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Abstract	  
	  
Authors:	  Fredrik	  Börjesson,	  Johan	  Dagman	  and	  Eric	  Jangholm	  Melin	  
	  
Background	  and	  problem:	  The	  Swedish	  bank	  sector	  is	  today,	  more	  than	  ever,	  exposed	  to	  
external	  threats	  from	  companies	  outside	  the	  bank	  sector	  which	  are	  taking	  market	  shares	  by	  
offering	  alternative	  payment	  services.	  To	  achieve	  a	  competitive	  advantage	  companies	  today	  
often	  shape	  business	  alliances	  with	  each	  other.	  One	  perspective	  of	  business	  alliances	  is	  the	  
business	  ecosystem	  perspective,	  in	  which	  companies	  coevolve	  capabilities	  around	  a	  new	  
innovation.	  To	  meet	  the	  competition	  joint	  bank	  alliances	  are	  created.	  The	  projects	  in	  these	  
alliances	  tend	  to	  get	  more	  complex	  due	  the	  number	  of	  members	  and	  therefore	  the	  project	  
control	  within	  these	  joint	  bank	  projects	  is	  important	  to	  pay	  attention	  to.	  
Purpose:	  On	  the	  basis	  of	  the	  problem	  the	  purpose	  with	  this	  study	  was	  to	  see	  if	  it	  is	  beneficial	  
to	  use	  business	  ecosystem	  as	  a	  perspective	  to	  study	  projects	  in	  business	  alliances.	  Another	  
purpose	  was	  study	  joint	  bank	  projects	  to	  see	  which	  of	  the	  problems	  that	  complicates	  project	  
management	  could	  be	  identified	  from	  a	  business	  ecosystem	  perspective.	  
Method:	  In	  this	  study	  a	  qualitative	  approach	  has	  been	  used	  and	  the	  empirical	  material	  has	  
been	  collected	  through	  four	  semi-‐structured	  interviews.	  The	  four	  respondents	  worked	  at	  
four	  different	  banks	  and	  were	  all	  project	  managers	  for	  Swish.	  
Results	  and	  conclusions:	  The	  results	  show	  that	  business	  ecosystem	  is	  a	  beneficial	  
perspective	  to	  study	  projects	  in	  business	  alliances.	  The	  reason	  for	  being	  able	  to	  conclude	  this	  
is	  that	  the	  empirical	  material	  shows	  how	  roles	  and	  stages	  of	  a	  business	  ecosystem	  can	  be	  
identified	  within	  a	  joint	  bank	  project.	  The	  study	  also	  concludes	  that	  using	  a	  business	  
ecosystem	  perspective	  could	  identify	  several	  project	  management	  problems	  in	  a	  joint	  bank	  
project.	  The	  following	  problems	  were	  identified:	  decision	  making,	  dependencies,	  
competence	  and	  resources.	  Resulting	  in	  a	  high	  level	  of	  complexity	  and	  inertia.	  
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joint	  project,	  Swish	  
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1.	  Inledning	  
Det	  inledande	  kapitlet	  har	  till	  syfte	  att	  redogöra	  för	  bakgrunden	  inom	  affärsekosystem	  samt	  
projekt	  och	  projektstyrning.	  Kapitlet	  inleds	  med	  en	  bakgrund	  där	  begreppet	  affärsekosystem	  
definieras.	  Vidare	  följer	  en	  problematisering	  av	  hur	  företag	  kan	  tillämpa	  styrningen	  av	  ett	  
projekt	  i	  det	  affärsekosystem	  de	  befinner	  sig.	  Detta	  kommer	  sedan	  att	  mynna	  ut	  i	  en	  
frågeställning	  som	  presenteras	  löpande	  samt	  syfte	  och	  avgränsningar.	  
 

1.1.	  Bakgrund 
Nödvändigt	  för	  ett	  företags	  överlevnad	  är	  att	  skapa	  en	  komparativ	  fördel	  jämfört	  med	  sina	  
konkurrenter	  på	  marknaden.	  Både	  Dyer	  och	  Singh	  (1998)	  samt	  Adner	  (2006)	  betonar	  att	  
företag	  genom	  samarbete	  med	  andra	  företag	  gör	  det	  möjligt	  att	  skapa	  en	  produkt	  som	  blir	  
av	  högre	  kvalitet	  och	  mer	  konkurrenskraftig	  än	  om	  varje	  företag	  skulle	  ha	  utvecklat	  en	  egen	  
produkt.	  Ett	  sätt	  att	  se	  på	  detta	  nätverkande	  är	  genom	  ett	  affärsekosystemperspektiv.	  
Begreppet	  introducerades	  först	  av	  Moore	  (1993)	  som	  föreslår	  att	  företag	  inte	  bör	  se	  sig	  
själva	  som	  isolerade	  aktörer	  inom	  en	  enskild	  bransch,	  utan	  istället	  som	  en	  del	  av	  ett	  
dynamiskt	  nätverk.	  Moore	  (1993)	  väljer	  att	  definiera	  perspektivet	  till	  ”Business	  Ecosystem”,	  
vilket	  kan	  översättas	  till	  affärsekosystem.	  I	  ett	  affärsekosystem	  samutvecklar	  företag	  sina	  
kapaciteter	  kring	  nya	  innovationer	  där	  de	  samverkar	  samtidigt	  som	  de	  konkurrerar	  för	  att	  
stödja	  nya	  produkter,	  tillfredsställa	  kunders	  behov	  och	  fortsätta	  utveckla	  nya	  innovationer.	  	  
Moore	  (1996)	  poängterar	  betydelsen	  av	  att	  medlemmarna	  inom	  nätverket	  producerar	  varor	  
och	  tjänster	  som	  har	  ett	  värde	  för	  kunderna,	  som	  genom	  att	  konsumera	  dessa	  blir	  en	  del	  av	  
affärsekosystemet.	  Viktigt	  för	  nätverkets	  överlevnad	  är	  de	  samverkande	  aktörernas	  förmåga	  
till	  förändring	  och	  innovation.	  Inom	  framgångsrika	  nätverk	  lyckas	  ledande	  aktörer	  attrahera	  
andra	  aktörer	  som	  genom	  ett	  samarbete	  kan	  öka	  sin	  egen	  nytta.	  Viktigt	  är	  samtidigt	  att	  
aktörerna	  bidrar	  till	  ett	  ökat	  värde	  för	  nätverket	  som	  helhet	  för	  att	  garantera	  sin	  framtida	  
plats	  inom	  affärsekosystemet.	  Genom	  åren	  har	  Moore	  (1993,	  1996)	  och	  andra	  utvecklat	  
begreppet	  affärsekosystem	  och	  bidragit	  med	  ny	  teori	  inom	  detta	  område	  (Peltoniemi	  &	  
Vuori,	  2004;	  Peltoniemi,	  Vuori	  &	  Laihonen,	  2005;	  Zahra	  &	  Nambisan,	  2012;	  Iansiti	  &	  Levien,	  
2004).	  
	  
Affärsekosystem	  är	  inte	  unikt	  för	  någon	  enskild	  bransch.	  Moore	  (1996)	  och	  Iansiti	  och	  Levien	  
(2004)	  ger	  exempel	  inom	  både	  IT	  branschen,	  där	  Apple	  och	  Microsoft	  varit	  framgångsrika,	  
och	  inom	  detaljhandeln	  i	  form	  av	  exempelvis	  detaljhandelsbolaget	  Wal-‐Mart.	  Sammanfattat	  
bygger	  Wal-‐Marts	  framgång	  på	  deras	  affärsidé	  att	  erbjuda	  ett	  brett	  sortiment	  av	  varor	  till	  ett	  
lägre	  pris	  än	  vad	  som	  erbjuds	  på	  marknaden.	  För	  att	  lyckas	  med	  det	  skapades	  ett	  nära	  
samarbete	  med	  leverantörer	  och	  kunder	  för	  att	  dels	  ha	  ett	  konkurrenskraftigt	  erbjudande	  
och	  dels	  för	  att	  förstå	  vad	  kunderna	  efterfrågade.	  Genom	  strategiskt	  placerade	  varuhus	  och	  
innovativa	  logistiklösningar	  lyckades	  Wal-‐Mart	  bli	  mer	  framgångsrika	  än	  många	  andra	  
mindre	  butiker	  och	  detaljhandelskedjor.	  Affärsekosystemets	  blev	  framgångsrikt	  då	  Wal-‐Mart	  
tillsammans	  med	  andra	  företag,	  inom	  nätverket,	  lyckades	  skapa	  ett	  högre	  värde	  för	  sina	  
kunder	  samt	  för	  de	  olika	  aktörerna	  inom	  affärsekosystemet	  (Moore,	  1993,	  1996;	  Iansiti	  &	  
Levien,	  2004).	  Författarna	  betonar	  även	  att	  varje	  affärsekosystem	  är	  unikt	  och	  möter	  olika	  
typer	  av	  problem	  beroende	  på	  komplexitet.	  På	  vilket	  sätt	  samverkandet	  sker	  eller	  hur	  
affärsekosystemet	  är	  uppbyggt	  kan	  skilja	  sig	  mellan	  olika	  branscher.	  Vad	  som	  däremot	  är	  
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detsamma	  för	  alla	  branscher	  är	  processen	  av	  samutveckling	  där	  den	  komplexa	  balansen	  av	  
samspel	  mellan	  konkurrerande	  och	  samverkande	  företagsstrategier	  är	  drivande.	  (Moore,	  
1993)	  Ett	  affärsekosystem	  kan	  uppstå	  inom	  en	  rad	  olika	  kontexter,	  men	  vad	  samtliga	  har	  
gemensamt	  är	  att	  de	  aktörer	  som	  väljer	  att	  gå	  samman	  har	  en	  tro	  om	  att	  kunna	  vinna	  en	  
fördel	  gentemot	  sina	  konkurrenter	  runt	  den	  produkt	  de	  väljer	  att	  samarbeta	  kring.	  Detta	  
beror	  på	  att	  företagen	  tillsammans	  kan	  skapa	  ett	  högre	  värde	  i	  den	  slutgiltiga	  produkten	  
eller	  erbjudandet	  än	  på	  egen	  hand.	  Vad	  som	  dock	  är	  viktigt	  att	  ha	  med	  sig	  för	  aktörerna	  är	  
att	  utöver	  det	  förväntade	  värdet	  som	  uppstår	  genom	  de	  delade	  resurserna,	  delas	  även	  
värden	  utöver	  de	  insatta	  resurserna	  mellan	  aktörerna	  (Lavie,	  2006).	  
	  
Utvecklingen	  av	  en	  ny	  produkt	  inom	  ett	  affärsekosystem	  kan	  liknas	  vid	  ett	  projekt,	  då	  olika	  
företag	  valt	  att	  gå	  samman	  i	  ett	  nätverk	  med	  syftet	  att	  skapa	  en	  ny	  produkt.	  Runt	  denna	  
produkt	  skapas	  då	  ett	  företagsgemensamt	  projekt.	  Andersen	  et.	  al.	  (2013)	  definierar	  ett	  
projekt	  som	  en	  tidsbegränsad	  uppgift	  vilket	  skall	  leda	  fram	  till	  en	  viss	  produkt	  inom	  en	  utsatt	  
tidsram.	  Både	  Macheridis	  (2009)	  och	  Hallin	  och	  Karrbom	  Gustavsson	  (2012)	  identifierar	  att	  
det	  finns	  olika,	  på	  varandra	  efterföljande,	  faser	  inom	  ett	  projekt	  och	  att	  problem	  kan	  uppstå	  
inom	  och	  mellan	  dessa.	  Hallin	  och	  Karrbom	  Gustavsson	  (2012)	  menar	  att	  projektstyrningen	  
har	  till	  syfte	  att	  öka	  kontrollen	  över	  projektprocessen	  samt	  hantera	  osäkerheter,	  och	  det	  
med	  hjälp	  av	  tre	  parametrar	  -‐	  tid,	  kostnad	  och	  kvalitet.	  Då	  projektets	  tid	  är	  begränsad	  och	  
dess	  framgång	  ofta	  mäts	  i	  uppfyllelsen	  av	  tidsaspekten,	  säger	  Andersen	  et	  al.	  (2013)	  att	  
problem	  kan	  uppstå	  ifall	  den	  organisation	  som	  står	  bakom	  inte	  förser	  projektet	  tillräckligt	  
med	  resurser.	  Det	  gör	  att	  den	  projektstyrning	  som	  tillämpas	  i	  olika	  projekt	  inom	  
affärsekosystem	  är	  relevant	  då	  det	  är	  troligt	  att	  problemen	  inom	  nätverket	  kan	  bli	  av	  
betydande	  karaktär	  när	  flera	  olika	  företag	  skall	  samverka	  samtidigt	  som	  komplexiteten	  ökar	  
och	  hänsyn	  skall	  tas	  till	  egna	  företagsspecifika	  intressen.	  	  	  	  	  
	  
Moore	  (1996)	  och	  Iansiti	  och	  Levien	  (2004)	  menar	  att	  det	  biologiska	  ekosystemet	  ger	  en	  
stark	  analogi	  till	  att	  förstå	  hur	  ett	  affärsekosystem	  fungerar.	  Likt	  ett	  affärsekosystem	  
karaktäriseras	  det	  biologiska	  ekosystemet	  av	  ett	  stort	  antal	  löst	  sammankopplande	  deltagare	  
som	  är	  beroende	  av	  varandra	  för	  deras	  gemensamma	  effektivitet	  och	  överlevnad.	  Om	  ett	  
ekosystem	  mår	  bra,	  så	  blir	  de	  individuella	  arterna	  framgångsrika.	  Om	  däremot	  ett	  ekosystem	  
inte	  mår	  bra	  så	  tar	  individerna	  skada.	  (Iansiti	  &	  Levien,	  2004)	  Peltoniemi,	  Vuori	  &	  Laihonen	  
(2005)	  belyser	  samtidigt	  att	  en	  väsentlig	  skillnad	  mellan	  affärsekosystem	  och	  det	  biologiska	  
ekosystemet	  är	  att	  i	  ett	  affärsekosystem	  är	  det	  medvetna	  val	  som	  styr	  utvecklingen.	  Teorier	  
kring	  affärsekosystem	  kan	  därför	  snarare	  ses	  som	  ett	  perspektiv	  som	  används	  i	  syfte	  att	  
förstå	  hur	  olika	  företagsnätverk	  fungerar	  samt	  designen	  av	  dessa.	  
	  
