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Swedbank och Asteria i samarbete för att erbjuda nästa generations 
digitala banktjänster för småföretag   
  
Att effektivisera och förenkla tidskrävande företagsadministration och finansiell planering är 
viktiga faktorer för att möjliggöra tillväxt för små- och medelstora företag. Swedbank och 
Asteria bygger nu tillsammans nästa generations digitala banktjänster för att underlätta 
vardagen för småföretagskunder. 
 
Swedbank och Asterias digitala lösning kommer att ge små- och medelstora företagskunder en 
helhetssyn på deras ekonomiska planering, samt tillhandahålla verktyg och tjänster som både 
förenklar och gör de olika processerna betydligt mer tidseffektiva.  
  
-För små och medelstora företag är det viktigt att minimera tidskrävande administration och 
samtidigt behålla bra kontroll på sin ekonomi och finansiella planering. Just det är ofta svårt för 
småföretagare som inte har lika stora resurser som ett större företag. Vår digitala lösning kommer 
att rikta in sig på många av dessa kunders utmaningar. Vi vill jobba för att göra det enklare för 
småföretag att fokusera på sin kärnverksamhet och tillväxt, säger Per Skargren, företagschef, 
Svensk Bankverksamhet på Swedbank. 

 

Den standardfunktionalitet som ingår i lösningen kommer i början att erbjuda Smart Cash Flow, en 
funktion uppbyggd på artificiell intelligens och machine learning, som inkluderar kassaflöde och 
möjligheter till forecast, finansiell visualisering och proaktiv rådgivning. Annan funktionalitet kommer 
sedan kontinuerligt att utvecklas och läggas till, exempelvis fakturering och företagsfinansiering 
samt målsättning och uppföljning genom KPI:s.   
 
- Det är glädjande att antalet fintech-samarbeten nu fortsätter att växa hos oss på Swedbank. Att 
samarbeta med andra snabbfotade digitala aktörer för att förenkla våra kunders vardag är 
framtidens affärsmodell. Tillsammans skapar vi kundvärde i en allt högre takt, säger Lotta Lovén, 
chef för Digital Banking på Swedbank.  
 
Asteria blir i och med samarbetet en innovationspartner till Swedbank och kommer att stå för 
huvuddelen av IT-utvecklingsresurserna. Asteria ansvarar i detta samarbete för att utveckla 
kundgränssnittet, funktionaliteten och API:erna. Ambitionen är att säkerställa täckning av 
majoriteten av alla bokföringssystem som används av kunderna inom det första året.  
 
Länk till mer information om Asteria. 

För ytterligare information: 
Lotta Lovén, chef, Digital Banking, Swedbank, +46 70 815 51 66 
Per Skargren, företagschef, Svensk Bankverksamhet, Swedbank, tel. +46 70 671 06 13 
Anders Nordkvist, VD, Asteria, +46 72 200 24 28 
Josefine Uppling, presschef, Swedbank, tel. +46 76 114 54 21 

https://www.asteriainc.se/
tel:004673-9184410

