SEB i tio år och senaste fem åren har hon varit chef för AI i 

avdelningen som jobbar med SEB:s intelligenta system AIDA (chatbot), där har hon byggt 

upp en linjeorganisation kring hanteringen av AIDA. Hon har systemvetenskap som bakgrund 

samt en masterexamen inom intelligenta system. 

 

Respondent 3. Malin Lignell, Handelsbanken 

Malin Lignell har jobbat på Handelsbanken i tjugo år. Tidigare har hon jobbat som 

kundrådgivare och kontorschef under flera år. Nu jobbar hon med en grupp som heter 

Digitalization and Innovation, där jobbar de med frågeställningar kring utvecklingen av AI. 

 

Respondent 4.NimaGhorbani, Swedbank 

Jobbar som HeadofCustomerIntelligence i gruppen Group CustomerValue Management 

(CVM). 

Började på Swedbank år 2013 och konstruerade tillsammans med ledningen ”mallen” för hur 

de skulle organisera sig digitalt. Leder Swedbank och servar olika grupper med frågor som 

berör ämnet  artificiell intelligens. 

 
3.1.1.6 Genomförande 
I denna studie genomfördes fyra stycken intervjuer med personer som är inriktade mot 

artificiell intelligens inom banksektorn. Respondenterna jobbade sveriges fyra största banker 

och ansvarar för bankernas arbete med AI samt digitalisering. Första intervjun med 
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respondent nummer ett från Nordea Bank AB skedde via telefon och ägde rum onsdagen den 

28-11-2018 kl: 13:45 där båda författarna var närvarande. För att komma i kontakt med 

respondenten hade kontakt först tagits med Nordeas kundtjänst via Facebook där Nordea 

gruppen fanns tillgänglig. Vidare vägled denna grupp forskarna till den avdelning på företaget 

där respondenten jobbade och tillslut till respondenten. Efter detta bokades en tid in för 

telefonintervjun. Samtalet spelades in och respondentens identitet var inte anonym, detta med 

samtycke från respondenten. 

 

Andra intervjun med respondent nummer två från SEB Bank AB skedde i form av en 

personlig intervju och ägde rum tisdagen den 4-12-2018 kl: 10:00 på SEB:s huvudkontor som 

ligger i Arenastaden, Stockholm. I likhet med den första intervjun medverkade båda forskarna 

även i denna intervju och första kontakten med respondenten togs med hjälp av SEB gruppen 

på Facebook. Tid för intervjun planerades och bekräftades senare. Respondenten gav sitt 

samtycke om att sin identitet inte behövde vara anonym och att samtalet kunde spelas in. 

 

Tredje intervjun med respondent nummer tre från Handelsbanken var också i form av 

personlig intervju som ägde rum onsdagen den 12-12-2018 kl 13:00 på Torsgatan 14 i 

Stockholm där huvudkontoret för Handelsbanken ligger. Båda forskarna var på plats vid 

denna tidpunkt och för att komma i kontakt med den rätta personen som deltog i intervjun har 

som vid tidigare intervjuer kontakt tagits med Handelsbankens grupp på Facebook och som i 

sin tur hjälpte till för att komma i kontakt med en lämplig person för en intervju. Efter vidare 

kontakt med respondenten bokades en tid in för intervjuns tidpunkt. Personen valde att inte 

vara anonym och godkände att intervjun kunde spelas in.   

 

Den fjärde och sista intervjun var också i form av en personlig intervju med en respondent 

från Swedbank. Intervjun skedde den 17-12-2018 kl 13:00 på Landsvägen, Sundbyberg på 

Swedbanks huvudkontor. Denna kontakt hittades genom en lyckoträff där ett slumpartat mejl 

från början skickades till Swedbanks VD Birgitte Bonnesen som i sin tur kontaktade den mest 

lämpade personen för att kunna svara på studiens ämne. Forskarna bokade efter detta in en 

intervju med den föreslagna personen. Båda forskarna var även deltagande vid denna intervju 

och som tidigare intervjuer så valde respondenten en icke anonym identitet samt att samtalet 

kunde spelas in.  
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3.1.1.7 Reliabilitet och Validitet 

Extern Reliabilitet 

Extern reliabilitet är vanlig förekommande begrepp vid kvalitativa forskningar som står för i 

vilken utsträckning kan undersökningen replikeras. Vidare hävdar Bryman (2016, s.465) att 

externa reliabiliteten i kvalitativa forskningar är låga i de flesta fall, detta på grund av att det 

är omöjligt att “frysa” en social miljö eller de sociala förutsättningarna som brukar vara 

aktuella vid inledningen av en studie för att göra den replikerbar. Det som Bryman hävdar kan 

med stor sannolikhet stämma överens med forskningsämnet som denna studie avser att 

undersöka. Detta för att digitalisering och artificiell intelligens är ett färskt fenomen som 

banksektorn nyligen börjat implementera i sin verksamhet och som fortfarande är i sin 

utvecklingsfas vilket kan tyda på att både användningssättet och effekterna som artificiell 

intelligens resulterar inom banksektorn förändras mer eller mindre med tiden. I sin tur kan 

detta leda till att svaren som respondenterna anger i dagsläget skilja sig från svaren som 

respondenterna kan ange i framtiden även om samma respondenter skulle intervjuas på nytt. 

Därför är det inte säkert att denna studie kan uppfylla kriterium för en hög extern reliabilitet 

om den skulle upprepas någon gång längre fram i tiden och inte inom kort. 

 

Intern reliabilitet 

Intern reliabilitet handlar om hur överens forskarna kommer kring tolkandet av det som ses 

och hörs under till exempel en intervju med en eller med flera respondenter (Bryman 2016, 

s.465). Med tanke på att båda forskarna har varit fysiskt närvarande under alla intervjuer som 

utfördes under forskningens gång så har det mesta som respondenterna angav tolkats på 

samma sätt av forskarna vilket betyder att en överenskommelse alltid funnits vilket i sin tur 

tydde på att i denna studie var den interna reliabiliteten hög. 
 

Intern validitet 

Enligt Bryman (2016, s.465) betyder intern validitet att det bör finnas en god 

överensstämmelse mellan de teoretiska idéerna och observationerna som forskarna har 

angett  samt att det styrks utifrån empirin som kunde samlas in från intervjupersonerna. 

Utifrån detta gick det att se på att i just denna studie har den interna validiteten varit hög, då 

utifrån empirin som intervjupersonerna bedrog med kunde frågeställningarna som studien 
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bygger på besvaras. Dessutom det så kunde även observationerna och teorierna som forskarna 

hade tillämpat innan intervjuerna utfördes bekräftas vara lämpliga och kompletterande för 

varandra efter intervju utföranden. Därför ansågs den interna validiteten hög i just detta fall, 

dock kan det inte bekräftas med tanke på att antalet respondenter som intervjuades kanske inte 

var tillräcklig för att kunna bekräfta en hög intern validitet.     
 

3.1.2 Kvantitativ metod 
För ett mer djupgående förståelse för digitaliseringen och artificiell intelligensens betydelse 

och påverkan på kundnöjdheten och risker inom banksektorn har en kvalitativ 

forskningsmetod tillämpats (Gerring, 2017). För att säkerställa och mäta mer noggrant hur 

påverkan har det skett på bankernas lönsamhet och soliditet efter implementeringen av dessa 

tekniska former så kompletteras den kvalitativa forskningsmetoden med en kvantitativ (Jick 

1979). Med hjälp av detta kan kan mer exakta skattningar av relationen som finns mellan 

kundnöjdhet, lönsamhet och soliditet mätas (Bryman 2016, s.203).   
 