Ovanstående	  stycken	  introducerar	  både	  synsättet	  affärsekosystemet	  samt	  projekt	  och	  
projektstyrning.	  	  Då	  ett	  projekt	  inom	  ett	  affärsekosystem	  kan	  antas	  vara	  både	  omfattande	  
och	  komplext	  med	  tanke	  på	  de	  många	  aktörerna	  som	  ingår	  i	  det	  
företagsgemensamma	  projektet	  är	  det	  troligt	  att	  det	  kan	  uppstå	  problem	  både	  inom	  
projektet	  samt	  den	  projektstyrning	  som	  tillämpas.	  Nästa	  avsnitt	  avser	  att	  diskutera	  de	  
svårigheter	  och	  problem	  som	  kan	  uppstå	  runt	  projekt	  och	  projektstyrning	  inom	  
företagsgemensamma	  projekt	  ur	  affärsekosystemperspektiv.	  	  	  
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1.2.	  Problemdiskussion	  
Den	  svenska	  banksektorn	  befinner	  sig	  i	  en	  förändring	  där	  kunderna	  väljer	  nya	  kanaler	  för	  
kontakten	  med	  sin	  bank	  (Svenska	  Bankföreningen,	  2014).	  Svenska	  Bankföreningen	  (2014)	  
pekar	  på	  att	  dagens	  mobila	  lösningar	  medför	  att	  kunder	  i	  större	  utsträckning	  väljer	  dessa	  
framför	  den	  traditionsenliga	  kontakten	  med	  sitt	  lokala	  bankkontor,	  för	  att	  utföra	  olika	  typer	  
av	  transaktioner.	  Det	  har	  resulterat	  i	  att	  nya	  aktörer	  har	  etablerat	  sig	  på	  marknaden	  och	  på	  
så	  vis	  ökat	  konkurrensen.	  Exempel	  på	  aktörer	  som	  redan	  finns	  på	  marknaden	  och	  erbjuder	  
betaltjänster	  genom	  mobilen	  är	  PayPal,	  SeQr,	  iZettle,	  Paypass,	  Google	  Wallet	  och	  Klarna	  
(Holmkvist,	  2013).	  Moore	  (1993),	  Dyer	  och	  Singh	  (1998)	  såväl	  som	  Adner	  (2006)	  framhåller	  
att	  den	  teknologiska	  utvecklingen	  bidrar	  till	  att	  olika	  aktörer	  söker	  sig	  till	  varandra	  i	  syfte	  att	  
påbörja	  samarbeten	  för	  att	  skapa	  nya	  innovativa	  lösningar	  och	  att	  på	  så	  sätt	  bli	  mer	  
konkurrenskraftiga	  på	  marknaden.	  Ett	  av	  de	  senaste	  bankgemensamma	  projekten	  som	  har	  
startats	  i	  Sverige	  är	  projektet	  Swish	  som	  lanserades	  2012	  där	  de	  fyra	  svenska	  storbankerna	  
och	  ytterligare	  två	  banker	  gick	  samman	  (TT,	  2012),	  för	  att	  möta	  konkurrensen	  på	  marknaden	  
och	  skapa	  en	  gemensam	  konkurrenskraftig	  produkt,	  betaltjänsten	  Swish.	  Detta	  
gemensamma	  bankprojekt	  kan	  liknas	  vid	  Moores	  (1996)	  definition	  av	  ett	  affärsekosystem.	  
Anledningen	  till	  det	  är	  att	  Swish	  bygger	  på	  ett	  samverkande	  mellan	  flera	  svenska	  
konkurrerande	  banker	  som	  tillsammans	  med	  andra	  aktörer	  utgör	  ett	  affärsekosystem	  kring	  
en	  ny	  innovation.	  Ingen	  av	  bankerna	  kan	  själva	  bära	  kostnaderna	  eller	  nå	  ut	  till	  hela	  
marknaden	  för	  ett	  så	  omfattande	  projekt,	  utan	  de	  måste	  samverka.	  Samtidigt	  som	  Swish	  
innebär	  stora	  fördelar	  för	  såväl	  bankerna	  som	  kunderna,	  så	  innebär	  även	  detta	  nyskapade	  
affärsekosystem	  utmaningar	  och	  svårigheter	  för	  aktörerna.	  Dels	  de	  samverkande	  och	  
konkurrerande	  utmaningarna	  inom	  affärsekosystemet,	  men	  även	  att	  driva	  ett	  projekt	  med	  
så	  många	  aktörer.	  	  

Ett	  projekt	  med	  många	  aktörer	  ställer	  krav	  på	  hanteringen	  av	  riskerna	  som	  kan	  äventyra	  
måluppfyllelsen.	  Macheridis	  (2009)	  beskriver	  projekt	  som	  en	  livscykel	  där	  olika	  krav	  ställs	  på	  
projektstyrningen	  under	  projektets	  olika	  delar.	  Även	  Hallin	  och	  Karrbom	  Gustavsson	  (2012)	  
förklarar	  projektets	  olika	  faser	  på	  liknande	  sätt.	  Ett	  annat	  problem	  kan	  vara	  att	  projektets	  
koppling	  till	  företagets	  affärsidé	  inte	  hänger	  samman,	  vilket	  då	  kan	  leda	  till	  att	  det	  uppstår	  
problem	  att	  genomföra	  projektet	  med	  företagets	  befintliga	  kompetens.	  Ett	  projekt,	  likt	  det	  
bankgemensamma	  projektet	  Swish,	  med	  flera	  aktörer	  inblandade	  ställer	  betydande	  krav	  på	  
hur	  projektet	  och	  hur	  projektstyrningen	  utformas.	  	  	  	  
	  
Vid	  företagsgemensamma	  projekt	  finns	  det	  problem	  som	  kan	  uppstå	  under	  utvecklingen	  av	  
produkten	  -‐	  hinder	  som	  kan	  äventyra	  måluppfyllelsen.	  Antvik	  och	  Sjöholm	  (2014)	  menar	  att	  
tydliga	  mål	  med	  ett	  projekt	  är	  viktiga	  då	  det	  visar	  vad	  som	  ska	  levereras	  för	  intressenter,	  
samt	  att	  forskning	  visar	  att	  en	  vanlig	  orsak	  till	  att	  projekt	  misslyckas	  beror	  på	  otydliga	  eller	  
avsaknad	  av	  mål.	  
	  
Komplexitet	  inom	  ett	  projekt	  beskriver	  Antvik	  &	  Sjöholm	  (2014)	  som	  svårighetsgraden	  i	  att	  
planera	  och	  genomföra	  projektet.	  Graden	  av	  komplexitet	  går	  ofta	  att	  koppla	  till	  bland	  annat	  
projektets	  storlek,	  antalet	  inblandade	  intressenter	  och	  den	  tekniska	  lösningen.	  Macheridis	  
(2009)	  belyser	  här	  vikten	  av	  att	  vid	  styrningen	  av	  ett	  projekt	  beakta	  hur	  komplexiteten	  
påverkar	  styrparametrarna	  tid,	  kostnad	  och	  kvalitet.	  
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Iansiti	  och	  Levien	  (2004)	  menar	  att	  den	  tekniska	  utvecklingen,	  främst	  med	  hänsyn	  till	  
internet	  och	  dess	  möjligheter,	  har	  lett	  till	  att	  effektivare	  nätverk	  har	  kunnat	  byggas.	  Men	  
bara	  för	  att	  förutsättningarna	  för	  nätverkande	  har	  blivit	  enklare	  är	  det	  inte	  med	  säkerhet	  att	  
alla	  nätverk	  som	  bildas	  blir	  framgångsrika.	  Adner	  (2006)	  förklarar	  hur	  avsaknaden	  av	  ett	  
systematiskt	  tillvägagångssätt	  för	  att	  analysera	  riskerna	  i	  ett	  ekosystem	  leder	  till	  att	  analysen	  
inte	  blir	  tillräckligt	  noggrann.	  	  
	  
Iansiti	  och	  Levien	  (2004)	  menar	  att	  varje	  företag	  behöver	  förstå	  grunden	  för	  samarbetet	  och	  
konkurrensen	  inom	  affärsekosystemet	  för	  att	  nå	  ett	  lyckat	  resultat.	  Lavie	  (2006)	  belyser	  
fördelningen	  av	  värde	  och	  säger	  att	  vid	  företagsgemensamma	  projekt	  blir	  resultatet	  att	  
aktörerna	  inte	  enbart	  får	  tillbaka	  värde	  utifrån	  sina	  insatta	  resurser,	  utan	  även	  har	  en	  
möjlighet	  att	  absorbera	  en	  viss	  del	  av	  de	  icke-‐delade	  resurser	  som	  andra	  inom	  samarbetet	  
besitter.	  Detta	  kan	  exempelvis	  vara	  kunskap	  om	  processer	  inom	  det	  andra	  företaget	  som	  kan	  
bidra	  till	  att	  det	  egna	  företaget	  har	  möjlighet	  att	  effektivisera	  en	  liknande	  process	  med	  hjälp	  
av	  den	  läckta	  kunskapen.	  Inom	  samarbetet	  för	  Swish	  är	  det	  de	  Svenska	  storbankerna	  som	  är	  
tongivande	  och	  hur	  dessa	  aktörer	  väljer	  att	  ställa	  sig	  till	  den	  potentiellt	  läckta	  kunskapen	  kan	  
påverka	  samarbetet.	  
	   	  
Affärsekosystemperspektivet	  är	  ett	  perspektiv	  inom	  synen	  på	  företagsnätverk.	  Vad	  som	  
skiljer	  affärsekosystemperspektivet	  från	  övrig	  nätverksteori	  är	  den	  konkurrerande	  faktorn	  
som	  Moore	  (1996)	  nämner	  som	  nödvändig	  för	  att	  skapa	  ett	  på	  sikt	  hållbart	  nätverk	  av	  
företag.	  Projekt	  som	  pågår	  mellan	  företag	  inom	  företagsnätverk	  tenderar	  att	  vara	  komplexa	  
med	  tanke	  på	  omfattningen	  och	  den	  kommunikationen	  som	  behöver	  ske	  mellan	  företagen.	  
Befintlig	  teori	  inom	  affärsekosystem	  är	  tänkt	  att	  komplettera	  befintlig	  teori	  inom	  projekt	  och	  
projektstyrning.	  Moore	  (1996)	  och	  Iansiti	  och	  Levien	  (2004)	  visar	  i	  tidigare	  forskning	  om	  
affärsekosystem	  att	  IT-‐branschen	  är	  en	  bransch	  där	  tidigare	  forskning	  har	  bedrivits.	  En	  
bransch	  som	  med	  avseende	  på	  projekt	  och	  projektstyrning	  utifrån	  ett	  
affärsekosystemperspektiv	  som	  saknar	  tidigare	  forskning	  är	  banksektorn.	  Då	  tidigare	  
forskning	  saknas	  inom	  området	  blir	  följande	  frågeställning	  relevant:	  
	  

- Är	  det	  lämpligt	  att	  använda	  ett	  affärsekosystemperspektiv	  för	  ett	  bankgemensamt	  
projekt	  likt	  Swish?	  

	  
Den	  Svenska	  banksektorn	  befinner	  sig	  i	  en	  förändring	  där	  den	  tekniska	  utvecklingen	  bidragit	  
till	  att	  kunders	  beteende	  att	  utföra	  transaktioner	  och	  betalningar	  har	  förändrats	  (Svenska	  
Bankföreningen,	  2014).	  Då	  svenska	  banker	  valt	  att	  möta	  dessa	  nya	  nya	  trender	  inom	  
kundbeteende	  med	  att	  starta	  upp	  gemensamma	  projekt	  ställer	  detta	  även	  nya	  krav	  inom	  
styrningen,	  vilket	  motiverar	  följande	  frågeställning:	  	  
	   	   	  

- Vilka	  problem	  försvårar	  styrning	  av	  bankgemensamma	  projekt	  och	  kan	  identifieras	  
utifrån	  ett	  affärsekosystemperspektiv?	  	  

	   	  
Den	  bankgemensamma	  tjänsten	  Swish	  är	  ett	  projekt	  som	  startades	  med	  en	  tydlig	  koppling	  
till	  den	  tekniska	  utveckling	  som	  på	  senare	  år	  skett	  inom	  banksektorn,	  vilket	  tillsammans	  med	  
bristen	  på	  tidigare	  forskning	  inom	  sektorn	  kopplat	  till	  ett	  affärsekosystemperspektiv	  gör	  det	  
än	  mer	  intressant	  att	  undersöka.	  Mot	  ovan	  nämnda	  bakgrund	  ser	  syftet	  ut	  som	  följer	  i	  nästa	  
stycke.	  
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1.3.	  Syfte	   
Inledningsvis	  syftar	  studien	  till	  att	  motivera	  lämpligheten	  i	  att	  använda	  
affärsekosystemperspektivet	  för	  att	  se	  på	  projektstyrning	  inom	  bankgemensamma	  projekt.	  
Vidare	  är	  studiens	  syfte	  att	  analysera	  och	  beskriva	  styrningen	  inom	  bankgemensamma	  
projekt	  och	  identifiera	  problem	  som	  kan	  försvåra	  dessa	  ur	  ett	  affärsekosystemperspektiv.	  	  
	  

1.4	  Avgränsning	  
Med	  utgång	  i	  affärsekosystemperspektivet	  kommer	  studien	  se	  till	  hur	  projektansvariga	  i	  
olika	  banker	  hanterar	  styrningen	  kring	  bankgemensamma	  projekt.	  Fallobjektet	  som	  används	  
är	  den	  bankgemensamma	  tjänsten	  Swish,	  där	  enbart	  olika	  projektansvariga	  hos	  några	  av	  de	  
anslutna	  bankerna	  kommer	  att	  intervjuas.	  Bankerna	  tillsammans	  med	  nätverket	  de	  ingår	  i	  
får	  ses	  som	  leverantörer	  av	  Swish.	  Studien	  kommer	  att	  utgå	  från	  ett	  leverantörsperspektiv	  
och	  se	  till	  projektstyrningen	  utifrån	  bankernas	  perspektiv.	  
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2.	  Teoretisk	  referensram 

Kapitlet	  avser	  att	  behandla	  de	  teoretiska	  områden	  som	  utgör	  den	  teoretiska	  utgångspunkten	  
för	  studien.	  Kapitlet	  syftar	  till	  att	  förstå	  problematiken	  bakom	  projektstyrning	  samt	  vad	  
affärsekosystem	  och	  dess	  befintliga	  teori	  kan	  göra	  för	  att	  öka	  möjligheten	  att	  identifiera	  
problem.	  Kapitlet	  inleds	  med	  tidigare	  forskning	  inom	  området	  för	  nätverksteori	  för	  att	  sedan	  
fortsätta	  med	  befintlig	  teori	  gällande	  projekt	  och	  projektstyrning	  samt	  affärsekosystem.	  
 
 
2.1.	  Teoriernas	  koppling	  till	  varandra 
Ett	  perspektiv	  som	  har	  växt	  fram	  inom	  nätverksteori	  är	  affärsekosystem,	  vilket	  även	  är	  
utgångspunkten	  för	  studien.	  Begreppet	  definierades	  först	  av	  Moore	  (1993)	  som	  menade	  på	  
att	  framgångsrika	  företag	  är	  de	  som	  utvecklas	  snabbt	  och	  effektivt,	  men	  för	  att	  göra	  det	  
måste	  företag	  sluta	  konkurrera	  direkt	  mot	  varandra	  om	  marknadsandelar	  inom	  en	  bransch.	  
Moore	  (1993)	  förklarar	  denna	  samverkan	  som	  ett	  affärsekosystem	  där	  företag	  samutvecklar	  
sina	  resurser	  runt	  nya	  innovationer.	  Enligt	  Adner	  (2006)	  ger	  en	  samutvecklad	  innovation	  
möjlighet	  till	  att	  skapa	  en	  produkt/tjänst	  som	  genererar	  ett	  högre	  värde	  jämfört	  med	  om	  den	  
hade	  utvecklats	  enskilt.	  Sammanfattningsvis	  innebär	  begreppet	  affärsekosystem	  att	  företag	  
samverkar	  samtidigt	  som	  de	  konkurrerar	  för	  att	  utveckla	  nya	  produkter	  och	  tjänster	  för	  att	  
möta	  kunders	  behov	  (Moore,	  1993;	  Peltoniemi,	  Vuori	  &	  Laihonen,	  2005).	  	  
	  
Begreppet	  projekt	  är	  det	  än	  idag	  svårt	  att	  finna	  någon	  klar	  definition	  på,	  men	  Macheridis	  
(2009)	  förklarar	  hur	  det	  finns	  fyra	  vikta	  särdrag	  som	  präglar	  ett	  projekt	  -‐	  förutbestämda	  
prestationsmål,	  förutbestämd	  livscykel,	  förutbestämd	  resursförbrukning	  samt	  tillfällig	  men	  
fast	  organisation.	  Dessa	  fyra	  särdrag	  ligger	  till	  grund	  för	  projektets	  styrlogik	  och	  uttrycks	  
genom	  styrparametrarna	  tid,	  kostnad	  och	  kvalitet	  (Macheridis,	  2009).	  Utifrån	  Macheridis	  
(2009)	  beskrivande	  särdrag	  av	  ett	  projekt	  går	  det	  att	  koppla	  det	  till	  de	  innovationer	  Moore	  
(1993)	  förklarar	  gällande	  hur	  företag	  samverkar	  kring	  för	  att	  erbjuda	  en	  bättre	  produkt	  eller	  
tjänst	  till	  marknaden.	  Det	  blir	  med	  andra	  ord	  ett	  projekt	  där	  styrparametrarna	  tid,	  kostnad	  
och	  kvalitet	  måste	  samverkas	  mellan	  affärsekosystemets	  olika	  aktörer	  för	  att	  kunna	  skapa	  
den	  innovativa	  produkten	  eller	  tjänsten.	  Detta	  blir	  en	  utmaning	  för	  företagen	  då	  dessa	  
parametrar	  måste	  synkroniseras	  och	  fördelas	  på	  ett	  fördelaktigt	  sätt	  för	  så	  väl	  det	  enskilda	  
företaget	  som	  för	  affärsekosystemets	  välmående.	  	  
	  
Iansiti	  och	  Levien	  (2004),	  Zahra	  och	  Nambisan	  (2011)	  och	  Moore	  (1996)	  identifierar	  samtliga	  
olika	  roller	  bland	  aktörerna	  inom	  affärsekosystemet.	  Iansiti	  och	  Levien	  (2004)	  nämner	  fyra	  
roller	  de	  har	  identifierat	  och	  benämner	  de	  som	  nyckelroll,	  värdedominerande,	  “hub	  
landlord”	  och	  nischad	  aktör,	  där	  värdedominerande	  och	  “hub	  landlord”	  är	  två	  roller	  av	  
samma	  karaktär.	  Aktörernas	  roller	  ligger	  sedan	  till	  grund	  för	  de	  strategiska	  val	  de	  gör.	  
Beroende	  på	  vilken	  roll	  aktörerna	  har	  påverkar	  fördelningen	  av	  värdet	  som	  Lavie	  (2006)	  
diskuterar.	  I	  och	  med	  de	  olika	  rollerna	  som	  finns	  inom	  affärsekosystemet	  bidrar	  aktörerna	  
med	  olika	  mycket,	  vilket	  då	  ställer	  olika	  krav	  på	  projektstyrningen	  och	  dess	  förutsättningar.	  
Det	  blir	  därför	  relevant	  att	  koppla	  rollerna	  till	  teorierna	  kring	  projekt	  för	  att	  se	  hur	  aktörerna	  
agerar	  och	  styr	  projektet	  beroende	  på	  sin	  position	  inom	  nätverket.	  	  	  
	  
Enligt	  Moore	  (1996)	  går	  ett	  affärsekosystem	  igenom	  fyra	  olika	  faser	  som	  benämns	  
födelsefasen,	  expansionsfasen,	  ledande	  aktör	  fasen	  och	  återfödelse	  eller	  död	  fasen.	  Under	  



7	  
	  

faserna	  går	  affärsekosystemet	  igenom	  olika	  utmaningar,	  där	  Moore	  (1996)	  nämner	  främst	  
hur	  varje	  fas	  står	  inför	  en	  samverkande	  utmaning	  och	  en	  konkurrerande	  utmaning.	  Under	  de	  
två	  första	  faserna	  går	  även	  affärsekosystemet	  igenom	  ett	  projekts	  livscykel.	  Projektets	  
livscykel	  består	  även	  det	  av	  faser	  och	  benämns	  som	  definitionsfasen,	  planeringsfasen,	  
genomförandefasen	  och	  reflektionsfasen	  (Antvik	  &	  Sjöholm,	  2014;	  Hallin	  &	  Karrbom	  
Gustavsson,	  2012;	  Macheridis,	  2009).	  Så	  utöver	  de	  utmaningar	  Moore	  (1996)	  nämner	  så	  
måste	  affärsekosystemet	  aktörer	  även	  beakta	  de	  utmaningar	  som	  kan	  uppstå	  under	  
projektets	  faser.	  	  
	  
Sammanfattningsvis	  kopplas	  projekt	  och	  dess	  styrning	  samman	  med	  
affärsekosystemperspektivet	  då	  det	  går	  att	  urskilja	  att	  det	  är	  projekt	  de	  samverkande	  
aktörerna	  bedriver	  kring	  nya	  innovationer.	  Utöver	  de	  vanliga	  problem	  och	  utmaningar	  som	  
kan	  uppstå	  inom	  ett	  affärsekosystem	  måste	  därför	  aktörerna	  även	  ta	  hänsyn	  till	  projektet	  
och	  dess	  utmaningar.	  Det	  för	  att	  slutprodukten	  ska	  bli	  så	  bra	  som	  möjligt	  och	  för	  att	  
maximera	  den	  nytta	  som	  finns	  i	  att	  samverka.	  Det	  bankgemensamma	  projektet	  Swish	  består	  
av	  ett	  samarbete	  mellan	  flera	  olika	  organisationer	  och	  kan	  därför	  ses	  som	  ett	  
affärsekosystem.	  Problem	  kan	  därför	  identifieras	  inom	  projektstyrningen	  kan	  belysas	  med	  
hjälp	  av	  affärsekosystemperspektivet	  då	  detta	  perspektiv	  även	  tar	  hänsyn	  till	  komplexiteten	  
som	  kan	  uppstå	  i	  interaktionen	  mellan	  flera	  organisationer.	  Genom	  att	  vid	  projekt	  inom	  
företagsnätverk	  både	  beakta	  projektstyrning	  samt	  ta	  hjälp	  av	  affärsekosystemperspektiv	  kan	  
problem	  identifieras	  som	  inte	  skulle	  vara	  möjliga	  utan	  att	  tillsammans	  tillämpa	  dessa	  teorier.	  	  	  
	  
Kommande	  avsnitt	  avser	  att	  behandla	  de	  olika	  delarna	  inom	  både	  teorierna	  kring	  projekt	  
och	  projektstyrning	  samt	  affärsekosystem	  närmare.	  Projekt	  och	  projektstyrning	  kommer	  att	  
presenteras	  först	  för	  att	  sedan	  presentera	  affärsekosystem	  för	  att	  på	  så	  vis	  öka	  förståelsen	  
för	  vad	  affärsekosystemperspektivet	  kan	  bidra	  med	  	  
	  

2.2.	  Projekt 
Macheridis	  (2009)	  förklarar	  hur	  det	  än	  idag	  saknas	  någon	  definition	  av	  begreppet	  projekt	  
inom	  projektledningslitteraturen.	  Däremot	  finns	  det	  en	  uppfattning	  om	  fyra	  viktiga	  särdrag	  
som	  präglar	  ett	  projekt;	  förutbestämda	  prestationsmål,	  förutbestämd	  livscykel,	  
förutbestämd	  resursförbrukning	  samt	  tillfällig	  men	  fast	  organisation	  (Macheridis,	  2009).	  
Författaren	  menar	  att	  de	  fyra	  särdragen	  kortfattat	  kan	  definieras	  enligt	  följande:	  
	  

- Förutbestämda	  prestationsmål	  -‐	  Kan	  delas	  in	  i	  projektmål	  och	  effektmål.	  Den	  
förstnämnda	  säger	  att	  det	  finns	  ett	  uppdrag	  som	  anger	  vilket	  projektets	  mål	  är.	  Den	  
sistnämnda,	  effektmål,	  beskriver	  vilka	  effekter	  projektet	  förväntas	  leda	  till.	  	  

	  
- Förutbestämd	  livscykel	  -‐	  med	  det	  menas	  att	  projekt	  i	  allmänhet	  har	  en	  förutbestämd	  

tidsram,	  livscykeln,	  och	  kan	  handla	  om	  förutbestämda	  slutdatum	  och	  leveransdatum.	  	  
	  

- Förutbestämd	  resursförbrukning	  -‐	  Projekt	  präglas	  ofta	  av	  att	  det	  finns	  en	  
förutbestämd	  ram	  för	  resursförbrukning,	  en	  projektbudget	  som	  projektledaren	  
måste	  hålla	  sig	  inom.	  Två	  faktorer	  som	  spelar	  in	  för	  att	  uppskatta	  
resursförbrukningen	  är	  tid	  och	  kvalitet.	  
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- Tillfällig	  men	  fast	  organisation	  -‐	  Under	  projekt	  bildas	  en	  temporär	  organisation	  som	  
kan	  avgränsas	  från	  basorganisationen.	  	  

	  
De	  ovan	  nämnda	  särdragen	  ligger	  till	  grunden	  för	  projektets	  styrlogik	  och	  uttrycks	  genom	  
projektledningens	  styrparametrar	  tid,	  kostnad	  och	  kvalitet.	  (Hallin	  &	  Karrbom	  Gustavsson,	  
2012;	  Macheridis,	  2009)	  
	  

2.2.1.	  Projektlivscykeln	  och	  dess	  faser 
Macheridis	  (2009)	  tar	  upp	  projektets	  livscykel	  som	  syftar	  till	  den	  tid	  över	  vilket	  projektet	  
kommer	  sträcka	  sig.	  Detta	  präglas	  av	  ett	  fas-‐tänk	  vilket	  betyder	  att	  projektet	  passerar	  ett	  
antal	  faser	  som	  följer	  varandra	  under	  livscykelns	  gång.	  De	  faser	  som	  projektets	  livscykel	  
delas	  in	  i	  är:	  definitionsfasen,	  planeringsfasen,	  genomförandefasen	  och	  reflektionsfasen.	  
Macheridis	  (2009)	  
	  
Vilket	  mönster	  projektets	  livscykel	  och	  fasindelningar	  följer	  samt	  vilka	  utgångspunkter	  och	  
överväganden	  de	  bygger	  på	  skiljer	  sig	  åt	  enligt	  Macheridis	  (2009).	  Olika	  aktörer	  har	  olika	  
uppfattningar	  och	  idéer	  om	  hur	  projekt	  ska	  ledas	  och	  styras,	  och	  dessa	  kan	  baseras	  på	  olika	  
verklighetsbilder	  och	  erfarenheter.	  Macheridis	  (2009)	  talar	  om	  två	  sätt	  att	  för	  att	  se	  på	  och	  
hantera	  projektets	  livscykel	  och	  fasindelning	  -‐	  det	  mekaniska	  och	  det	  organiska	  synsättet.	  
Det	  är	  olika	  logik	  som	  ligger	  bakom	  de	  två	  synsätten	  där	  det	  mekaniska	  bygger	  på	  prognoser,	  
förutsägelser	  och	  rationalitet,	  medan	  den	  organiska	  ser	  till	  flexibilitet,	  lärande	  och	  kontroll.	  
Det	  mekaniska	  synsättet	  bygger	  på	  en	  logisk	  ordning	  mellan	  de	  olika	  faserna,	  där	  riktlinjer	  
för	  hela	  projektet	  fastställs	  redan	  i	  planeringsfasen.	  Detta	  leder	  till	  att	  både	  tids-‐	  och	  
aktivitetsplaneringen	  blir	  viktig.	  Det	  organiska	  synsättet	  följer	  inte	  samma	  linje	  utan	  tar	  sin	  
utgångspunkt	  i	  att	  både	  projektprocessen	  och	  dess	  omvärld	  ständigt	  förändras.	  Det	  blir	  
viktigt	  att	  förstå	  sammanhanget	  som	  projektet	  existerar	  inom,	  samt	  de	  förhållanden	  och	  de	  
processer	  som	  fanns	  före	  och	  efter	  uppkomsten	  av	  projektet.	  Det	  organiska	  synsättet	  kräver	  
hög	  anpassning	  och	  flexibilitet	  för	  att	  kunna	  behärska	  de	  förändringar	  som	  sker.	  Det	  primära	  
blir	  inte	  att	  formulera	  tydliga	  kvantifierbara	  mål.	  Istället	  blir	  det	  viktigt	  för	  projektledningen	  
att	  vara	  medveten	  om	  existensen	  av	  latenta	  mål	  samt	  ge	  utrymme	  för	  de	  visioner	  som	  ska	  
växa	  fram	  och	  leda	  till	  någonting	  konkret	  under	  projektets	  gång.	  (Macheridis,	  2009)	  
Följande	  tabell	  (Tabell	  3)	  avser	  att	  illustrera	  skillnaderna	  mellan	  dessa	  två	  synsätt:	  
	  
Fas	   Mekaniskt	  synsätt	   Organiskt	  synsätt	  
Definitionsfasen	   Målformulering	  	  

Strategi	  
Mål	  och	  visioner	  
Tänka	  fritt	  och	  stort	  

Planeringsfasen	   Strikt	  tidsschema	  
Noggrann	  planering	  

Latenta	  mål	  
Flexibilitet	  

Genomförandefasen	   Projektstyrning	  
Delmål	  

Föränderlig	  omvärld	  
Försöka	  följa	  latenta	  mål	  

Reflektionsfas	   Bedömning	  
Utvärdering	  

Framtidsvisioner	  
Läroprocess	  

Tabell	  1,	  Projektlivscykelns	  synsätt.	  
(Macheridis,	  2009)	  
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Utöver	  Macheridis	  diskuteras	  fas-‐tänket	  under	  projektets	  livscykel	  också	  av	  andra	  författare.	  
Både	  Antvik	  och	  Sjöholm	  (2014)	  samt	  Hallin	  och	  Karrbom	  Gustavsson	  (2012)	  ger	  sina	  
definitioner	  på	  hur	  faserna	  ser	  ut	  under	  cykelns	  tidsgång.	  Antvik	  och	  Sjöholm	  (2014)	  delar	  in	  
det	  i	  fem	  faser	  -‐	  förstudie,	  uppstart,	  planering,	  genomförande	  och	  avslut	  -‐	  vilka	  är	  väldigt	  likt	  
Macheridis	  (2009)	  synsätt.	  Den	  största	  skillnaden	  är	  att	  Antvik	  och	  Sjöholm	  (2014)	  delar	  upp	  
definitionsfasen	  i	  två	  faser,	  förstudie	  och	  uppstart.	  Dessa	  två	  steg	  diskuterar	  Macheridis	  
(2009)	  men	  väver	  in	  bägge	  i	  definitionsfasen.	  Hallin	  och	  Karrbom	  Gustavsson	  (2012)	  i	  sin	  tur	  
har	  valt	  att	  dela	  in	  projektets	  livscykel	  i	  fyra	  steg,	  likt	  Macheridis	  (2009),	  men	  med	  andra	  ord	  
på	  definitionerna.	  Hallin	  och	  Karrbom	  Gustavsson	  (2012)	  beskriver	  istället	  de	  fyra	  faserna	  
som:	  ett	  projekts	  uppstår	  och	  dess	  förutsättningar	  definieras,	  ett	  projekt	  planeras,	  ett	  
projekt	  leds	  och	  styrs	  samt	  ett	  projekt	  överlämnas	  och	  avslutas.	  Alla	  författarnas	  definitioner	  
har	  en	  röd	  tråd	  och	  följer	  varandra,	  och	  nedan	  kommer	  faserna	  att	  definieras	  djupare	  utifrån	  
deras	  synvinklar.	  I	  fortsättningen	  kommer	  Macheridis	  (2009)	  definitioner	  på	  faserna	  för	  
projektlivscykeln	  att	  användas,	  men	  med	  stöd	  från	  Antvik	  och	  Sjöholm	  (2014)	  och	  Hallin	  och	  
Karrbom	  Gustavsson	  (2012)	  då	  deras	  val	  att	  benämna	  faserna	  till	  stor	  del	  är	  den	  enda	  
skillnaden.	  
	  