3.1.2.1 Urval och bortfall 
Bortfall för statistik för 2018 eftersom det inte fanns några årsredovisningar för detta år. 

Bortfall tillkommer även från år tidigare än 2013 på grund av att studien avgränsat sig efter 

AI:s implementering i de fyra största bankerna i Sverige. Att studien är begränsad till sveriges 

fyra största kan ses som en nackdel för att representera hela populationen på ett så tillförlitligt 

sätt som möjligt. Det bör ändå ses som att urvalet har en förmåga att representera 

populationen på ett trovärdigt sätt med tanke på att de tillsammans innehar större delen av den 

svenska marknaden (swedishbankers.se). Vidare har författarna valt att undersöka dessa för 

att de historiskt sett varit etablerade på den svenska marknaden väldigt länge vilket även ger 

en förståelse för varför det nu är viktigt för dessa att ta till sig den nya tekniken samtidigt som 

att behålla sina gamla kunder för att inte bli utkonkurrerade av nya aktörer.  
 

3.1.2.2 Statistisk metod 
Multipel regressionsanalys användes i den statistiska undersökningen då studien omfattas av 

fler än en oberoende variabel vilket då innebär att en multipel regressionsanalys var mest 

lämplig att tillämpa. Multipel regressionsanalys används om man vill undersöka sambandet 

mellan flera oberoende variabler och en beroende variabel (Lind et al. 2017, s. 488-489).  
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3.1.2.3 Statistisk signifikans och förklaringsgrad 
Vid genomförandet av en multipel regressionsanalys har en signifikansnivå på fem procent 

valts. Detta för att en signifikansnivå på 5% är mest förekommande. Det betyder att 

sannolikheten är så liten att den uppmätta skillnaden beräknas bero på en slump mindre än 

fem procent av gångerna vid hundra försök. Statistisk signifikans anses då föreligga (Lind et 

al. 2017, s. 331). I denna studie har en signifikansnivå på fem procent använts. Detta innebär 

att om ett p-värde > 0,05 kommer nollhypotesen förkastas vilket betyder att det är en liten 

sannolikhet att nollhypotesen är sann. Om vi däremot får ett p-värdet < 0,05 kommer 

nollhypotesen inte kunna förkastas vilket indikerar att det är en liten sannolikhet att 

nollhypotesen är falsk (ibid).  
 

3.2 Datainsamling 

Denna studie engagerade sig i att samla in primärdata genom utförandet av forskarnas olika 

intervjuformer som användes som ett verktyg för att samla in empiri. Internetsökningar hade 

en aktiv roll under studiens gång då en del inspiration kring forskningsämnet hämtades hos 

väletablerade och trovärdiga hemsidor. Hemsidor som forskarna hämtade information ifrån 

var bland annat mer etablerade tidningar och svenska bankers officiella hemsidor. Den 

viktigaste data som samlades in kom flertalet vetenskapliga artiklar som forskarna sökte efter 

via välkända databaser såsom GoogleScholar, SöderScholar, Business source premier och 

KTH-Primo. Hela studien är uppbyggd kring de vetenskapliga artiklar som samlats in då de 

har en helt annan grad av pålitlighet och styrka än andra typer av källor. 

 

Den primärdata som samlats in för den kvantitativa studien kommer från respektive banks 

årsredovisningar. Den sekundära data som samlats in tillhandahölls av SKI som sammanställt 

kundnöjdheten i den svenska banksektorn mellan åren 2013-2017. Testerna genomfördes med 

hjälp av den populära och funktionella statistiska programvaran Spss.  
 

3.3  Metodkritik 

Inledningen av alla typer av intervjuer anses vara väldigt viktiga för att skapa en positiv och 

bra bild av sig själv men också för att visa att man är påläst om forskningsämnet. Lyckas 

forskarna inte med detta kan det resultera i att de missar viktiga delar eller information vilket i 
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sin tur kan resultera i en försämrad kvalitet på materialet som samlats in (Hamilton &Bowers 

2006). “Vanligen framhäver man möjligheterna med intervjun och bortser från eller 

marginaliserar dess begränsningar och brister” (Alvesson 2011, s. 12). I valet av kvalitetsurval 

finns risken att man sätter en alltför stor tilltro till personer som har ett egenintresse av att 

förmedla en viss bild eller att man förförs av färgstarka utsagor som kryddar texten (ibid). 

Detta kan ifrågasättas eftersom alla respondenterna mycket väl kan ha påverkat författarna på 

ett sådant sätt att studien drar mot de positiva aspekter som digitaliseringen och AI bidragit 

med därav glömt eller missat vissa negativa aspekter som hade kunnat förekomma vid ett mer 

objektivt synsätt.  Intervjuer i form av telefonintervjuer eller elektroniska intervjuer är oftast 

mindre relevanta när det handlar om att samla data där komplexa fenomen undersöks vilket 

studiens ämne kategoriseras inom (Alvesson 2011, s. 17).  
 

Den kvantitativa studien hade möjligtvis kunnat visa ett tydligare samband och koppling 

mellan lönsamhet och digitaliseringen/AI genom att applicera flera variabler till analysen. 

Variablerna valdes efter vad författarna ansett de mest lämpliga som hade någon koppling till 

digitalisering och AI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32	
	

4. EMPIRI 

I empirin redovisas de resultat författarna har fått fram av den kvalitativa studien som gjorts 

genom intervjuer. Även studiens kvantitativa del redovisas här. 

4.1 Betydandet av digitaliseringen och AI för banksektorn 

Respondent 1 

“AI är ett måste och företag som inte använder AI kommer bli utkonkurrerade i dagens 

digitaliserade värld” enligt respondenten. Respondenten utvecklade att AI kommer vara den 

drivande trenden som driver alla andra trender framåt. Först kom digitaliserings vågen där 

nästan allting blev digitalt och nu kommer AI vågen. Digitalisering är en förutsättning för AI. 

Han påpekade även att väldigt mycket av det omkring oss kommer få ett lager av artificiell 

intelligens för att kunna bli smartare och automatisera saker. Ett tydligt exempel på det är vad 

som händer i dagens hälso- och sjukvårdssektor. Jesper menade att man om tio år förmodligen 

inte kommer behöva besöka en läkare utan man kommer istället kunna få ett svar från en 

dator med en betydligt högre tillförlitlighet än vad en läkare skulle kunna ge. Även inom 

banksektorn pågår det stora förändringar i linje med hälso- och sjukvårdssektorn. Ett konkret 

exempel på det menade respondent är Nordeas egna chatbot “Nova” som hjälper kunder med 

deras ärenden utan att de fysiskt behöver vara närvarande. 