Definitionsfasen	  
Ett	  projekt	  kan	  uppstå	  på	  många	  olika	  sätt	  men	  växer	  oftast	  fram	  utifrån	  ett	  problem	  eller	  
ett	  behov	  som	  någon	  har	  identifierat	  (Hallin	  &	  Karrbom	  Gustavsson,	  2012).	  I	  denna	  fas	  
förklarar	  både	  Macheridis	  (2009)	  och	  Hallin	  och	  Karrbom	  Gustavsson	  (2012)	  hur	  projektets	  
idé	  diskuteras	  och	  analyseras	  för	  att	  få	  med	  sig	  sin	  omgivning,	  men	  även	  om	  stödet	  finns	  så	  
är	  det	  vanligt	  och	  oftast	  bra	  att	  göra	  en	  förstudie	  (Antvik	  &	  Sjöholm,	  2014;	  Hallin	  &	  Karrbom	  
Gustavsson,	  2012;	  Macheridis,	  2009).	  Under	  förstudien	  fastställs	  det	  till	  vilken	  grad	  projektet	  
stöder	  verksamhetens	  strategi,	  vilka	  krav	  och	  förväntningar	  som	  finns,	  vilka	  kompetenser	  
som	  behövs,	  hur	  lång	  tid	  det	  kommer	  att	  ta	  och	  vad	  projektet	  kommer	  att	  kosta.	  Dessa	  
nödvändiga	  aktiviteter	  leder	  till	  ett	  förslag	  gällande	  målet	  och	  blir	  ett	  underlag	  för	  hur	  det	  
ska	  uppnås.	  Förstudien	  blir	  med	  andra	  ord	  beslutsunderlaget	  som	  avgör	  om	  projektet	  ska	  
genomföras	  eller	  inte;	  genomförbarheten	  säkerställs	  (Antvik	  &	  Sjöholm,	  2014;	  Hallin	  &	  
Karrbom	  Gustavsson,	  2012;	  Macheridis,	  2009).	  Efter	  Förstudien	  och	  när	  klartecken	  har	  getts	  
för	  att	  utföra	  projektet	  påbörjas	  nästa	  steg	  i	  fas	  ett:	  hur	  projektets	  organisation	  och	  ledning	  
ska	  se	  ut.	  Hallin	  och	  Karrbom	  Gustavsson	  (2012)	  diskuterar	  olika	  roller	  som	  är	  utifrån	  
projektets	  perspektiv	  och	  syftar	  då	  på	  den	  funktion	  som	  någon	  har	  i	  projektet.	  Författarna	  
fortsätter	  och	  kategoriserar	  rollerna	  i	  fyra	  typer	  av	  funktioner:	  ledningsfunktion,	  
styrfunktion,	  verkställande	  funktion	  och	  rådgivande	  funktion.	  Projektledaren	  har	  
ledningsfunktionen	  i	  projektet,	  styrfunktionen	  består	  av	  styrgruppen,	  beställaren	  och	  
sponsorn,	  projektmedarbetarna	  och	  delprojektledare	  utgör	  den	  verkställande	  funktionen	  
och	  en	  referensgrupp	  har	  den	  rådgivande	  funktionen	  (Hallin	  &	  Karrbom	  Gustavsson,	  2012).	  
Macheridis	  (2009)	  påpekar	  vikten	  av	  att	  projektledaren	  engageras	  i	  projektet	  redan	  under	  
den	  första	  fasen	  så	  personen	  har	  en	  bra	  insyn	  i	  beslutsunderlaget	  som	  projektbeslutet	  
baseras	  på.	  När	  förarbetet	  är	  färdigt	  och	  det	  är	  fastställt	  inom	  vilka	  ramar	  projektet	  befinner	  
sig,	  såväl	  internt	  som	  externt,	  är	  det	  dags	  att	  välja	  strategi	  för	  att	  nå	  målen	  som	  är	  uppsatta	  
för	  projektet	  (Antvik	  &	  Sjöholm,	  2014;	  Hallin	  &	  Karrbom	  Gustavsson,	  2012).	  Hallin	  och	  
Karrbom	  Gustavsson	  (2014)	  förklarar	  att	  strategi	  handlar	  om	  “konsten	  att	  disponera	  sina	  
resurser	  så	  smart	  som	  möjligt	  så	  att	  målen	  nås	  på	  bästa	  sätt”.	  Exempel	  på	  följande	  frågor	  
som	  författarna	  tar	  upp	  och	  som	  strategin	  ska	  besvara	  är:	  Vilka	  samarbetspartners	  ska	  man	  
alliera	  sig	  med?	  Hur	  förväntar	  man	  sig	  att	  dessa	  bidrar	  och	  hur	  ska	  samarbetet	  se	  ut	  
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Planeringsfasen	  
Planeringen	  av	  projektet	  är	  nästa	  fas	  i	  livscykeln	  och	  tas	  fram	  innan	  genomförandet	  startar.	  
Planen	  lägger	  strukturen	  för	  projektarbetet	  och	  beskriver	  hur	  projektet	  ska	  genomföras	  och	  
vad	  som	  krävs	  för	  att	  uppfylla	  projektmålen	  (Antvik	  &	  Sjöholm,	  2014;	  Hallin	  &	  Karrbom	  
Gustavsson,	  2012;	  Macheridis,	  2009).	  Författarna	  fortsätter	  och	  beskriver	  hur	  projektplanen	  
blir	  en	  sammanställning	  av	  samordnade	  planer	  som	  då	  blir	  ett	  stöd	  för	  projektledaren,	  
projektmedarbetarna	  och	  styrgruppen	  i	  styrningen,	  uppföljning	  och	  rapportering	  av	  
projektet.	  Vad	  som	  ska	  ingå	  i	  projektplanen	  varierar	  och	  beror	  vad	  det	  är	  för	  projekt	  som	  ska	  
utföras,	  men	  exempel	  på	  innehåll	  som	  bör	  vara	  med	  enligt	  Antvik	  och	  Sjöholm	  (2014),	  Hallin	  
och	  Karrbom	  Gustavsson	  (2012)	  och	  Macheridis	  (2009)	  är:	  Kravspecifikation	  och	  projektmål,	  
tänkbara	  hinder	  och	  en	  osäkerhetsanalys,	  tidsplan,	  resursplan,	  aktivitetsplan	  och	  
kvalitetsplan.	  Macheridis	  (2009)	  betonar	  vikten	  av	  en	  god	  planering	  med	  bland	  annat	  
argumenten	  att	  det	  ökar	  effektiviteten,	  minskar	  osäkerheten	  och	  utgör	  en	  bas	  för	  kontroll	  av	  
styrningen.	  Andersen	  et	  al	  (2013)	  menar	  också	  att	  milstolpar	  inom	  projektet	  är	  någonting	  
som	  kan	  planeras	  för,	  där	  aktiviteter	  sätts	  upp	  för	  att	  nå	  vissa	  delmål.	  Författaren	  säger	  
samtidigt	  att	  den	  typen	  av	  aktivitetsplanering	  inte	  alltid	  är	  att	  föredra	  då	  det	  kan	  bidra	  till	  att	  
en	  medvetenhet	  om	  helhetsbilden	  flyttas	  mot	  delmålen.	  	  Projektplanen	  är	  enligt	  Antvik	  och	  
Sjöholm	  (2014)	  ett	  levande	  dokument	  som	  ska	  uppdateras	  vid	  behov.	  Andersen	  et	  al	  (2012)	  
menar	  också	  att	  det	  är	  av	  vikt	  att	  kunna	  identifiera	  eventuella	  avvikelser	  och	  fatta	  beslut	  om	  
åtgärd	  så	  snart	  som	  möjligt	  för	  att	  på	  så	  vis	  störa	  projektet	  så	  lite	  som	  möjligt.	  Ett	  antal	  
revideringar	  kan	  komma	  att	  göras	  för	  att	  samordna	  resursplanen,	  tidsplanen	  och	  budgeten	  -‐	  
iterationer.	  Avslutningsvis	  ska	  projektplanen	  godkännas	  av	  styrgruppen	  innan	  
genomförandet	  tar	  vid	  (Antvik	  &	  Sjöholm,	  2014;	  Hallin	  &	  Karrbom	  Gustavsson,	  2012).	  
	  
Genomförandefasen	  
Denna	  fas	  innehåller	  själva	  genomförandet	  av	  projektet	  och	  hur	  det	  ska	  ledas	  och	  styras	  för	  
att	  nå	  de	  uppsatta	  målen	  (Antvik	  &	  Sjöholm,	  2014;	  Hallin	  &	  Karrbom	  Gustavsson,	  2012).	  
Hallin	  och	  Karrbom	  Gustavsson	  gör	  här	  en	  uppdelning	  mellan	  ledning	  och	  styrning	  under	  
denna	  fas.	  Med	  ledning	  menar	  författarna	  att	  leda	  människorna	  kring	  projektet	  och	  med	  
styrning	  genom	  rationella	  metoder	  styra	  projektet	  mot	  de	  mål	  som	  är	  uppsatta	  för	  projektet.	  
Projektledningens	  uppgift	  är	  utifrån	  ledningsperspektivet	  att	  under	  projektets	  gång	  motivera	  
och	  upprätthålla	  gruppen	  och	  individernas	  engagemang	  så	  en	  sammanhållning	  skapas	  och	  
alla	  individer	  känner	  sig	  delaktiga	  (Macheridis,	  2009).	  Andersen	  et	  al	  (2012)	  belyser	  även	  att	  
ansvarsfördelningen	  inom	  ett	  projekt	  är	  av	  vikt.	  Detta	  för	  att	  göra	  klart	  för	  nyckelpersoner	  
vilka	  arbetsuppgifter	  de	  har,	  någonting	  som	  annars	  kan	  leda	  till	  ineffektivt	  arbete.	  För	  att	  
kunna	  skapa	  denna	  atmosfär	  och	  en	  bra	  ledning	  behöver	  projektledaren	  vara	  klar	  över	  sitt	  
uppdrag	  och	  veta	  vilket	  mandat	  och	  vilka	  befogenheter	  personen	  har	  (Hallin	  &	  Karrbom	  
Gustavsson,	  2012).	  Enligt	  Macheridis	  (2009)	  kan	  genomförandet	  se	  väldigt	  olika	  ut	  beroende	  
på	  vilket	  synsätt	  projektet	  har	  -‐	  mekaniskt	  eller	  organiskt	  -‐	  vilket	  påverkar	  ledningen	  och	  
styrningen	  av	  projektet.	  Utifrån	  det	  mekaniska	  synsättet	  handlar	  projektledningen	  om	  att	  
genomföra	  de	  tids-‐	  och	  aktivitetsplaner	  som	  planerats,	  styra	  och	  kontrollera	  processerna	  
samt	  arbeta	  med	  att	  uppnå	  delmålen.	  Vid	  det	  organiska	  synsättet	  är	  det	  svårare	  att	  lika	  
systematiskt	  följa	  detta	  upplägg.	  Planerings-‐	  och	  genomförandefasen	  flyter	  mer	  ihop	  med	  
varandra	  utifrån	  detta	  synsätt	  och	  i	  takt	  med	  att	  projektet	  går	  framåt	  och	  aktiviteter	  utförs	  
vinner	  projektledaren	  nya	  insikter	  om	  projektet	  och	  hanteringen	  av	  livscykeln.	  (Macheridis,	  
2009)	  Med	  andra	  ord	  är	  den	  största	  skillnaden	  mellan	  synsätten	  att	  den	  mekaniska	  handlar	  
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om	  att	  följa	  rätt	  spår	  utifrån	  de	  tids-‐	  och	  aktivitetsplaner	  som	  tagits	  fram,	  medan	  
projektledaren	  i	  det	  organiska	  synsättet	  ständigt	  ser	  till	  nya	  förutsättningar	  och	  villkor	  som	  
omvärlden	  eller	  intressenter	  ställer	  på	  projektet.	  Själva	  styrningen	  under	  genomförandet	  
innefattar	  som	  tidigare	  nämnts	  det	  målfokuserade	  och	  rationella	  agerandet	  hos	  
projektledaren	  och	  i	  första	  hand	  förhållandet	  till	  projektets	  mål	  eller	  vision	  (Hallin	  &	  
Karrbom	  Gustavsson,	  2012).	  Då	  projektprocessen	  ofta	  är	  något	  nytt	  och	  unikt	  som	  är	  svårt	  
att	  repetera	  och	  har	  hög	  variation	  syftar	  styrningen	  enligt	  Hallin	  och	  Karrbom	  Gustavsson	  
(2012)	  till	  att	  öka	  kontrollen	  över	  tiden,	  kostnaden	  och	  kvaliteten	  för	  att	  optimera	  
resursförbrukningen	  och	  lönsamheten.	  För	  att	  förklara	  detta	  använder	  författarna	  en	  
Måltriangel	  som	  förklarar	  interaktionen	  mellan	  dessa	  tre	  begrepp,	  och	  denna	  kommer	  att	  
diskuteras	  vidare	  och	  förklaras	  i	  nästa	  avsnitt.	  Det	  är	  sedan	  utifrån	  de	  tre	  styrparametrarna	  
uppföljningen	  av	  det	  målstyrda	  projektet	  sker	  löpande	  genom	  kontroller	  och	  avstämningar	  
(Hallin	  &	  Karrbom	  Gustavsson,	  2012).	  Författarna	  fortsätter	  förklara	  hur	  det	  är	  
projektledarens	  roll	  att	  sköta	  uppföljningen.	  Även	  Antvik	  och	  Sjöholm	  (2014)	  instämmer	  med	  
detta	  och	  tillägger	  hur	  uppföljning	  innebär	  regelbunden	  kontroll	  av	  hur	  projektet	  följer	  sin	  
projektplan.	  På	  så	  sätt	  är	  det	  lättare	  för	  projektledaren	  att	  identifiera	  avvikelser	  och	  se	  
framåt	  (Antvik	  och	  Sjöholm,	  2014).	  	  
	  
Reflektionsfasen	  
Den	  sista	  fasen	  för	  projektets	  livscykel	  innebär	  avslutet,	  överlämningen	  och	  reflektionen	  av	  
projektets	  utfall.	  Här	  ser	  projektorganisationen,	  ur	  ett	  strategiskt	  perspektiv,	  till	  vad	  som	  har	  
åstadkommits	  och	  hur	  de	  gjort	  för	  att	  nå	  dit	  de	  kom.	  En	  anledning	  till	  detta	  är	  att	  reflektion	  
leder	  till	  kompetensutveckling.	  (Macheridis,	  2009)	  En	  tydlig	  avslutning	  är	  också	  viktig	  att	  
markera	  och	  att	  projektteamet	  upplöses.	  Annars	  finns	  risken	  att	  projektmedarbetarna	  inte	  
vet	  om	  projektet	  fortgår	  eller	  inte,	  vilket	  i	  sin	  tur	  försvårar	  utvärderingen	  av	  projektet	  i	  sin	  
helhet	  (Hallin	  &	  Karrbom	  Gustavsson,	  2012).	  För	  att	  utvärdera	  projektets	  resultat	  använder	  
sig	  Hallin	  och	  Karrbom	  Gustavsson	  av	  måltriangeln	  i	  fyra	  dimensioner	  och	  en	  utfallsanalys.	  
Den	  förstnämnda	  tar	  med	  kundnöjdheten	  i	  pyramiden	  av	  fyra	  dimensioner,	  och	  den	  
sistnämnda	  jämför	  utfallet	  utifrån	  måltriangelns	  tre	  begrepp	  -‐	  tid,	  kostnad	  och	  kvalitet	  -‐	  
gentemot	  målen.	  
	  

2.2.2.	  Projektets	  styrparametrar	  
Hallin	  och	  Karrbom	  Gustavsson	  (2012)	  diskuterar	  hur	  projektledarens	  roll	  är	  att	  både	  leda	  
och	  styra	  projektet.	  Ledningen	  handlar	  om	  relationskompetens;	  att	  leda	  människor.	  
Styrningen	  i	  sin	  tur	  handlar	  om	  strukturkompetens	  vilket	  innebär	  att	  projektledaren	  på	  ett	  
strukturerat	  och	  rationellt	  sätt	  kan	  behålla	  kontrollen	  över	  projektet	  genom	  dess	  faser.	  
(Hallin	  &	  Karrbom	  Gustavsson,	  2012)	  Projektprocessen	  präglas	  oftast	  av	  unikhet,	  låg	  
repeterbarhet	  och	  mycket	  variation	  enligt	  Hallin	  och	  Karrbom	  Gustavsson,	  och	  syftet	  med	  
styrningen	  är	  utifrån	  det	  att	  öka	  kontrollen	  över	  tiden,	  kostnaden	  och	  funktionen	  för	  att	  
optimera	  resursförbrukningen	  och	  öka	  lönsamheten.	  Macheridis	  (2009)	  förklarar	  hur	  
projektets	  styrparametrar	  är	  projektledarens	  verktyg	  för	  att	  leda	  processen	  och	  nå	  önskade	  
resultat.	  De	  tre	  parametrarna	  illustrerar	  Macheridis	  (2009)	  i	  en	  triangel	  som	  Hallin	  och	  
Karrbom	  Gustavsson	  (2012)	  benämner	  måltriangeln.	  Istället	  för	  funktion	  benämner	  dock	  
Macheridis	  (2009)	  den	  parametern	  som	  kvalitet.	  Hallin	  och	  Karrbom	  Gustavsson	  (2012)	  
påminner	  om	  att	  parametern	  funktion	  varierar	  i	  projektlitteraturen	  och	  bland	  projektledare,	  
och	  att	  begreppet	  funktion	  kan	  uppfattas	  som	  i	  det	  närmaste	  synonymt	  med	  bland	  annat	  
kvalitet.	  	  



12	  
	  

	  
Macheridis	  (2009)	  illustrerar	  de	  tre	  styrparametrarna	  

	  

	  

Figur	  1,	  Projektets	  styrparametrar.	  
(Macheridis,	  2009)	  

	  
Med	  kvalitet	  menar	  Macheridis	  (2009)	  de	  standarder	  som	  ska	  användas	  för	  utvärdering	  av	  
projektresultatet	  och	  projektprocessen,	  tiden	  är	  något	  alla	  projekt	  innefattar	  och	  är	  
uppskattningen	  av	  projektets	  tidsåtgång	  och	  kostnader	  är	  de	  resurser	  som	  krävs	  för	  att	  
kunna	  genomföra	  projektet.	  Tiden	  och	  kostnaden	  kopplar	  Macheridis	  (2009)	  till	  
projektprocessen	  medan	  kvaliteten	  kopplas	  till	  projektresultatet.	  Enligt	  Hallin	  och	  Karrbom	  
Gustavsson	  (2012)	  kritiseras	  ofta	  projekt	  för	  att	  de	  inte	  håller	  tidsplanen	  eller	  den	  uppsatta	  
budgeten.	  Detta	  är	  även	  en	  uppfattning	  som	  Andersen	  et	  al	  (2012)	  delar	  och	  menar	  att	  det	  
är	  problematisk	  då	  aktiviteter	  ofta	  är	  beroende	  av	  varandra.	  De	  menar	  på	  att	  en	  anledning	  
till	  det	  kan	  vara	  att	  det	  uppkommer	  problem	  under	  genomförandet,	  men	  även	  på	  grund	  av	  
orealistiska	  uppskattningar	  och	  beräkningar.	  För	  att	  undvika	  detta	  krävs	  en	  noggrann	  och	  bra	  
styrning	  för	  att	  undvika	  att	  färre	  projekt	  missar	  målen.	  Då	  går	  det	  för	  projektledare	  att	  
tidigare	  se	  signaler	  på	  förseningar	  eller	  överskridande	  budget.	  Dålig	  kvalitet	  i	  ett	  projekt	  ses	  
av	  Andersen	  et	  al	  (2012)	  som	  en	  av	  de	  vanligare	  orsakerna	  till	  försening.	  Andersen	  et	  al	  
(2012)	  menar	  också	  att	  det	  är	  av	  vikt	  att	  en	  utvärdering	  av	  projektresultaten	  sker	  löpande	  för	  
att	  kvalitetssäkra	  projektet.	  Macheridis	  (2009)	  förklarar	  hur	  en	  projektledare	  alltid	  ska	  vara	  
medveten	  om	  det	  finns	  en	  viss	  lägsta	  nivå	  för	  respektive	  parameter	  oavsett	  vilken	  som	  
prioriteras.	  Det	  är	  med	  andra	  ord	  viktigt	  enligt	  Macheridis	  (2009)	  att	  hålla	  sig	  inom	  Triangeln,	  
och	  som	  Hallin	  och	  Karrbom	  Gustavsson	  (2012)	  beskriver	  det:	  skapar	  en	  integrerad	  
projektstyrning.	  
	  
Sammanfattningsvis	  är	  det	  viktigt	  för	  projektledaren	  att	  använda	  sig	  av	  dessa	  tre	  
styrparametrar	  som	  verktyg	  för	  att	  kunna	  styra	  och	  kontrollera	  projektet	  under	  resan	  gång.	  
Dessa	  parametrar	  bli	  än	  viktigare	  vid	  företagsgemensamma	  projekt	  då	  det	  gäller	  att	  
synkronisera	  sin	  tidsplan	  med	  de	  andra	  aktörerna,	  hur	  kostnaderna	  ska	  fördelas	  samt	  vilken	  
kvalitetsbild	  som	  projektet	  ska	  styra	  mot.	  	  
	  

2.2.3.	  Komplexitet	  i	  projekt	   
Antvik	  och	  Sjöholm	  (2014)	  förklarar	  hur	  begreppet	  komplexitet	  beskriver	  svårighetsgraden	  i	  
att	  planera	  och	  genomföra	  ett	  projekt.	  Graden	  av	  komplexitet	  går	  ofta	  att	  koppla	  till	  
projektet	  storlek,	  men	  Antvik	  och	  Sjöholm	  (2014)	  nämner	  att	  det	  finns	  många	  andra	  
parametrar	  som	  kan	  påverka	  komplexiteten.	  Exempel	  på	  dessa,	  som	  Antvik	  och	  Sjöholm	  
(2014)	  tar	  upp	  är:	  hur	  stor	  betydelsen	  är	  för	  kunden,	  hur	  många	  intressenter	  som	  är	  

Kvalitet	  

Tid	  Kostnad	  
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inblandade,	  hur	  ny	  den	  tekniska	  lösningen	  är,	  hur	  jämn	  kompetensnivån	  är,	  en	  eller	  flera	  
kulturer	  eller	  om	  det	  är	  en	  eller	  flera	  organisationer.	  Projektkomplexitet	  är	  något	  som	  
uppmärksammas	  allt	  mer,	  vilket	  beror	  på	  att	  det	  påverkar	  ledningen	  och	  styrningen	  av	  ett	  
projekt	  (Macheridis,	  2009).	  Projektledaren	  bör	  därför	  enligt	  Macheridis	  (2009)	  och	  Antvik	  
och	  Sjöholm	  (2014)	  tidigt	  i	  projektets	  livscykel	  kartlägga	  komplexiteten	  då	  nivån	  på	  
komplexiteten	  innebär	  olika	  ramar,	  förutsättningar,	  ledning	  och	  styrning	  av	  projektet.	  
Macheridis	  (2009)	  menar	  att	  projektkomplexiteten	  kan	  kopplas	  till	  styrparametrarna	  tid,	  
kostnad	  och	  kvalitet	  då	  de	  är	  projektledarens	  verktyg	  för	  att	  styra	  och	  leda	  projektet.	  I	  
huvudsak	  finns	  det	  tre	  sätt	  som	  projektkomplexitet	  anger	  ramar	  och	  förutsättningar	  för	  
ledning	  och	  styrning:	  volymkomplexitet,	  strukturell	  komplexitet	  och	  komplexitet	  relaterad	  
till	  osäkerhet	  (Macheridis,	  2009).	  	  
	  
Komplexitet	  relaterad	  till	  osäkerhet	  bygger,	  enligt	  Macheridis	  (2009),	  på	  om	  de	  
omständigheter	  och	  antaganden	  som	  är	  gjorda	  för	  projektet	  är	  mer	  eller	  mindre	  osäkra.	  
Osäkerheten	  uppstår	  ofta	  när	  bedömningar	  om	  framtiden	  skall	  göras.	  Macheridis	  (2009)	  ger	  
exempel	  på	  hur	  det	  kan	  handla	  om	  hur	  omvärlden	  kommer	  se	  ut	  när	  projektresultatet	  ska	  
levereras,	  hur	  projektprocessen	  kommer	  utvecklas	  eller	  vilka	  resurser	  som	  krävs.	  Dessa	  
bedömningar	  utifrån	  erfarenheter,	  situationsanalyser	  eller	  prognoser	  är	  inte	  alltid	  
tillräckliga,	  vilket	  leder	  till	  att	  osäkerhet	  uppstår.	  Enligt	  Macheridis	  (2009)	  bör	  det	  dock	  
noteras	  att	  det	  som	  karaktäriserar	  ett	  projekt	  är	  att	  olika	  beslut	  fattas	  och	  aktiviteter	  
genomförs	  i	  takt	  med	  projektprocessen,	  vilket	  resulterar	  i	  minskad	  projektkomplexitet	  
kopplad	  till	  osäkerhet.	  Det	  i	  sin	  tur	  innebär	  att	  riskhanteringen	  får	  en	  central	  innebörd	  och	  
betydelse	  för	  ledningen	  och	  styrningen	  av	  projektet	  (Macheridis,	  2009).	  
	  
För	  att	  på	  ett	  effektivt	  sätt	  leda	  projektet	  är	  det	  projektledarens	  uppgift	  att	  löpande	  under	  
projektets	  livscykel	  beakta	  hur	  komplexiteten	  påverkar	  styrparametrarna	  tid,	  kostnad	  och	  
kvalitet.	  För	  att	  klara	  av	  detta	  förutsätts	  att	  projektledaren	  analyserar	  detta	  genom	  
projektets	  faser	  under	  livscykeln	  och	  omsätter	  det	  till	  olika	  planer.	  (Macheridis,	  2009)	  Under	  
genomförandefasen	  måste	  denna	  plan	  vara	  flexibel	  och	  beredd	  på	  att	  förändras	  med	  hänsyn	  
till	  projektkomplexiteten	  (Macheridis,	  2009).	  	  	  	  
	  
2.3.	  Affärsekosystemperspektivet 
Nödvändigt	  för	  företags	  överlevnad	  är	  att	  är	  att	  skapa	  en	  komparativ	  fördel	  jämfört	  med	  sina	  
konkurrenter.	  Genom	  att	  samarbeta	  med	  andra	  företag	  är	  det	  möjligt	  att	  skapa	  en	  produkt	  
som	  genom	  samarbetet	  blir	  starkare	  och	  bättre	  än	  om	  produkterna	  skulle	  utvecklats	  var	  för	  
sig	  (Dyer	  &	  Singh,	  1998;	  Adner,	  2006).	  Både	  Dyer	  och	  Singh	  (1998)	  och	  Adner	  (2006)	  säger	  
att	  företag	  har	  större	  chans	  att	  lyckas	  genom	  att	  ingå	  i	  företagsnätverk	  och	  utbyta	  
erfarenheter.	  
	  
Moore	  (1993)	  beskriver	  hur	  framgångsrika	  företag	  är	  de	  som	  utvecklas	  snabbt	  och	  effektivt,	  
men	  att	  innovativa	  verksamheter	  inte	  kan	  utvecklas	  i	  vakuum.	  De	  måste	  attrahera	  resurser	  
av	  alla	  sorter,	  så	  som	  kapital,	  partners,	  leverantörer	  och	  kunder	  för	  att	  skapa	  ett	  
samverkande	  nätverk.	  Iansiti	  och	  Levien	  (2004)	  hävdar	  också	  att	  företag	  som	  attraheras	  till	  
nätverket	  bör	  ha	  olika	  egenskaper	  för	  att	  skapa	  ett	  så	  hållbart	  nätverk	  som	  möjligt.	  Vidare	  
menar	  Moore	  (1993)	  att	  företag	  måste	  sluta	  att	  konkurrera	  direkt	  mot	  varandra	  om	  
marknadsandelar	  inom	  en	  bransch.	  Likt	  ett	  biologiskt	  ekosystem	  bör	  företag	  sträva	  mot	  att	  
samutvecklas	  med	  sina	  konkurrenter	  och	  se	  företaget	  som	  en	  del	  av	  ett	  ekosystem	  istället	  
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för	  en	  enskild	  aktör	  inom	  en	  bransch.	  Även	  Iansiti	  och	  Levien	  (2004)	  instämmer	  i	  detta	  och	  
visar	  på	  betydelsen	  av	  att	  anpassa	  sig	  till	  omvärlden	  och	  den	  miljö	  nätverket	  befinner	  sig	  
inom.	  Moore	  (1993)	  fortsätter	  och	  förklarar	  denna	  samverkan	  som	  ett	  affärsekosystem	  där	  
företag	  samutvecklar	  sina	  kapaciteter	  runt	  en	  ny	  innovation.	  En	  samutvecklad	  innovation	  ger	  
enligt	  Adner	  (2006)	  möjlighet	  att	  skapa	  en	  produkt	  eller	  tjänst	  till	  ett	  högre	  värde	  än	  om	  den	  
utvecklats	  av	  ett	  enskilt	  företag.	  Peltoniemi	  och	  Vuori	  (2004)	  ger	  sin	  syn	  på	  affärsekosystem	  
och	  definierar	  det	  som	  en	  dynamisk	  struktur	  av	  sammankopplade	  organisationer.	  Dessa	  
organisationer	  kan	  vara	  både	  små	  och	  stora	  företag,	  forskningscenter,	  skolor	  och	  offentliga	  
myndigheter.	  Så	  länge	  de	  har	  ett	  inflytande	  i	  nätverket	  räknas	  de	  som	  en	  del	  av	  
affärsekosystemet.	  Peltoniemi,	  Vuori	  och	  Laihonen	  (2005)	  betonar	  även	  vikten	  av	  att	  det	  är	  
medvetna	  val	  hos	  de	  olika	  parterna	  som	  leder	  till	  samverkan,	  vilket	  är	  en	  väsentlig	  skillnad	  
gentemot	  det	  biologiska	  ekosystemet.	  Genom	  att	  samverka	  bildas	  nätverk	  mellan	  företag	  
där	  de	  inom	  en	  viss	  produkt	  är	  samarbetspartners	  samtidigt	  som	  de	  högst	  troligt	  är	  
konkurrenter	  inom	  ett	  annat	  produktområde.	  Detta	  innebär	  att	  företag	  samverkar	  samtidigt	  
som	  de	  konkurrerar	  för	  att	  utveckla	  nya	  produkter	  och	  tjänster	  för	  att	  möta	  kunders	  behov,	  
samtidigt	  som	  det	  gäller	  att	  finna	  den	  komplexa	  balansen	  mellan	  dessa	  utmaningar	  (Moore,	  
1993;	  Peltoniemi,	  Vuori	  &	  Laihonen,	  2005).	  För	  att	  förklara	  ett	  affärsekosystem	  använder	  sig	  
Peltoniemi,	  Vuori	  och	  Laihonen	  (2005)	  av	  en	  figur	  som	  illustrerar	  det	  karaktäristiska	  hos	  ett	  
affärsekosystem	  (Bilaga	  1).	  	  
	  