 

Respondent 2 

Enligt respondent 2 så var tanken med implementering av AI från början inte att dra ner på 

personal utan snarare för nyfikenheten som fanns för den nya tekniken. Det andra som 

intresserade SEB var att se vad de kunde lära sig av den, det handlade om “den lärande resan” 

enligt respondenten. SEB började med sin interna IT servicedesk där AIDA fanns med från 

början, de testade några flöden som gick “end-to-end” som kunde hjälpa användaren hela 

vägen t.ex. att hjälpa till att öppna ett windows konto. Efter att ett pilottest på sexhundra 

anställda hade fungerat väl så “rullade” de ut systemet till hela banken. Vid ett senare skede 

lanserade de även ut systemet externt till kunder då det ansågs som väldigt viktigt. “AI-

systemet AIDA har för banken visat sig vara ett effektivt hjälpmedel vid hanteringen av alla 

typer av kunder, oavsett ålder och kön” hävdade respondent 2. Enligt respondenten är AI en 

viktig komponent för deras verksamhet och för den fortsatta digitala utvecklingen. Vidare 

menade respondenten att AI är så pass viktigt att det är nödvändigt att hänga med i 
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utvecklingen nu om man inte redan har gjort det. “Den tiden som sparas genom användandet 

av AI kommer att läggas på andra saker som behöver förbättras” avslutade respondenten. 

Respondent 3 

När Handelsbanken arbetar med innovationer som till exempel AI är syftet att lära sig av 

tekniken och skapa affärsvärde så snabbt som möjligt. Med det menade respondenten att de 

ska kunna implementera tekniken snabbt samtidigt som det är viktigt för dem att förstå sig på 

den. För Handelsbanken är utvecklingen av AI viktig för att förstärka kompetensen hos 

personalen, som respondenten sade, “när personalen och AI jobbar ihop så förstärks den 

mänskliga kompetensen”. Med detta menade respondenten att den personliga och den lokala 

relationen i framtiden kommer ha ett stort värde, “vi vill därför inte välja vilken väg vi vill gå, 

lokalt eller digitalt”. Malin utvecklade att den digitala upplevelsen också ska bli lokal och 

personlig. Vidare är AI viktig för att effektivisera processer och skapa tid för 

relationsbyggandet med bankens kunder, men även för att skapa verktyg som stöttar 

beslutsprocesser eller stödja rådgivarna i kundmöten. Ett område som banken använder AI 

inom är för språkinlärning. 

 

Respondent 4 

Respondenten lyfte fram ett exempel som berörde just Swedbank och hur viktigt AI varit för 

banken; 

 

Swedbank är en stor bank med cirka åtta miljoner privatkunder och ungefär 

sexhundratusen företagskunder och det är egentligen essensen för varför AI har en 

stor roll, det eftersom alla dessa gränssnitten om det är en privatkund eller en 

företagskund finns det en otrolig stor mängd data. Detta är en av de stora 

förändringarna som banken nu har i jämfört med för hundra år sedan. 
 

Dessutom har användningen av AI varit snabbare och effektivare än människan och minskat 

det manuella arbetet. Det kan till exempel handla om att göra snabbare och effektivare 

riskbeslut eller kreditbeslut. Vidare hävdar respondenten att ”Det här är den största 

förändringen som vårt samhälle har gått igenom, vi pratar om att det här är den fjärde stora 

revolutionen. Banker, som alla andra sektorer, måste ta till sig den här tekniken. Det handlar 

om att ta till sig den och göra den mänsklig” - NimaGhorbani. 
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Nima menade att användandet av AI inom banken handlar mycket om att hitta mönster i stora 

datamängder som sedan används för att kunna säga någonting om framtiden. “Därför är 

maskiner bra då de kan se mönster i datan som vi människor kanske inte kan se och det kan 

vara relationer eller data som är helt konstiga för oss att förstå” fastställde respondenten. 

Människor  kan se enkla relationer och samband, det vill säga kausalitet medan datorer kan se 

både korrelation och kausalitet på ett helt annat sätt, framförallt kan de se på tiotusentals 

samband som sitter och hänger ihop. 

 

Ett annat viktigt område där banken använder artificiell intelligens i är när kunder håller på att 

lämna banken, “det är en risk för banken och inte bra för bankens affär” menar respondenten. 

Dock om de proaktivt kan identifiera det genom olika maskininlärningsmodeller kan de sätta 

in åtgärder för att försöka stoppa kunden i tid. 

 

4.2 Risker med AI 

Respondent 1 

Respondent 1 tydliggjorde att banken har ett antal regleringar som de måste förhålla sig till. 

“Om banken ger ut lån eller inte vill ge ut lån till en kund måste de kunna förklara varför” 

menade respondenten. Om man då har en väldigt avancerad algoritm kan det vara så att man 

inte förstår den och vad som “händer på vägen” från input till output, då är det inte särskilt 

kompatibelt. Man måste ha modeller som är förklaringsbara. Det kan handla om att en modell 

är tränad på en massa olika data och då kan det finnas “bias att till exempel algoritmen 

diskriminerar etnicitet eller kön”, det vill säga att algoritmerna fokuserat på hur det historiskt 

sett ut mellan kvinnor och mäns löneskillnader och då grundat beslut i den datan.  

 

En annan risk som respondenten nämnde kunde vara “arbetet med GDPR och data säkerhet 

samt molntjänster som blivit allt mer populära där känslig data hanteras av banken”. Alla 

leverantörer som banken tar in och som godkänns måste t ex. kunna möta hårda kriterier på 

hur deras infrastruktur ser ut för att kunna skydda personlig data. “Risken är att personlig data 

kommer på villovägar” hävdade respondenten. 

 

Ytterligare en risk respondenten nämnde var att det kan vara fel på algoritmerna. Ett exempel 

på detta kan vara inom området för penningtvätt eftersom det dagligen genomförs ett högt 
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antal transaktioner inom Nordea och då använder de ett externt system som sorterar ut 

potentiella transaktioner som följer ett visst mönster som skulle kunna associeras med 

penningtvätt. Det gäller att hela tiden följa upp de casen som sorteras ut av algoritmerna för 

att minimera felen som annars kan förekomma. Brottslingar försöker alltid att hitta nya vägar 

för att komma runt banksäkerheten, det gäller därför att hela tiden träna modellerna på ny 

data, “lyckas man inte med det kan risker uppstå” tydliggjorde respondenten. 

 

Respondent 2 

“Vi måste bli bättre på att kritisk granska den data som systemen ger ut” -  sade Erica. 

Respondenten förklarade vidare att det finns chans att algoritmerna drar slutsatser som de inte 

själva vill ge till kunden. Människan hade förmodligen gett ett annat råd menade 

respondenten. Datan som ges ut av systemen kan även vara “bias” där hon gav ett exempel 

om löner där kvinnor historiskt sett alltid haft lägre löner. “Om då en HR-bot ska sätta lön på 

en människa kanske den sätter en lägre lön på en kvinna på grund av att det är så datan 

historiskt sett ut” - respondent 2. 

 

Respondenten menade dock att AI-systemet AIDA som SEB använder internt och externt inte 

är tillräckligt moget ännu, med det menades att systemet fortfarande är i forsknings- och 

utvecklingsfas. Ett konkret exempel på detta är att AIDA inte kan svara på alla frågor ännu, 

speciellt personliga vilket ansågs som en brist. Att bygga på och utveckla dessa system är inte 

en enkel process och det handlar om stora investeringar. För att genomföra dessa 

investeringar så krävs det bland annat mycket tid och resurser. Med resurser menades bland 

annat behovet av flera anställda med högre kunskap som kunde hjälpa till att utveckla 

systemen. Vidare sa respondenten att det alltid gäller att försöka öka kunskapen för att hålla 

systemet uppdaterat, gör man inte det så är risken stor att systemet till exempel börjar ge ut 

felaktiga svar. De stora investeringarna handlar även om att bygga tillräckligt kunskap hos 

personalen som använder dessa typer av system och då blir den stora utmaningen ett par 

frågor såsom “Hur kan vi lära våra anställda dessa kunskaper?”, “Satsar vi tillräckligt 

mycket?” och “Hur mycket kompetens måste vi egentligen bygga?” Med andra ord menade 

Erica att det handlade om att ta hänsyn till balansen mellan dessa frågeställningar.   

 

Respondenten tog även upp en annan risk som SEB råkade ut för när AIDA lanserades 

externt. Språket på AIDA var på engelska vilket innebar att inte alla kunder kunde använda 
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sig av chatboten. Problemet löstes genom att göra AIDA funktionell även på svenska, vilket 

var tidskrävande och kostade mycket pengar.  

 

Respondenten påpekade vikten av att kunna vara källkritisk till den nya tekniken och kunna 

motivera sina svar som ges ut till kunderna. Det kan handla om flera olika saker enligt 

respondenten som gav ett konkret exempel som handlade om kredithanteringen. När en kund 

ansöker om ett lån och datorn beslutar att inte ge ut lån så måste personalen kunna förklara 

varför vilket ibland kan vara otydligt för personalen då de inte vet varför datorn gett detta 

beslut. Det handlar mycket om att beslut om olika händelser fattas av datorn själv oavsett om 

bankpersonalen tänker på ett annat sätt. 

 

Respondent 3 

Inom ämnet för risker så är säkerhet och integritet två viktiga faktorer att ta hänsyn till 

eftersom acceptansen när det gäller finansiella tjänster och säkerhetsfrågor i praktiken är noll. 

Vidare nämnde respondenten att AI/digitaliseringen kan vara till hjälp för att lösa vissa 

problem som för människan skulle vara väldigt tidskrävande, men det betyder inte att AI kan 

klara av att göra allt. Det kan exempelvis vara svårt för AI att tolka vissa samband eller se vad 

som står mellan raderna, som en människa skulle klara bättre. Vidare menade respondenten 

att; 

 

Utvecklingen av tekniken vandrar som en hypecykel. Det vill säga som en berg 

och dalbana där det hela börjar med en idé som går upp till toppen där man tror att 

tekniken kan lösa alla världens problem men som efterhand, när den testats, dyker 

det upp hinder där det visar sig att tekniken inte kan lösa problemen som man hade 

tänkt sig från början. Att ha råd med något och att ge råd till någon är två olika 

saker. 
 

Respondenten nämnde även att implementeringen av AI inte handlar om att köpa in ett färdigt 

system som själv ska kunna lösa alla problem som man har tänkt sig. Hon menade att det 

viktigaste är att det finns kompetenta människor bakom systemen som tränar och uppdaterar 

dessa. Dock är detta inte enkelt eftersom banker hela tiden måste följa nya lagar och regler 

som kommer upp vilket kan vara tidskrävande.  

Det AI-system som Handelsbanken använder sig av i dagsläget heter Watson och är till för att 

sortera ut rådgivningsdokumentation. De regelbundna uppdateringarna av systemen är en 
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nödvändighet för att det ska fungera på rätt sätt. Vidare nämnde respondenten att “om 

systemet inte uppdateras när det behövs så är risken stor att det börjar ge felaktiga information 

eller att det börjar missa viktiga delar”. 

 

En annan risk som respondenten menade är viktig att ta i beaktande är att när man arbetar med 

AI blir risken stor att systemen inte tar hänsyn till frågor som t.ex. etik och moral. Det måste 

alltid göras avvägningar om vad som känns rätt i samband med etik hävdade respondenten. 

 

Respondent 4 

”Om vi föder modellerna med fel data så kommer modellerna fatta fel beslut” - Nima 

Ghorbani. Det är så kallade ”bias” som banken alltid försöker jobba med, man försöker fånga 

relevant data. Modellerna kan konstrueras hur komplicerade som helst men eftersom banken 

har ett antal regelverk på sig så kan de inte vara hur komplicerade som helst, det gäller att 

vara försiktig och veta hur man vill använda sig av AI modellerna. “Stora mängder data 

samlas och prediktionerna kan bli helt galna om man inte tänker efter vad det är för typ av 

data och hur man ska jobba med den datan” sade respondenten. 

Andra risker som banken kan bli utsatt för på grund av att de använder AI är när beslut för lån 

ska fattas. Nima menade att det som händer nuförtiden är att det är datorer som ger ut beslut 

om lån, beslut som människan ibland inte kan förstå. “Om kunden får ett ja eller ett nej så 

måste vi på banken förklara varför det är så, vilket inte är lätt då det handlar om en svart låda 

där besluten görs”. Det vill säga att det är svårt att veta vad som händer på vägen vilket är en 

risk för banken eftersom kunden får en mindre möjlighet för en rimlig förklaring. 

4.3 AI:s och digitaliseringens påverkan på kundnöjdhet 

Respondent 1 

Nordea har implementerat AI i stora delar av sin verksamhet. Ett konkret och tydligt exempel 

som respondent 1 nämnde handlade om hur AI har effektiviserat processen i deras avdelning 

för liv och pension.  Respondenten menade att “processen för att skicka in och få igenom en 

försäkringsanmälan tidigare sköttes manuellt och kunde ta upp till två månader”. Nu används 

AI tillsammans med andra regelbaserade algoritmer för att skapa en kedja av algoritmer som 

tillsammans löser ett problem. Respondenten nämnde vidare att digitaliseringen har varit en 

förutsättning för AI. Hela flödet har automatiserats så att texten analyseras av algoritmer som 

klassificerar om texten är komplex eller inte och sedan skickar en robot vidare denna till en 
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doktor som kommer med ett läkemedels utlåtande. Efter det är det ytterligare en algoritm som 

analyserar svaret som sedan skickar den vidare till en sista algoritm som gör en så kallad 

”frauddetection” som innebär att den kollar på om det finns något i caset som inte är 

trovärdigt. Om allt ser bra ut betalas pengarna ut. Detta innebär enligt respondent 1 att 

“banken både sparar in på personalkostnader och underlättar arbetet samt driver ner 

väntetiderna för kunderna från två månader till kanske två dagar eller två veckor istället”. Han 

menade vidare att detta är ett konkret exempel på hur Nordea har använt sig av AI för att 

effektivisera en process men även för att öka kundnöjdheten. 

 

Nordea använder sig även av en chatbot som heter “Nova” som är implementerad i stora delar 

av banken, den tränas på att samla in data och frågor som i sin tur “hjälper till att dra ner på 

telefonköer och tar bort det tråkiga jobbet för de anställda” - Jesper. 