2.3.1.	  Affärsekosystemets	  strategiska	  roller	   
Inom	  affärsekosystemet	  identifierar	  Iansiti	  och	  Levien	  (2004)	  fyra	  olika	  strategiska	  roller.	  
Författarna	  menar	  dock	  att	  två	  av	  rollerna	  är	  av	  samma	  karaktär,	  vilket	  leder	  till	  att	  det	  är	  
totalt	  tre	  olika	  huvudtyper	  av	  roller	  som	  av	  karaktär	  skiljer	  sig	  från	  varandra.	  Zahra	  och	  
Nambisan	  (2012)	  säger	  att	  oberoende	  av	  vilken	  roll	  ett	  företag	  inom	  affärsekosystemet	  
väljer	  att	  ta	  så	  är	  det	  viktigt	  för	  dessa	  att	  förstår	  nätverkets	  gemensamma	  strategiska	  mål	  
och	  kan	  arbeta	  där	  efter.	  Företag	  inom	  affärsekosystemet	  skapar	  kontakter	  med	  varandra	  
som	  kan	  liknas	  vid	  knutpunkter.	  Genom	  lyckade	  kontakter	  kan	  komplexitet	  inom	  ett	  projekt	  
minskas	  samtidigt	  som	  nätverket	  blir	  tåligare	  mot	  externa	  hot.	  Grunden	  till	  dessa	  
knutpunkter	  finns	  i	  de	  olika	  strategiska	  rollerna	  och	  vad	  som	  förväntas	  av	  företag	  som	  
innehar	  de	  olika	  rollerna.	  De	  fyra	  strategiska	  rollerna	  beskrivs	  nedan	  i	  tabell	  1	  och	  är	  
nyckelroll,	  värdedominerande,	  “hub	  landlord”	  och	  nischad	  aktör,	  där	  värdedominerande	  och	  
hub	  landlord	  är	  de	  två	  rollerna	  av	  samma	  karaktär.	  	  (Iansiti	  &	  Levien,	  2004)	  Vidare	  följer	  en	  
djupare	  förklaring	  av	  rollerna	  och	  dess	  betydelse.	  	  
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Tabell	  2,	  Affärsekosystemets	  strategiska	  roller.	  

(Iansiti	  &	  Levien,	  2004)	  
	  
Företag	  som	  har	  en	  nyckelroll	  inom	  ett	  affärsekosystem	  arbetar	  aktivt	  med	  att	  förbättra	  
företaget	  och	  på	  så	  vis	  även	  bidra	  till	  att	  affärsekosystemet	  utvecklas.	  Iansiti	  och	  Levien	  
(2004)	  menar	  att	  denna	  roll	  inom	  nätverket	  också	  är	  kritisk	  för	  hur	  kontakten	  mellan	  andra	  
aktörer	  inom	  nätverket	  fungerar.	  Skulle	  en	  aktör	  med	  en	  nyckelroll	  välja	  att	  lämna	  
affärsekosystemet,	  alternativt	  misslyckas	  i	  sin	  roll,	  kan	  det	  ha	  en	  negativ	  inverkan	  på	  de	  
andra	  aktörerna	  då	  en	  viktig	  länk	  i	  samarbetet	  försvinner.	  Iansiti	  och	  Levien	  (2004)	  säger	  att	  
utan	  en	  fungerande	  nyckelrollsinnehavare	  har	  ett	  nätverk	  svårt	  att	  bli	  konkurrenskraftigt	  till	  
den	  grad	  som	  ett	  annat	  nätverk	  med	  denna	  fungerande	  funktion.	  En	  risk	  finns	  då	  att	  
affärsekosystemet	  börjar	  tappa	  viktiga	  medlemmar	  då	  det	  lönar	  sig	  för	  dessa	  att	  vända	  sig	  
till	  andra,	  mer	  effektiva,	  nätverk.	  Zahra	  och	  Nambisan	  (2012)	  belyser	  också	  tyngden	  av	  att	  
nyckelrollsinnehavaren	  tar	  hänsyn	  till	  samtliga	  av	  nätverkets	  medlemmar	  vid	  beslut	  för	  att	  
inte	  någon	  aktör	  skall	  komma	  till	  skada.	  Iansiti	  och	  Levien	  (2004)	  menar	  att	  den	  fysiska	  
närvaron	  för	  företag	  med	  denna	  roll	  ofta	  är	  låg	  men	  samtidigt	  har	  de	  ett	  stort	  inflytande	  
över	  andra	  aktörer	  inom	  nätverket	  då	  företaget	  med	  nyckelrollen	  innehar	  störst	  generell	  
kunskap	  om	  hur	  nätverkets	  medlemmar	  skall	  agera	  för	  att	  skapa	  största	  möjliga	  värde	  för	  
affärsekosystemet	  som	  helhet.	  Samtidigt	  säger	  Zahra	  och	  Nambisan	  (2012)	  att	  denna	  aktör	  
måste	  vara	  medveten	  om	  nätverkets	  strategiska	  position	  för	  att	  kunna	  styra	  nätverket	  i	  rätt	  
riktning.	  Iansiti	  och	  Levien	  (2004)	  säger	  också	  att	  när	  det	  gäller	  värdeskapandet	  inom	  
nätverket	  överlämnar	  nyckelrollsinnehavaren	  det	  till	  övriga	  aktörer,	  och	  agerar	  snarare	  som	  
en	  stödfunktion.	  Både	  Iansiti	  och	  Levien	  (2004)	  och	  Zahra	  och	  Nambisan	  (2012)	  säger	  också	  
att	  en	  annan	  viktig	  funktion	  som	  denna	  roll	  innehar	  är	  att	  fördela	  det	  värde	  som	  nätverket	  
absorberar	  till	  övriga	  aktörer,	  exempelvis	  även	  se	  till	  att	  om	  värdet	  skulle	  minska	  på	  grund	  av	  
bristande	  innovation,	  fördelas	  rätt.	  Fördelningen	  av	  värdet	  måste	  ske	  på	  ett	  sätt	  som	  
upplevs	  rättvist	  och	  bidrar	  till	  att	  de	  inblandade	  aktörerna	  väljer	  att	  fortsätta	  vara	  en	  del	  av	  
affärsekosystemet.	  Inom	  affärsekosystemet	  är	  denna	  roll	  central	  samtidigt	  som	  mycket	  av	  
kommunikationen	  går	  igenom	  denna.	  Mycket	  ansvar	  för	  nätverket	  som	  helhet	  ligger	  hos	  
nyckelrollsinnehavaren,	  vilket	  gör	  den	  kritisk	  för	  affärsekosystemets	  välmående.	  
	  
De	  dominerande	  aktörerna	  inom	  ett	  affärsekosystem	  går,	  enligt	  Iansiti	  och	  Levien	  (2004),	  att	  
dela	  upp	  i	  två	  stycken	  undergrupper.	  Dessa	  är	  värdedominerande	  och	  “hub	  landlord”.	  
Likheten	  mellan	  dessa	  är	  att	  de	  båda	  har	  ett	  stort	  inflytande	  i	  nätverket	  men	  samtidigt	  som	  
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deras	  syn	  på	  att	  absorbera	  affärsekosystemets	  värdeskapande	  skiljer	  sig	  åt.	  Iansiti	  och	  Levien	  
(2004)	  säger	  också	  att	  den	  värdedominerande	  aktören	  tar	  en	  stor	  fysisk	  närvaro	  i	  nätverket,	  
någonting	  som	  en	  “hub	  landlord”	  väljer	  att	  inte	  göra.	  Iansiti	  och	  Levien	  (2004)	  säger	  att	  de	  
dominerande	  aktörerna	  ofta	  arbetar	  nära	  en	  nyckelrollsinnehavare	  och	  kan	  enligt	  Zahra	  och	  
Nambisan	  (2012)	  i	  vissa	  fall	  vara	  samma	  aktör,	  alternativt	  att	  en	  aktör	  skiftar	  mellan	  dessa	  
roller.	  De	  som	  dominerar	  kan	  även	  ta	  över	  roller	  inom	  nätverket	  och	  på	  så	  sätt	  slå	  ut	  andra	  
men	  det	  är	  då	  viktigt	  för	  nätverket	  som	  helhet	  att	  denna	  aktör	  övertar	  samtliga	  egenskaper	  
hos	  den	  utslagna	  aktören.	  Enligt	  Iansiti	  och	  Levien	  (2004)	  förlorar	  nätverket	  på	  så	  sätt	  inte	  
viktiga	  egenskaper	  som	  gör	  nätverket	  långsiktigt	  hållbart.	  Genom	  att	  agera	  efter	  den	  
strategiska	  rollen	  värdedominerande	  bidrar	  aktören	  till	  att	  nätverket	  frodas.	  Zahra	  och	  
Nambisan	  (2012)	  säger	  att	  med	  tanke	  på	  den	  höga	  fysiska	  närvaron	  kan	  en	  
värdedominerande	  aktör	  visa	  exempel	  på	  starkt	  ledarskap	  för	  att	  på	  så	  vis	  gynna	  nätverket.	  
Samtidigt	  menar	  Iansiti	  och	  Levien	  (2004)	  att	  skulle	  en	  aktör	  som	  besitter	  en	  nyckelroll	  inom	  
nätverket	  misslyckas	  med	  att	  dela	  med	  sig	  av	  det	  värde	  som	  absorberas	  inom	  nätverket	  till	  
nätverkets	  andra	  aktörer	  löper	  denna	  nyckelrollsinnehavare	  en	  risk	  att	  övergå	  till	  en	  “hub	  
landlord”	  och	  på	  så	  vis	  missgynna	  nätverket	  istället	  för	  att	  främja	  det.	  Vidare	  säger	  Iansiti	  
och	  Levien	  (2004)	  att	  det	  kan	  vara	  lockande	  för	  en	  aktör	  att	  utnyttja	  sitt	  inflytande	  för	  
kortsiktiga	  vinster,	  vilket	  på	  så	  sätt	  skulle	  kunna	  hota	  affärsekosystemets	  överlevnad.	  Detta	  
är	  i	  linje	  med	  vad	  Lavie	  (2006)	  också	  säger	  gällande	  att	  ett	  framgångsrikt	  nätverk	  delar	  på	  
värdet	  för	  att	  samtliga	  parter	  skall	  se	  ett	  deltagande	  som	  lönsamt.	  En	  risk	  finns	  annars	  att	  
övriga	  aktörer,	  som	  inte	  ser	  ett	  deltagande	  i	  nätverket	  som	  lönsamt,	  lämnar	  för	  ett	  nätverk	  
där	  fördelningen	  av	  värde	  fungerar	  bättre.	  Mycket	  ansvar	  ligger	  således	  även	  på	  den	  
dominerande	  rollen	  inom	  ett	  affärsekosystem.	  Rollen	  står	  i	  vissa	  fall	  nära	  
nyckelrollsinnehavaren,	  vilket	  även	  det	  belyser	  vikten	  av	  dess	  betydelse	  inom	  
affärsekosystemet.	  	  	  	  	  
	  
Enligt	  Iansiti	  och	  Levien	  (2004)	  är	  den	  tredje	  strategiska	  rollen	  en	  aktör	  kan	  ta	  inom	  
affärsekosystemet	  den	  nischade	  aktörs-‐rollen.	  Dessa	  aktörer	  har	  en	  begränsad	  påverkan	  på	  
andra	  aktörer	  inom	  affärsekosystemet	  och	  är	  ofta	  små	  till	  antalet,	  men	  de	  bidrar	  med	  
diversifiering	  och	  specialisering.	  Enligt	  Zahra	  och	  Nambisan	  (2012)	  är	  ofta	  företag	  med	  den	  
här	  rollen	  ett	  mindre	  företag	  som	  tillsammans	  med	  andra	  aktörer	  hjälper	  de	  till	  att	  skapa	  
egenskaper	  som	  gör	  nätverket	  mer	  unikt	  och	  konkurrenskraftigt.	  Situationer	  kan	  uppstå	  när	  
en	  nischad	  aktör	  bidrar	  inom	  flera	  olika	  affärsekosystem.	  Iansiti	  och	  Levien	  (2004)	  säger	  att	  i	  
de	  fallen	  behöver	  det	  nätverk	  som	  är	  av	  störst	  behov	  av	  den	  nischade	  aktören	  erbjuda	  en	  
större	  del	  av	  nätverkets	  totala	  absorberade	  värde	  för	  att	  motivera	  aktören	  att	  stanna	  då	  det	  
skulle	  innebära	  en	  större	  försämring	  om	  aktören	  väljer	  att	  lämna	  nätverket.	  Zahra	  och	  
Nambisan	  (2012)	  säger	  också	  att	  nya	  idéer	  kan	  komma	  från	  samtliga	  olika	  aktörer	  inom	  
nätverket,	  oavsett	  strategisk	  roll.	  Zahra	  och	  Nambisan	  (2012)	  belyser	  därför	  betydelsen	  av	  
lyhördhet	  internt	  inom	  nätverkets	  olika	  enskilda	  aktörer	  samt	  inom	  affärsekosystemet	  för	  att	  
dessa	  idéer	  skall	  kunna	  komma	  till	  nytta	  för	  nätverket.	  Den	  roll	  de	  nischade	  aktörerna	  
förväntas	  ta	  är	  en	  roll	  som	  diversifierar	  sig	  från	  övriga	  aktörer	  inom	  nätverket	  för	  att	  på	  sätt	  
bidra	  med	  innovation	  som	  sedan	  bidrar	  till	  ett	  värdeskapande	  som	  kommer	  hela	  
affärsekosystemet	  till	  gagn.	  Det	  är	  dock	  samtidigt	  viktigt	  att	  inte	  aktörerna	  inom	  nätverket	  
låser	  sig	  vid	  att	  det	  är	  just	  de	  nischade	  aktörerna	  som	  skall	  komma	  med	  idéerna	  utan	  att	  de	  
kan	  komma	  från	  vilken	  aktör	  som	  helst.	  Det	  är	  av	  samtliga	  aktörers	  största	  intresse	  att	  det	  är	  
de	  bästa	  och	  mest	  innovativa	  idéerna	  som	  får	  utrymme	  inom	  affärsekosystemet.	  	  
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De	  roller	  nämnda	  ovan	  är	  inte	  nödvändiga	  för	  ett	  framgångsrikt	  nätverk	  av	  företag.	  Iansiti	  
och	  Levien	  (2004)	  menar	  att	  en	  viss	  strategi	  som	  generellt	  fungerar,	  inte	  fungerar	  i	  samtliga	  
fall	  av	  nätverk,	  utan	  viktigt	  är	  att	  ta	  hänsyn	  till	  både	  miljö	  och	  komplexitet	  inom	  
affärsekosystemet.	  	  Även	  strukturen	  och	  dynamiken	  inom	  nätverket	  är	  viktigt	  att	  ta	  hänsyn	  
till	  (Iansiti	  &	  Levien,	  2004).	  Där	  fortsätter	  också	  Zahra	  och	  Nambisan	  (2012)	  med	  att	  säga	  att	  
strategiskt	  tänkande	  kräver	  kreativitet.	  Därför	  är	  det	  viktigt	  att	  aktörerna	  inom	  
affärsekosystemet	  arbetar	  för	  att	  miljön	  skall	  vara	  kreativt	  stimulerande.	  I	  följande	  avsnitt	  
kommer	  affärsekosystemets	  faser	  att	  behandlas.	  Moore	  (1996)	  identifierar	  även	  olika	  
strategiska	  roller,	  främst	  inom	  ledande	  aktör-‐fasen,	  där	  de	  även	  definieras	  i	  kommande	  
avsnitt.	  	  
	  