 

Respondent 2 

Respondenten för SEB berättade att språket för AIDA från början levererades och användes 

på engelska. För att göra det lättare för kunder anpassades språket till svenska vilket i sin tur 

också innebar att kunderna enklare kunde få en förståelse och ta hjälp av boten. Vidare 

menade respondenten att implementeringen av AIDA bidragit till kortare kötider per telefon 

som har sparat en väldig massa tid för företagets anställda som istället har kunnat fokusera på 

att lägga den tiden på de som ringer in för att få hjälp med mer komplexa och svårlösta 

ärenden. En annan faktor som har bidragit till en ökad kundnytta är att AIDA finns tillgänglig 

dygnet runt för bankens kunder. Detta har medfört att kunder kan sitta var som helst, när som 

helst och få hjälp med olika ärenden. Respondenten menade vidare att SEB alltid strävar efter 

att vara nära kunden och vara en bank som bryr sig om sina kunder. Respondenten utvecklade 

vidare att relationerna till kunderna alltid varit en av de viktigaste delarna för banken vilket de 

även har försökt att implementera i deras chatbot som till en viss nivå faktiskt kan 

kommunicera med kunderna på ett kognitivt sätt. Alla dessa faktorer tyckte respondenten på 

något sätt kan bidra till högre kundnöjdhet. 

 

Respondent 3 

Det första som respondenten tydliggjorde var att ett samarbete mellan människan och AI 

kommer skapa ett högre kundvärde. “Handelsbanken vill fortsätta vara en “relationsbank där 

kunden alltid står i centrum och därför är det väldigt viktigt för dem att implementeringen av 



39	
	

AI sker på ett sådant sätt som gör att relationerna med kunderna blir ännu starkare”, 

förklarade Malin. Arbetet med att effektivisera processen kring bankens 

dokumentationshantering är ett tydligt exempel på hur Handelsbanken med hjälp av AI har 

frigjort mer tid till sina kunder. Efter implementeringen av bland annat AI men även andra 

digitaliserade lösningar har Handelsbankens kundnöjdhet haft en positiv ökning menade 

respondenten och hävdade att detta är på grund av att den tid som frigjorts med hjälp 

teknikerna använts för att på ett effektivare sätt hantera kundernas behov. 

 

Respondent 4 

 

Swedbank är en av Sveriges äldsta banker och vi har alltid varit väldigt stolta över 

vår relation med kunden och den skedde förr i tiden väldigt mycket fysiskt som har 

förändrats då allt idag nästan sker digitalt, allting sker digitalt. För att banken ska 

kunna bibehålla den relationen med kunden som inte är fysisk men sker genom den 

digitala världen så måste data användas som ett sätt för att skapa en närhet till 

kunden. Vår uppgift är att ta data och göra om den till information och ta 

informationen som man kan agera på, hävdade Nima. 
 

AI används bland annat för att serva två huvudområden inom banken, ett område är 

privatkunder och små företagskunder där AI skapar tre grejer. Det skapar merförsäljning, ökar 

bättre service och ökar kundnöjdhet. I samma linje menade Nima att kundnöjdhet har varit 

och är en mycket viktig fråga för alla banker. Vidare tydliggjorde han det med att säga; 

"kundnöjdhet och service är de viktigaste delarna". Det andra området där man har dataanalys 

och analytisk maskininlärning är för att bygga modeller och för att öka kunskapen om 

bankens kundbas.  
 

“Det för att gå från det vi kallar idag för deskriptiv värde, att vi beskriver vad som 

har hänt, till prediktivt värde där vi beskriver vad som kommer hända med vår 

kundbas för att så småningom gå till så kallat preskriptivt värde där vi 

rekommenderar våra kunder givet om vad vi vet om det som har hänt och som 

kommer att hända dom” - Respondent 3.  
 

Eftersom konkurrensen är så pass intensiv så måste banken vara proaktiva och relevanta mot 

sina kunder och veta vad kunderna behöver innan de själv vet det, vilket AI hjälper de med 
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påpekade han. På detta sätt kan man titta på vad som är bäst för var och en av kunderna då 

“vår vision är att ge det bästa för våra kunder”. 

 

Vidare menade Nima att det handlar om olika typer av maskininlärning modeller som hela 

tiden ligger och snurrar i realtid och lär sig av kundernas tidigare beteende för att till exempel 

kunna veta när det är dags för en kund att byta en produkt eller när det är dags för kunden att 

samla sina lån. När det gäller automation kan de genom AI minska telefonköer och anpassa 

bemanningen på telefonbanken. Swedbanks chatbot Nina klarar av 80-90% av alla frågor och 

kan användas både för Swedbanks egna medarbetare och för kunder. Den svarar snabbt på 

olika frågor vilket gör upplevelsen bättre för kunderna som på ett smidigt sätt får hjälp med 

sina ärenden avslutade Nima. 

 

4.4 Korrelation, multipel regressionsanalys och ANOVA 

	

Tabell 1. Korrelationstabell 

Korrelation 

 ROE Soliditet Nöjdhet 

Pearson Correlation ROE 1,000 ,638 -,125 

Soliditet ,638 1,000 ,380 

Nöjdhet -,125 ,380 1,000 

Sig. (1-tailed) ROE . ,001 ,300 

Soliditet ,001 . ,049 

Nöjdhet ,300 ,049 . 

N = 20 

Källa: Spss, Årsredovisningar 
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Tabell 2. Regressionstabell 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Errorof the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,751a ,564 ,513 ,037587 ,916 

Källa: Spss, årsredovisningar 

a. oberoende variabler: nöjdhet, soliditet   

b. Beroende variabel: ROE 

 

Tabell 3. ANOVA 

Model Sumof Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,031 2 ,016 11,009 ,001b 

Residual ,024 17 ,001   

Total ,055 19    

Källa: Spss, årsredovisningar 

a. Oberoende variabel: nöjdhet, soliditet    

b. Beroende variabel: ROE 
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5. Analys 

Under detta kapitel tydliggörs för viktiga samband mellan studiens empiri och tidigare 

forskningar. 

5.1 Betydandet av AI 

Respondent 1 Jesper från Nordea Bank AB ansåg att AI är enormt viktig för företag, även för 

banksektorn. Vidare menade respondenten att AI är ett måste för företag i den digitaliserade 

världen och att företagen som inte använder denna form av teknologi lätt kan bli 

utkonkurrerade av andra företag som har kommit en längre bit med teknologin. I samma linje 

med detta hävdade forskarna Gupta & Shukla (2002) i sin forskning om CRM (Customer 

Relationship management) och lönsamhet att företag som använder sig av automatisering gör 

det med syfte att förbättra affärsprocesserna som är kopplade till bland annat kundrelationerna 

och kundnöjdheten. Jesper påpekade vikten av att kunna anpassa sig efter samhällets 

utveckling och tillfredsställa kundernas behov. Detta kan efterlikna det som tas upp i 

intressentteorin där Benson &  Davidson (2010) menade att företag bör styras och agera på ett 

sätt som tar hänsyn till företagets intressenter, bland annat kunder och samhället där 

verksamheten är positionerad. På detta sätt skapas ett mervärde för företaget (Miles et al., 

2006). 

Apropå automatiseringen och förbättringen av affärsprocesserna som CRM teorin fokuserar 

på och som tas upp av Gupta & Shukla (2002), tog även respondent 2 Erica från SEB upp ett 

exempel kring AI-tekniken som banken använder. Där menade respondent 2 att SEB först 

implementerade AI internt för att förbättra och underlätta arbetet för personalen. Därefter 

implementerades tekniken även externt för att tillfredställa kundernas behov vilket även 

intressentteorin som Benson & Davidson (2010) tar upp där de menade att om alla 

intressenter tas i beaktande ökar värdet för alla inblandade.  Respondent 1 poängterade i likhet 

med respondent 2 att det även är viktigt för banken att följa den digitaliserade utvecklingen då 

det förbättrar flera områden. Hasans (2013) styrker i sin forskning om intressentteorins 

ovanstående resonemang kring hur viktigt det är för företag att arbeta på ett sätt som främjar 

företagens intressenters intressen. Samtliga respondenter menade att syftet med användningen 

av AI både internt och externt var för att tillfredsställa alla intressenter och för att bygga bättre 

kommunikation med dom för att maximera värdet för företaget (Hasans 2013).  
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Respondent 3 och respondent 2 Erica från SEB hade en liknande syn på AI-

implementeringen. Denna liknelse handlade om att implementeringen av AI bland annat var 

att upptäcka och lära sig av den nya tekniken för att sedan kunna använda den på olika sätt. 