2.4.2.	  Affärsekosystemperspektivets	  faser 
Moore	  (1996)	  har	  i	  sin	  forskning	  funnit	  att	  det	  är	  lämpligt	  att	  dela	  upp	  ett	  affärsekosystems	  
utveckling	  i	  fyra	  olika	  faser.	  Gemensamt	  för	  alla	  faser,	  samt	  även	  för	  biologiska	  ekosystem,	  är	  
att	  det	  finns	  symbiotiska	  relationer	  mellan	  parterna	  i	  affärsekosystemet.	  Med	  detta	  menar	  
Moore	  att	  företag	  behöver	  samutvecklas	  tillsammans	  och	  inse	  att	  alla	  parter	  är	  ömsesidigt	  
beroende	  av	  varandra.	  Det	  handlar	  inte	  om	  att	  antingen	  samverka	  eller	  konkurrera,	  utan	  
snarare	  om	  att	  samutvecklas.	  Iansiti	  och	  Levien	  (2004)	  instämmer	  i	  detta	  och	  tillägger	  
dessutom	  att	  oavsett	  vilken	  roll	  en	  aktör	  har	  inom	  nätverket	  behöver	  aktören	  förstå	  vissa	  
grundläggande	  principer	  inom	  både	  samverkan	  och	  konkurrens.	  Både	  Moore	  (1996)	  och	  
Iansiti	  och	  Levien	  (2004)	  beskriver	  hur	  ett	  biologiskt	  ekosystem	  samutvecklas	  genom	  både	  
samverkan	  och	  konkurrens	  mellan	  arterna.	  De	  båda	  menar	  att	  detsamma	  även	  gäller	  för	  
affärsekosystem.	  
	  
I	  varje	  fas	  finns	  det	  två	  typer	  av	  utmaningar	  för	  företag	  som	  ledarna	  behöver	  ta	  hänsyn	  till.	  
Dels	  utmaningar	  för	  samverkan	  med	  andra	  aktörer	  i	  ekosystemet	  och	  dels	  
konkurrensutmaningar	  (Moore,	  1996).	  De	  fyra	  faserna	  som	  Moore	  (1996)	  beskriver	  är:	  
födelsefasen,	  expansionsfasen,	  ledande	  aktör-‐fasen	  och	  återfödelse	  eller	  död-‐fasen.	  I	  varje	  
fas	  finns	  även	  någonting	  som	  Moore	  beskriver	  som	  en	  kritisk	  utmaning	  (Moore,	  1996).	  
Denna	  benämns	  som	  ledarens	  utmaningar	  i	  tabellen	  nedan(Tabell	  2).	  Tabellen	  beskriver	  
kortfattat	  de	  olika	  fasernas	  samverkande	  utmaningar	  och	  konkurrensutmaningar.	  
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Tabell	  3,	  Utvecklingsfaserna	  i	  ett	  affärsekosystem.	  

(Moore,	  1996)	  
	  
Födelsefasen	  
Första	  fasen	  i	  ett	  affärsekosystem	  är	  den	  fas	  då	  företag	  utforskar	  möjligheter	  på	  olika	  
marknader	  för	  att	  upptäcka	  behov	  och	  möjligheter.	  Det	  är	  ett	  pionjärstadie	  där	  det	  gäller	  att	  
hitta	  nya	  möjligheter	  som	  sedan	  måste	  tas	  vara	  på	  och	  kapitaliseras	  (Moore,	  1996).	  Moore	  
(1996)	  beskriver	  detta	  som	  ett	  idéstadie	  där	  innovatörer	  drömmer	  om	  att	  skapa	  något	  som	  
kan	  förändra	  världen	  och	  det	  innebär	  att	  se	  möjligheter	  där	  andra	  inte	  gör	  det.	  
	  
När	  en	  möjlighet	  och	  en	  innovation	  är	  definierad	  gäller	  det	  att	  skapa	  värde	  kring	  den.	  Att	  
skapa	  värde	  i	  denna	  kontext	  innebär	  att	  skapa	  något	  som	  är	  av	  betydligt	  mer	  värde	  än	  vad	  
som	  redan	  finns	  på	  marknaden.	  Detta	  värdeskapande	  är	  den	  mest	  kritiska	  uppgiften	  under	  
födelsefasen	  då	  det	  innebär	  att	  såväl	  kunder	  som	  leverantörer	  behöver	  blir	  entusiastiska	  och	  
förbinda	  sig	  till	  innovationen	  (Moore,	  1996).	  
	  
De	  samverkande	  utmaningarna	  blir	  att	  upptäcka	  de	  behov	  som	  finns	  och	  vilka	  möjligheter	  
det	  finns	  för	  att	  täcka	  dessa.	  Detta	  görs	  genom	  att	  jobba	  nära	  kunderna	  för	  att	  förstå	  deras	  
behov	  och	  sedan	  att	  samarbeta	  med	  leverantörer	  och	  partners	  för	  att	  skapa	  en	  innovativ	  
tjänst	  eller	  produkt.	  Samtidigt	  som	  företag	  samverkar	  för	  att	  skapa	  en	  innovation	  så	  måste	  
hänsyn	  även	  tas	  till	  konkurrenter.	  De	  konkurrerande	  utmaningarna	  i	  denna	  fas	  är	  att	  jobba	  
tillsammans	  och	  nära	  vissa	  utvalda	  partners,	  men	  samtidigt	  skydda	  sin	  innovation	  och	  idéer	  
mot	  andra	  konkurrenter	  som	  jobbar	  med	  liknande	  lösningar.	  
	  
Till	  sist	  menar	  Moore	  (1996)	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  blicka	  framåt	  mot	  nästa	  fas.	  Detta	  för	  att	  
försöka	  förutspå	  vart	  affärsekosystemet	  är	  på	  väg	  och	  vilka	  utmaningar	  som	  väntar.	  Det	  
gäller	  att	  se	  till	  alla	  dimensioner	  av	  ekosystemet,	  vilket	  innebär	  att	  hänsyn	  måste	  tas	  till	  
kunden,	  marknaden,	  produkterbjudandet,	  organisationens	  uppbyggnad,	  investerare,	  statliga	  
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regleringar	  och	  förändringar	  (Moore,	  1996).	  Med	  hänsyn	  till	  dessa	  aspekter	  kan	  
affärsekosystemet	  förbereda	  sig	  mot	  förändringar	  och	  därmed	  lyckas	  bättre	  i	  nästa	  fas:	  
Expansionsfasen.	  
	  
Expansionsfasen	  
För	  att	  ett	  isolerat	  mikroekosystem	  skall	  kunna	  överleva	  så	  måste	  populationen	  och	  arterna	  
utökas	  och	  spridas.	  Detsamma	  gäller	  för	  ett	  nybildat	  affärsekosystem	  då	  det	  måste	  
expandera	  och	  nå	  ut	  med	  sitt	  erbjudande	  till	  den	  stora	  massan	  (Moore,	  1996).	  
Expansionsfasen	  innebär	  att	  gå	  från	  ett	  fåtal	  starka	  synergirelationer	  till	  ett	  rikt	  och	  robust	  
nätverk	  av	  relationer	  med	  såväl	  kunder	  som	  andra	  intressenter	  (Moore,	  1996).	  
	  
Det	  gäller	  att	  i	  denna	  fas	  utvecklas	  tillsammans	  med	  ekosystemet.	  Moore	  (1996)	  beskriver	  
vikten	  av	  att	  förändra	  ledarens	  synsätt.	  Med	  detta	  menar	  Moore	  att	  många	  ledare	  använder	  
ett	  enhetsperspektiv	  där	  fokus	  ligger	  på	  företag,	  människor,	  färdigheter	  och	  tillgångar.	  
Istället	  bör	  ledare	  se	  på	  hela	  affärsekosystemet	  och	  skapa	  ett	  ramverk	  för	  samarbete	  och	  
samverkan	  så	  att	  enheterna	  inom	  affärsekosystemet	  kan	  samutvecklas	  tillsammans	  (Moore,	  
1996).	  För	  att	  lyckas	  under	  denna	  fas	  måste	  ledaren	  av	  affärsekosystemet	  bidra	  med	  en	  
övertygande	  vision	  av	  ett	  värdeskapande	  i	  framtiden,	  och	  detta	  budskap	  måste	  ut	  till	  såväl	  
kunder	  som	  andra	  partners	  (Moore,	  1996).	  
	  
De	  samverkande	  utmaningarna	  i	  denna	  fas	  handlar	  om	  att	  hitta	  och	  nå	  ut	  till	  den	  kritiska	  
massan,	  vilket	  består	  av	  de	  mest	  betydelsefulla	  kunderna,	  starkaste	  leverantörerna	  och	  de	  
bästa	  kanalerna	  för	  marknadsföring.	  Moore	  (1996)	  menar	  att	  om	  affärsekosystemet	  når	  ut	  
till	  den	  kritiska	  massan	  kommer	  även	  fler	  att	  söka	  sig	  till	  affärsekosystemet.	  Vid	  expansion	  
uppstår	  även	  andra	  samverkande	  utmaningar	  i	  form	  av	  att	  utbud	  och	  efterfrågan	  måste	  
matchas,	  högre	  krav	  på	  produktion	  och	  logistiklösningar.	  (Moore,	  1996).	  
	  
Ett	  affärsekosystems	  expansion	  sker	  sällan	  ensam	  på	  en	  marknad	  utan	  även	  i	  denna	  fas	  finns	  
det	  konkurrensutmaningar.	  Vid	  expansionsfasen	  finns	  det	  ofta	  rivalitet	  mellan	  olika	  
affärsekosystem	  om	  vilket	  som	  ska	  bli	  ledande	  på	  marknaden.	  Historiskt	  sett	  finns	  det	  
flertalet	  exempel	  på	  kamper	  mellan	  olika	  affärsekosystem	  som	  exempelvis	  mellan	  
datortillverkarna	  Apple	  och	  Tandy,	  VHS	  och	  Betamax	  samt	  Nintendo	  och	  Sega.	  På	  grund	  av	  
externa	  påtryckningar	  från	  konkurrenter	  kan	  en	  snabb	  expansion	  vara	  att	  föredra	  för	  att	  ta	  
marknadsandelar,	  men	  hänsyn	  måste	  även	  tas	  till	  de	  ovan	  nämnda	  samverkande	  
utmaningarna	  inom	  affärsekosystemet.	  Därmed	  måste	  expansionshastigheten	  balanseras	  
med	  hänsyn	  till	  dels	  konkurrenter	  och	  dels	  den	  interna	  kapaciteten.	  (Moore,	  1996).	  
	  
För	  att	  lyckas	  vara	  konkurrenskraftig	  menar	  Moore	  (1996)	  att	  det	  finns	  två	  mål	  som	  måste	  
uppfyllas.	  För	  det	  första	  måste	  de	  samverkande	  utmaningarna	  lösas,	  då	  affärsekosystemet	  
måste	  vara	  starkare,	  mer	  diversifierat	  och	  erbjuda	  en	  mer	  attraktiv	  lösning	  än	  
konkurrenternas.	  Det	  andra	  målet	  som	  behöver	  uppfyllas	  är	  att	  affärsekosystemets	  gränser	  
måste	  skyddas	  mot	  konkurrenter.	  Med	  detta	  menas	  att	  skydda	  partners	  och	  kunder	  från	  att	  
byta	  till	  ett	  annat	  affärsekosystem.	  Moore	  (1996)	  beskriver	  tre	  sätt	  att	  skydda	  sina	  gränser.	  
Det	  första	  är	  att	  involvera	  kunderna	  och	  få	  dem	  engagerade	  och	  beroende	  av	  ditt	  
affärsekosystem.	  Det	  andra	  är	  att	  dominera	  marknaden	  genom	  att	  använda	  rätt	  kanaler	  för	  
marknadsföring	  och	  att	  sedan	  ta	  till	  vara	  på	  efterfrågan	  genom	  prissätta	  erbjudandet	  bättre	  
än	  vad	  konkurrenterna	  gör.	  Det	  tredje	  sättet	  är	  att	  erbjudandet,	  i	  form	  av	  tjänsten	  eller	  
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produkten,	  skall	  innefatta	  en	  helhetslösning	  för	  kunderna	  inom	  en	  kategori.	  Detta	  medför	  
att	  de	  inte	  dras	  till	  konkurrenter	  för	  alternativa	  lösningar.	  (Moore,	  1996).	  
	  
Målet	  med	  expansionsfasen	  är	  att	  etablera	  sig	  på	  en	  vald	  marknad	  och	  där	  vara	  det	  
alternativ	  som	  kunder	  föredrar.	  En	  lyckad	  expansionsfas	  är	  viktigt	  för	  att	  sedan	  kunna	  leda	  
den	  fortsatta	  utvecklingen	  av	  affärsekosystemet	  i	  nästa	  fas.	  
	  
Ledande	  aktör-‐fasen	  
Den	  tredje	  fasen	  kännetecknas	  av	  att	  relationer	  och	  avtal	  mellan	  partners	  fastställs	  vilket	  
leder	  till	  att	  affärsekosystemets	  struktur	  stabiliseras	  (Moore,	  1996).	  Likt	  Iansiti	  och	  Levien	  
(2004)	  menar	  även	  Moore	  (1996)	  att	  i	  affärsekosystem	  finns	  roller	  som	  under	  denna	  fas	  blir	  
allt	  tydligare	  då	  strukturen	  stabiliserats.	  Det	  finns	  fyra	  huvudtyper	  av	  roller	  enligt	  Moore,	  där	  
varje	  har	  olika	  synsätt	  och	  utgångspunkter	  när	  det	  kommer	  till	  de	  samverkande-‐	  och	  
konkurrerande	  utmaningarna.	  
	  
Den	  första	  rollen	  är	  ledaren	  av	  affärsekosystemet	  som	  efter	  fas	  ett	  och	  två	  blivit	  den	  ledande	  
aktören.	  För	  ledaren	  gäller	  det	  att	  ta	  hänsyn	  både	  till	  den	  interna	  konkurrensen	  samt	  den	  
externa	  konkurrensen	  i	  form	  av	  nya	  aktörer.	  Den	  andra	  rollen	  är	  följaren	  som	  är	  beroende	  av	  
att	  följa	  och	  samutvecklas	  med	  den	  ledande	  aktören.	  Följarens	  utmaning	  är	  att	  fortsätta	  visa	  
sin	  nytta	  i	  affärsekosystemet	  genom	  att	  snabbt	  kunna	  anpassa	  sig	  till	  den	  ledande	  aktören	  
och	  därmed	  vara	  konkurrenskraftig	  gentemot	  nya	  aktörer	  som	  vill	  ersätta	  följarens	  roll.	  
Den	  tredje	  rollen	  menar	  Moore	  (1996)	  är	  utomstående	  aktörer	  som	  i	  och	  med	  att	  
affärsekosystemet	  stabiliserats	  under	  denna	  fas	  har	  bättre	  möjligheter	  att	  ta	  sig	  in	  på	  
marknaden.	  Detta	  kan	  uppnås	  genom	  att	  antingen	  efterlikna	  det	  den	  drivande	  aktören	  gör	  
eller	  genom	  att	  hitta	  en	  nischmarknad	  som	  inte	  täcks	  av	  existerande	  aktörer.	  Den	  sista	  rollen	  
som	  Moore	  (1996)	  nämner	  är	  kunderna	  och	  hur	  deras	  perspektiv	  ser	  ut.	  Även	  kunderna	  
mognar	  under	  den	  tredje	  fasen	  vilket	  gör	  att	  de	  blir	  mer	  kritiska	  och	  ställer	  högre	  krav	  på	  de	  
produkter	  eller	  tjänster	  som	  erbjuds.	  Priser	  och	  preferenser	  blir	  allt	  viktigare	  för	  kunder	  i	  
denna	  fas	  och	  de	  kan	  välja	  att	  vända	  sig	  till	  konkurrenters	  substitut	  om	  inte	  
affärsekosystemet	  lyckas	  tillgodose	  deras	  behov.	  (Moore,	  1996).	  
	  