Genom digitaliseringen och AI har bankerna kunnat effektivisera bankens interna och externa 

processer. Till skillnad från SEB hade Handelsbanken hittills gjort AI-tekniken tillgänglig 

endast för bankens interna verksamhet dock med syfte att förstärka relationen med sina 

kunder. Även detta kan med säkerhet kopplas till vad forskarna Benson & Davidson (2010), 

Miles et al.,(2006), Pérez et al.,(2013), Gupta & Shukla (2002)och Hasans (2013) tagit med i 

sina forskningar om intressentteorin och CRM. För dessa två teorier handlar det enligt ovan 

nämnda forskare om hur och vad företag bör göra för att maximera värdet för alla. 

 

Respondent 4 från Swedbank bekräftade övriga respondenters argumentation gällande AI:s 

betydande för banksektorn. Nima sa att banken lägger stora resurser på denna teknik eftersom 

den anses vara en viktig del för utvecklingen av bankens affärsprocesser. Swedbank använde 

AI för att skapa merförsäljning men också för att öka servicen och kundnöjdheten. Ett annat 

område som Swedbank använder sig av AI är i hanteringen av miljontals kunddata som 

människan inte hade klarat av att hantera lika effektivt och snabbt. Detta för att AI bland 

annat kan se varje individs behov och synpunkter snabbare och därefter kan banken försöka 

använda denna information för att skapa en nära relation till kunderna vilket även kan kopplas 

till Gupta & Shukla (2002) resonemang kring CRM teorin. Även i detta fall kan 

intressentteorin appliceras (Miles et al. 2006). Syftet med intressentteorin är som sagt att 

försöka hantera samtliga intressenters behov, intressen och synpunkter vilket stämde överens 

med vad respondenterna menade bankerna strävar efter.  
 

5.2 Risker med AI och digitalisering 

Utifrån respondenternas syn och erfarenheter så kan det uppstå olika risker vid användandet 

av AI inom banksektorn. Bland dessa risker så anses lagar och regleringar vara två av de 

viktigaste faktorerna som banken hela tiden måste ta i beaktande och förhålla sig till vilket 

även Mihic et al. (2015) bekräftade i sin teori om risker. Detta handlar om att det hela tiden 

kommer upp nya lagar och regleringar med tanke på att samhället och teknologin hela tiden 

förändras och utvecklas. Samtliga respondenter var enade om att banksektorn är en av de 

branscher som är mest utsatt för regleringar. Ett begripbart exempel på detta och som 

respondent 1 tog upp är den nya lagen om dataskydd (GDPR) som kom till för att skydda 
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känslig data som till exempel personuppgifter. Resonemanget ovan kan tydligt kopplas till 

Dragosavac (2012) resonemang kring händelser som är utanför bankens kontroll, i detta fall 

lagstiftning. Denna risk är en typ av en extern händelse vilket kan jämföras med Dragosavac 

(2012) studie om operativa risker. Lagar och regleringar är i första hand till för att skydda 

bankens kunder vilket bland annat respondent 3 från Handelsbanken ansåg var viktigt. 

Med hänsyn till att AI-systemen hanterar stora mängder av data så är risken stor att systemen 

kan börja ge ut felaktiga svar och information av data. Detta kan ske om systemen 

regelbundet inte uppdateras i samband med förändringar av lagar och regleringar. För att hela 

tiden hålla dessa system uppdaterade så krävs det i sin tur mycket tid och resurser vilket också 

kan anses som en risk enligt Dragosavac (2012) som även respondent 2 bekräftade. För SEB 

uppstod denna typ av risk när de skulle introducera deras chatbot externt till sina kunder då de 

var tvungna att ändra språket från engelska till svenska vilket stod utanför deras kontroll. 

Vidare menade respondent 3 att en risk som är viktig att ta beaktande när man arbetar med AI 

är att dessa system inte tar hänsyn till etik och moral vilket Dragosavac (2012) diskuterade i 

sin teori kring systemfel vilket kan orsakas på grund av förluster som uppstår vid användande 

av AI-system. Denna forskning styrktes av respondenten från SEB som hävdade att det alltid 

måste göras avvägningar om vad som känns rätt i samband med etik. Vidare diskuterade 

respondent 3 kring deras AI-robot Watson som skulle ha uppdraget att förenkla bankens 

sortering av rådgivningsdokumentation vilken också krävde regelbundna uppdateringar från 

människan för att den inte ska börja ge ut felaktig information eller missa viktiga delar i 

dokumentationen vilket är ett typiskt systemfel som kan uppstå till följd av mänskliga fel. 

 

Dragosavac (2012) hävdade att processer och människor är två faktorer som anses vara en del 

av kategorin som omfattar operativa risker inom bankverksamheten. Vidare bekräftas detta av 

samtliga respondenter som i sin tur menade att all data som AI-systemen ger ut måste vara 

förklarbara för kunderna vilket ännu inte är möjligt. Med det menade respondent 1, 2 och 4 att 

man inte riktigt vet vad som händer på vägen och varför systemen ger ut dessa beslut. Ett 

konkret exempel som respondent 1 och 4 gav kring detta är när en kund ansöker om ett lån 

och därefter beslutar AI-systemet att inte bevilja lånet till just denna kund så måste personalen 

kunna förklara för kunden varför lånet inte beviljats vilket personalen själv inte är 

uppmärksam på. Ett annat exempel som respondent 2 från SEB utvecklade gällande 

Dragosavac resonemang kring systemfel var att den data som systemen ger ut kan vara “bias” 

det vill säga partiskt i besluten. Exemplet som respondent 2 gav kring detta är när systemen 

ska bestämma löner där kvinnor historiskt sett haft lägre löner än män. Risken med detta är att 
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systemet kan bestämma att ge kvinnor lägre lön på grund av den historiska datan. Respondent 

4 gav ett ytterligare exempel kring risker dock som kan uppstå på grund av den mänskliga 

faktorn vid hanteringen av väldigt stora datamängder där prediktionerna kan bli fel om man 

inte tänker efter vad är det för typ av data och hur man ska jobba med denna typ av data.    

 

Respondent 1 och 4 gav ett ytterligare exempel på om banken ger ut lån eller inte vill ge ut lån 

till en kund måste de kunna förklara varför. Om man då har en väldigt avancerad 

djupinlärnings algoritm kanske är en svart låda där nånting går in sen kommer något ut men 

man vet inte riktigt vad som händer på vägen då är det inte särskilt kompatibelt. Man måste ha 

modeller som är förklaringsbara. Det kan handla om att en modell är tränad på en mängd data 

och då kan det finnas "bias" att till exempel algoritmen diskriminerar etnicitet eller kön.   

 

Respondent 3 diskuterade att säkerhet och integritet är väldigt viktigt när nya system ska 

planteras in i verksamheten. Denna menade att acceptansen för finansiella tjänster och 

säkerhetsfrågor i praktiken är noll. I och med Handelsbankens implementering av AI så 

uppkommer det därför risker som står utanför bankens kontroll, respondenten menade att AI 

måste få hjälp från människan för att inte göra fel vilket kan kopplas till de risker som 

Dragosavac (2012) nämnde angående fel som kan uppstå på grund av system eller av 

människan. 

5.3 Kundnöjdhet 

Digitaliseringen och AI har enligt samtliga respondenter bidragit till effektiviseringar i olika 

delar av banken och förbättringar av bankernas tjänster. Detta har i sin tur medfört att 

bankerna kunnat fokusera på att försöka öka värdet för kunderna och därmed öka 

kundnöjdheten. Ett konkret exempel på det är de ”chatbots” som implementerats hos Nordea, 

Swedbank och SEB som hjälper att serva kunderna med olika typer av ärenden vilket enligt 

respondenterna bidragit till nöjdare kunder. Kumari & Rani (2011) påpekade i sin artikel 

vikten av att leverera högkvalitativ service till sina kunder som en nödvändighet, något som 

alla respondenter även var enade om. 

Respondent 2 förklarade att AIDA, deras chatbot som finns tillgänglig dygnet, har ökat 

servicen för kunderna eftersom de kan sitta var som helst, när som helst och få hjälp med sina 

bankärenden. Respondenten påpekade även som respondent 3 att relationen till bankens 

kunder alltid varit en av de viktigaste delarna för banken vilket de försökt att implementera i 
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deras chatbot som på en viss nivå ska kunna kommunicera med kunderna på ett kognitivt sätt. 

Respondent 3 bekräftade vidare att detta bidragit till högre kundnöjdhet som även kan kopplas 

till hur Gupta & Shukla (2002) menade att arbetet med CRM ska skötas. Författarna la tydligt 

fram i sin studie att det huvudsakliga fokuset bör läggas på att automatisera och försöka 

förbättra affärsprocesser som är kopplade till hanteringen av kundrelationer. Alla 

representanter bekräftade att det har varit ett av de huvudsakliga målen med 

implementeringen av AI. 

 

Samtliga respondenter nämnde också att kunden alltid har varit väldigt viktig för banken 

eftersom de är helt beroende av sina kunder. De menade vidare att huvudmålet med 

implementeringen av AI har varit för att öka kundnöjdheten och om man har nöjda kunder 

kommer troligen lönsamheten även öka. Horn & Rudolf (2011) styrker detta i sin studie, där 

de menade att om man har nöjda och lojala kunder kommer det även att resultera i högre 

vinster. Wiele et al., (2002) visade även i deras studie att det finns direkta effekter av 

kundnöjdhet på de finansiella resultaten. Respondent 3 nämnde att samarbetet mellan bankens 

medarbetare och AI kommer leda till ett ökat kundvärde. Respondenten tillade även att 

Handelsbanken i framtiden vill fortsätta vara en ”relationsbank” där kunden ska stå i centrum 

och därför är det viktigt att implementeringen av AI skulle ske på ett sådant sätt att 

relationerna blir ännu starkare. Respondenterna för SEB och Swedbank var båda enade om att 

implementeringen av AI redan nu har visat stora framsteg. Dels för att systemen har frigjort 

väldigt mycket tid som kan läggas på att bygga deras relationer med kunderna ännu starkare 

och dels för att hitta mönster i kundernas beteenden som på något sätt kan bidra till att de i ett 

senare tillfälle kan öka sin kundbas eller få fler lojala kunder. Respondenten 1, 2 och 4 

menade att AI är ett måste för att inte hamna efter i utvecklingen och missa stora möjligheter 

till förbättringar samt för att tillfredsställa kundernas behov och önskemål. De menade vidare 

att om man inte kan hänga med i den digitaliserade utvecklingen (där AI är en stor del av 

utvecklingen) kan det leda till konkurrensnackdelar. Det gäller alltid att försöka tillfredsställa 

kunderna samtidigt som det gäller att förbättra sina egna interna processer. 

 

Genom AI kan bankerna förbättra sin servicekvalitet som Horn & Rudolf (2011) menar är den 

viktigaste delen för att säkerställa ett utbud av högkvalitativa tjänster eftersom den privata 

banksektorn är en ren serviceindustri där tjänsterna nästan helt utförs i närvaro av kunden. 

Respondenterna styrker denna studie då de menade att bankernas implementering av AI 

inneburit förbättringar av bankernas digitala tjänster. 
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Singh &Arora (2011) nämner att för att överleva i den konkurrensutsatta miljön som banker 

infinner sig i så bör de ständigt förbättra tjänsternas kvalitet. Enligt alla respondenter kan 

implementeringen av AI förbättra och förenkla tjänsterna på olika sätt vilket i slutändan 

förhoppningsvis även kommer öka kundnöjdheten. Rahaman et al. (2011) tog det till och med 

så långt och menade att servicekvaliteten är den faktorn som skiljer bankerna åt och 

bestämmer vilken som ska överleva eller inte. Respondent 4 menade vidare i detta 

sammanhang att eftersom konkurrensen är så pass stor så måste de vara proaktiva och 

relevanta mot sina kunder för att veta vad de behöver innan de själva vet det, något som AI 

hjälpt banken med. På så sätt kan de anpassa tjänsterna till var och en av deras kunder vilket 

tyder på en hög grad av servicekvalitet. 

5.4. Analys av hypoteser 
Kombinationen av en lägre risk genom mindre lånat kapital och en ökad kundnöjdhet har haft 

en påverkan på bankernas ROE mellan åren 2013-2017 vilket tyder på att dessa element även 

är viktiga att ta i beaktande när det gäller utvecklingen av bankens digitala kanaler och arbete 

med AI. Om bankerna är lönsamma kan de frigöra mer kapital för den fortsatta utvecklingen 

av AI och förbättra bankens digitala tjänster vilket idag är avgörande för framtida affärer 

vilket även respondenterna bekräftade. Detta för att inte bli utkonkurrerade av nya aktörer på 

marknaden på grund av globaliseringen och enkelheten med hjälp av den nya tekniken att 

över landsgränser nå ut till nya marknader och kunder. Chen & Lin (2011) poängterade även i 

deras studie vikten av att ha en god lönsamhet.  

 

Vidare strider den statistiska analysen mot vissa delar av den kvalitativa delen av studien. 

Respondenterna var eniga om att digitaliseringen och AI skapar en högre kundnöjdhet vilket 

även bör bidra till en ökad lönsamhet för bankerna genom effektivare utnyttjande av tiden och 

nedskärningar av personal. Den kvantitativa undersökningen visar en negativ korrelation på  

- 0,125 i tabell 1 mellan variablerna kundnöjdhet och räntabilitet på eget kapital. Detta visar 

ett svagt negativt samband vilket inte är i linje med vad respondenterna menade. Resultatet av 

analysen går inte helt ihop med det som Wiele et al. (2002) visade i deras studie, att det finns 

direkta effekter av kundnöjdhet på finansiella resultat. Det kan möjligen förklaras genom att 

implementeringen av AI nyligen skett och kräver tid innan den kan ge resultat. Vilket även 

respondent 2 konstaterade. Det kan också ha att göra med att lönsamhetsmåttet räntabilitet på 
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eget kapital även påverkas av flera andra faktorer såsom soliditet. Tabell 2 visar således ett 

starkt samband mellan den beroende variabeln räntabilitet på eget kapital och de oberoende 

variablerna soliditet och kundnöjdhet vilket visar att de oberoende variablerna tillsammans 

har ett starkt samband på lönsamhetsmåttet räntabilitet på eget kapital.  

 

Vidare bevisar p-värdet 0,001 i tabell 3 att det är stor sannolikhet att nollhypotesen är falsk 

vilket innebär att vi förkastar denna. Den alternativa hypotesen är ställd på sådant sätt att det 

finns ett samband mellan undersökta variabler som således med stor sannolikhet är sann. Det 

vill säga  att det finns ett samband mellan undersökta variabler (Lind et al. 2017, s.331).    
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6. Slutsats 

Under slutsatskapitlet framställs de slutgiltiga resultaten som denna forskning lyckades få 

fram. 

 

 

• Studiens resultat har visat att implementeringen av artificiell intelligens inom 

banksektorn är en viktig del för bankernas fortsatta överlevnad. Detta för att denna 

form av teknik framförallt har haft en stor påverkan på avdelningar som kundservice 

inom banker. 

 

• Genom AI har banker kunnat automatisera och förbättrat sina interna affärsprocesser. 

 

• Det har även visat sig vara en nödvändighet för banker att implementera AI för att 

följa den digitaliserade utveckling som den finansiella sektorn i hög grad även måste 

ta till sig för att inte bli utkonkurrerad av andra branscher. 

 

• Syftet med implementeringen av AI för undersökta banker var också att maximera 

värdet för företaget. 

 

• Studien har visat att AI påverkas av kundnöjdhet. Detta för att tjänsterna som erbjuds 

till kunderna har effektiviserats och förbättrats med hjälp av AI-teknik. 

 

• Studien visar att en för låg soliditet kan påverka lönsamheten negativt.  

 

• Det har även visat sig att genom AI kan relationerna mellan bankerna och dess kunder 

bli ännu starkare.    

 

• Trots att studien har visat att AI förbättrar flera områden inom banker så har det även 

visat att implementeringen av denna teknik inte är helt riskfri.   

 

• Det har visat sig att de operativa riskerna som AI kan orsaka är på grund av den 

mänskliga faktorn, systemfel och externa faktorer. Även den låga soliditeten innebär 

en risk. 
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• Det finns ett positivt samband mellan ROE, kundnöjdhet och soliditet som i hög grad 

kan förknippas med den digitaliserade utvecklingen inom banksektorn. Dock kan inte 

denna studie visa något positivt samband mellan enbart digitaliseringen och 

kundnöjdhet. Utmaningen för undersökta banker kvarstår därför att utveckla förmågan 

att kombinera tekniska tjänster med personlig, nära och proaktiv service.  
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7. Diskussion   

I diskussionskapitlet reflekteras den genomförda studien och olika styrkor och svagheter som 

upptäcktes efter genomförandet av uppsatsen.   

 

Denna studie har undersökt och närmare berikat sig med fenomenet artificiell intelligens (AI) 

och den digitalisering som på senare tid implementerats i den svenska banksektorn. Vidare 

har studien undersökt hur digitaliseringen och AI kan kopplas till lönsamhet, kundnöjdhet och 

risker för Sveriges fyra största banker. Eftersom AI är ett komplext fenomen så valde 

författarna av arbetet att genomföra det med hjälp av en triangulär forskningsmetod. Valet av 

metod gjordes för att med största sannolikhet kunna uppvisa så starkt resultat som möjligt och 

besvara studiens undersökningsfrågor och hypoteser. Kombinationen av en kvalitativ och 

kvantitativ forskning gav därav uppsatsen en bättre styrka. Genom den kvalitativa forskningen 

och genomförandet av intervjuer kunde en djupare förståelse för forskningsämnet skapas, 

vilket en kvantitativ forskning i mindre grad bidragit med. Den kvantitativa forskningen gav 

studien svar på oklarheter som inte kunde har bevisats med enbart en kvalitativ forskning. 

 

Vidare kan man fråga sig om antalet undersökta banker och intervjuobjekt ansetts vara 

representativt för hela branschen för att få svar på forskningens frågeställning. 

Respondenternas enögda syn på möjligheterna med AI och digitaliseringen bör även tolkas 

med försiktighet då de säkerligen vill framhäva allt positivt men betonat ner det negativa med 

sådan teknik. Författarna av studien tycker ändock att det varit viktigare med den kvalitet som 

respondenterna bidragit med snarare än kvantiteten i antal intervjuade. Vidare bör urvalet av 

antal undersökta banker anses vara representativt för branschen med tanke på att de är de fyra 

största bankerna i Sverige som innehar större delar av marknaden (swedishbankers.se). Vid 

skedet då svaren från respondenterna började upprepas insåg författarna att kvantiteten av 

antal intervjuade även spelade mindre roll.  

 

Dessvärre kunde inte resultaten från denna studie visa tillräcklig bevisningen för påvisa att 

kundnöjdheten ökat efter digitaliseringen och implementeringen av AI i banksektorn. 

Ett tydligt exempel på detta är att det gick att urskilja att Handelsbanken varit mer försiktiga 

med implementeringen av AI, detta eftersom det fanns en oro om att AI snarare kunde 

försämra relationen med kunderna.   
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Däremot var det tydligt att i och med den finansiella sektorns framfart och arbete med 

digitalisering gjort att det varit en nödvändighet för bankerna att följa denna utveckling. 

Samtliga av intervjuobjekten var mycket tydliga om att AI är en del av framtiden vilket i 

något avseende måste betyda att implementeringen av AI är av stor betydelse. Vidare menade 

respondenterna att för att överleva så är det nödvändigt för banker att hela tiden utveckla sina 

kunskaper och kompetenser.  

 

Att en stor del av banksektorn digitaliserats under den senaste tiden anser vi själva inte som 

en nackdel utan snarare som en fördel då fler tjänster kunnat effektiviseras och nu även 

placerats direkt i kundernas händer. För att bankerna i fortsättningen ska vara lönsamma krävs 

det med största sannolikhet att de fortsätter digitalisera sina interna och externa processer men 

fortfarande behåller den traditionella relationen till sina kunder där fysiska möten kommer ha 

en ännu större betydelse för att urskilja sig från sina konkurrenter. Det kan handla om att 

banken helt enkelt glömmer bort hur de traditionellt har byggt upp sin kundbas och vad det 

egentligen är som kunderna värdesätter. I en vidare diskussion kring detta kan situationen 

ifrågasättas där det går att ställa frågorna om kunderna verkligen önskar sig en bankman som 

är en dator eller att algoritmer bedömer ens beteende och fattar beslut grundat i historisk data. 
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8. Förslag till framtida forskning 

I detta kapitel redogörs förslag på alternativ till en framtida studie 

 

Ett förslag som kan vara intressant att undersöka för en framtida studie är att försöka 

inkludera ett högre antal banker i undersökningen för att se i vilken utsträckning resultatet 

skulle skilja sig i jämförelse med denna forskning. Det hade även varit intressant att se hur 

resultatet hade blivit om ytterligare variabler lades till som exempelvis hur vanligt det är att 

personer använder sig av digitala vägar för att utföra sina bankärende.  
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