Målet	  med	  fas	  tre	  är	  att	  vara	  den	  ledande	  aktören	  som	  kontrollerar	  affärsekosystemets	  
framtid.	  Den	  kritiska	  faktorn	  för	  att	  lyckas	  med	  detta	  är	  att	  ha	  stark	  förhandlingskraft	  och	  
auktoritet	  gentemot	  de	  andra	  aktörerna	  inom	  nätverket.	  För	  att	  lyckas	  med	  detta	  menar	  
Moore	  (1996)	  att	  tre	  viktiga	  aspekter	  måste	  tas	  hänsyn	  till:	  innovation,	  kritikalitet	  och	  
förankring.	  
	  
Innovation	  är	  det	  som	  ligger	  till	  grunden	  för	  affärsekosystem	  och	  det	  som	  möjliggör	  för	  ett	  
företag	  att	  bli	  framgångsrika	  under	  födelsefasen	  och	  expansionsfasen.	  Även	  under	  fas	  tre	  är	  
innovation	  viktigt	  och	  då	  i	  den	  bemärkelsen	  att	  företag	  har	  en	  innovationsplan	  för	  framtiden.	  
För	  att	  vara	  en	  ledande	  aktör	  måste	  företag	  fortsätta	  vara	  innovativa	  och	  förbättra	  sitt	  
erbjudande	  för	  att	  på	  så	  sätt	  driva	  hela	  affärsekosystemet	  framåt	  och	  inte	  tappa	  sin	  ledande	  
position	  till	  konkurrenter.	  (Moore,	  1996).	  Ett	  bra	  exempel	  på	  detta	  är	  telefonbranschen	  där	  
de	  största	  aktörerna	  fortsätter	  att	  driva	  branschen	  framåt	  genom	  att	  förbättra	  telefonerna	  
och	  i	  princip	  släppa	  en	  ny	  förbättrad	  version	  varje	  år.	  
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Moore	  (1996)	  menar	  dock	  att	  innovation	  i	  sig	  inte	  räcker	  för	  att	  lyckas	  under	  den	  tredje	  
fasen.	  En	  annan	  sammankopplad	  faktor	  är	  kritikaliteten,	  vilket	  är	  att	  ens	  innovationsplan	  för	  
att	  driva	  och	  fortsätta	  förbättra	  sitt	  erbjudande	  måste	  stämma	  överens	  med	  vad	  kunder	  och	  
resten	  av	  affärsekosystemet	  efterfrågar.	  Det	  räcker	  inte	  att	  utveckla	  sitt	  erbjudande	  med	  nya	  
innovativa	  lösningar	  om	  det	  inte	  är	  vad	  som	  efterfrågas.	  Adner	  (2006)	  nämner	  HD-‐TV	  som	  
ett	  bra	  exempel	  på	  detta.	  Phillips,	  Sony	  och	  Thompson	  med	  flera	  investerade	  miljarder	  på	  
utvecklingen	  av	  HD-‐TV	  och	  de	  var	  redo	  för	  massproduktion	  redan	  i	  början	  på	  nittiotalet.	  
Dock	  dröjde	  det	  drygt	  tio	  år	  innan	  tekniken	  slog	  igenom	  eftersom	  det	  på	  nittiotalet	  inte	  
fanns	  någon	  efterfrågan.	  Då	  fanns	  det	  inga	  HD-‐kanaler,	  inga	  Blu-‐ray-‐spelare	  eller	  
spelkonsoler	  som	  gav	  stöd	  åt	  tekniken.	  Detta	  exempel	  visar	  tydligt	  hur	  viktigt	  det	  är	  för	  
företag	  att	  förutse	  vart	  affärsekosystemet	  är	  på	  väg	  och	  med	  hjälp	  av	  innovationsplanen	  
styra	  i	  rätt	  riktning.	  
	  
Den	  tredje	  viktiga	  aspekten	  enligt	  Moore	  (1996)	  är	  förankring	  inom	  affärsekosystemet.	  Detta	  
innebär	  att	  dra	  nytta	  av	  partners	  investeringar	  för	  att	  förankra	  positionen	  som	  den	  ledande	  
aktören.	  Denna	  förankring	  kan	  uppnås	  på	  olika	  sätt,	  exempelvis	  genom	  tätare	  samarbete	  
med	  partners	  för	  att	  väva	  ihop	  två	  produkter.	  Detta	  lyckades	  mikroprocessor-‐tillverkaren	  
Intel	  med	  då	  datortillverkare	  i	  sina	  kampanjer	  framhävde	  att	  de	  hade	  Intel-‐processorer	  i	  sina	  
datorer	  genom	  att	  skylta	  med	  ”Intel	  inside”.	  Andra	  sätt	  att	  förankra	  sin	  roll	  inom	  
affärsekosystemet	  är	  genom	  att	  samarbeta	  med	  partners	  genom	  exempelvis	  gemensam	  
marknadsföring	  eller	  ingå	  i	  samriskföretag.	  (Moore,	  1996)	  
	  
Återfödelse	  eller	  död-‐fasen	  
Den	  fjärde	  fasen	  uppstår	  antingen	  då	  affärsekosystemet	  är	  hotat	  av	  ett	  framväxande	  
konkurrerande	  affärsekosystem	  eller	  om	  det	  sker	  en	  förändring	  av	  omvärldsfaktorer	  som	  
exempelvis	  kunders	  köpbeteende,	  makroekonomiska	  förändringar	  eller	  ny	  lagstiftning	  som	  
förändrar	  reglerna	  på	  marknaden.	  Moore	  (1993,	  1996).	  
	  
Det	  Moore	  (1996)	  menar	  med	  återfödelse	  eller	  död	  är	  att	  oavsett	  hur	  framgångsrikt	  ett	  
affärsekosystem	  är	  så	  måste	  det	  utvecklas	  för	  att	  överleva.	  Detta	  beror	  på	  att	  framgångsrika	  
och	  väl	  etablerade	  affärsekosystem	  drar	  åt	  sig	  konkurrenter	  som	  även	  de	  vill	  bli	  
framgångsrika	  och	  lönsamma.	  Är	  de	  ledande	  företagen	  för	  konservativa	  kommer	  de	  att	  tids	  
nog	  bli	  utkonkurrerade	  av	  framväxande	  affärsekosystem.	  Därmed	  blir	  den	  kritiska	  faktorn	  för	  
ledaren	  under	  denna	  fas	  att	  jobba	  med	  kontinuerliga	  prestandaförbättringar	  för	  att	  förlänga	  
livslängden	  för	  affärsekosystemet	  och	  inte	  bli	  ersatt	  av	  konkurrerande	  alternativ.	  (Moore,	  
1996)	  Det	  blir	  därför	  viktigt	  att	  vidta	  åtgärder	  under	  den	  fjärde	  fasen	  och	  Moore	  (1996)	  
beskriver	  tre	  steg	  för	  att	  lyckas	  med	  detta.	  
	  
Det	  första	  ett	  företag	  bör	  göra	  är	  att	  få	  en	  överblick	  av	  marknaden	  där	  affärsekosystemet	  är	  
verksamt.	  Detta	  för	  att	  finna	  vilka	  nuvarande	  starka	  aktörer	  som	  finns,	  vad	  deras	  intressen	  
och	  visioner	  för	  framtiden	  är	  och	  vilka	  risker	  dessa	  för	  med	  sig	  för	  företaget.	  Det	  svåra	  med	  
detta	  menar	  Moore	  (1996)	  är	  att	  affärsekosystem	  och	  företags	  verksamheter	  grundar	  sig	  i	  
ett	  antal	  antaganden.	  Dessa	  antaganden	  kan	  vara	  exempelvis	  om	  omvärldsförhållanden,	  
köpbeteende	  hos	  kunder,	  hur	  en	  produkt	  bör	  vara	  utformad	  eller	  om	  hur	  kunder	  betalar	  för	  
produkten.	  Antaganden	  likt	  dessa	  tas	  ofta	  för	  givet	  och	  är	  inte	  någonting	  företagsledare	  
lägger	  energi	  på.	  Däremot	  är	  dessa	  antaganden	  centrala	  för	  strategiskapandet	  bland	  nya	  
framväxande	  affärsekosystem.	  Nya	  aktörer	  som	  lyckas	  är	  ofta	  innovativa	  och	  istället	  för	  att	  
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acceptera	  de	  nuvarande	  antaganden	  så	  läggs	  fokus	  på	  alternativa	  framtida	  antaganden	  om	  
hur	  saker	  och	  ting	  kommer	  att	  fungera	  då.	  Det	  är	  dessa	  visioner	  om	  framtiden	  som	  måste	  
identifieras	  för	  att	  ett	  affärsekosystem	  ska	  kunna	  försvara	  sig	  mot	  dessa	  och	  förstå	  vart	  
marknaden	  är	  på	  väg.	  (Moore,	  1996)	  
	  
Vidare	  menar	  Moore	  (1996)	  att	  information	  måste	  samlas	  in	  om	  hur	  affärsekosystemet	  
presterar.	  Det	  innebär	  att	  besvara	  frågor	  om	  exempelvis	  vad	  det	  är	  affärsekosystemet	  vill	  
lyckas	  med,	  hur	  kan	  det	  kan	  mätas	  och	  hur	  de	  kan	  påverka	  dessa	  framgångsfaktorer?	  Denna	  
information	  ligger	  till	  grund	  för	  att	  hitta,	  dels	  affärsekosystemets	  framgångsfaktorer,	  men	  
även	  för	  att	  finna	  vilka	  processer	  som	  kan	  effektiviseras	  och	  ställas	  i	  jämförelse	  med	  
konkurrerande	  affärsekosystem	  (Moore,	  1996).	  Denna	  effektivisering	  av	  processer	  kan	  
jämföras	  med	  hur	  bland	  annat	  tillverkande	  företag	  jobbar	  med	  “Total	  Quality	  Management”	  
(TQM)	  för	  att	  bli	  så	  effektiva	  som	  möjligt.	  Naidu	  et	  al	  (2006)	  skriver	  att	  TQM	  innebär	  att	  
ledarna	  har	  ett	  kvalitétstänk	  som	  ska	  genomsyra	  organisationen	  i	  alla	  led	  för	  att	  bli	  effektiva.	  
Det	  som	  skiljer	  TQM	  mot	  det	  Moore	  (1996)	  skriver	  om	  affärsekosystem	  är	  att	  istället	  för	  att	  
se	  på	  exempelvis	  tillverkningsprocessen	  i	  ett	  företag,	  så	  måste	  detta	  kvalitétstänk	  och	  
effektivisering	  ske	  för	  alla	  parter	  i	  affärsekosystemet.	  
	  
När	  väl	  denna	  information	  om	  affärsekosystemets	  omvärld	  samt	  dess	  styrkor	  och	  svagheter	  
är	  insamlad	  så	  måste	  den	  utvärderas	  för	  att	  skapa	  en	  strategi	  för	  framtiden.	  De	  samverkande	  
utmaningarna	  blir	  att	  inom	  affärsekosystemet	  fortsätta	  vara	  innovativa	  och	  ständigt	  jobba	  
med	  prestandaförbättringar	  för	  att	  på	  så	  sätt	  fortsätta	  vara	  konkurrenskraftiga.	  För	  att	  
skydda	  affärsekosystemet	  mot	  konkurrerande	  alternativ	  bör	  det	  finnas	  höga	  
inträdesbarriärer	  samt	  att	  kunder	  hålls	  kvar	  genom	  dyra	  byteskostnader.	  Detta	  för	  att	  köpa	  
tid	  till	  att	  integrera	  nya	  innovativa	  lösningar	  och	  utveckla	  affärsekosystemets	  erbjudande.	  
(Moore,	  1996)	  
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3.	  Metod 

Kapitlet	  inleds	  med	  att	  redogöra	  för	  val	  av	  ämne,	  forskningsstrategi	  och	  design	  där	  
återkoppling	  finns	  till	  valda	  frågeställningar	  och	  syfte.	  Vidare	  presenteras	  datainsamlingen	  
och	  hur	  den	  har	  skett,	  vilket	  följs	  av	  ett	  avsnitt	  där	  analysmetoden	  presenteras.	  Slutligen	  
avslutas	  kapitlet	  med	  en	  kritisk	  reflektion	  över	  studiens	  kvalitet.   
     

3.1.	  Val	  av	  ämne 
Valet	  av	  ämne	  grundar	  sig	  i	  gruppens	  intresse	  för	  företagsnätverk.	  Vid	  sökningar	  på	  områden	  
inom	  företagsnätverk	  upptäcktes	  ett	  område	  inom	  teorin	  som	  internationellt	  definieras	  som	  
“Business	  ecosystem”,	  vilket	  på	  svenska	  kan	  översättas	  till	  affärsekosystem.	  En	  
litteraturstudie	  pågick	  samtidigt	  inom	  projekt	  och	  projektstyrning	  då	  gruppen	  ansåg	  att	  
projekt	  och	  projektstyrning	  inom	  företagsnätverk	  skulle	  vara	  intressant	  att	  se	  närmare	  på.	  I	  
denna	  litteraturstudie	  upptäcktes	  att	  stora	  projekt	  kan	  tendera	  att	  misslyckas	  som	  ett	  
resultat	  av	  flera	  anledningar.	  Projekt	  mellan	  flera	  företag	  inom	  ett	  företagsnätverk	  tenderar	  
att	  bli	  stora	  och	  komplexa	  då	  det	  är	  flera	  aktörer	  inblandade.	  En	  litteraturstudie	  påbörjades	  
inom	  området	  för	  affärsekosystem	  där	  upptäckten	  relativt	  snart	  gjordes	  att	  forskningen	  med	  
ett	  affärsekosystemperspektivet	  på	  företagsgemensamma	  projekt	  saknades	  inom	  
banksektorn.	  Valet	  att	  se	  på	  banksektorn	  grundades	  i	  ett	  intresse	  som	  sedan	  tidigare	  funnits	  
inom	  gruppen.	  Gruppen	  bestämde	  då	  att	  en	  studie	  inom	  bankgemensamma	  projekt	  ur	  ett	  
affärsekosystemperspektiv	  skulle	  vara	  av	  intresse.	  Det	  vill	  säga	  hur	  ett	  affärsekosystem,	  med	  
olika	  strategiska	  roller	  och	  faser,	  är	  uppbyggt	  och	  koppla	  detta	  till	  hur	  ett	  projekt	  är	  
uppbyggt	  för	  att	  identifiera	  problem	  inom	  projektstyrningen.	  En	  undersökning	  av	  den	  
svenska	  banksektorn	  påbörjades	  och	  den	  bankgemensamma	  tjänst	  som	  valdes	  ut	  för	  en	  
fallstudie	  var	  tjänsten	  Swish	  som	  lanserades	  under	  hösten	  2012	  (TT,	  2012).	  De	  problem	  som	  
då	  identifierades	  var	  till	  att	  börja	  med	  om	  det	  är	  gynnsamt	  att	  använda	  ett	  
affärsekosystemperspektiv	  för	  att	  se	  på	  projektstyrning	  inom	  företagsnätverk	  samt	  vidare	  
vilka	  problem	  som	  kan,	  utifrån	  ett	  affärsekosystemperspektiv,	  identifieras	  och	  försvåra	  
styrningen	  av	  bankgemensamma	  projekt.	  Detta	  var	  de	  problem	  som	  identifierades,	  vilket	  
enligt	  Bryman	  och	  Bell	  (2005)	  skall	  ligga	  till	  grund	  för	  uppsatsens	  frågeställningar	  samt	  
avgöra	  hur	  övriga	  delar	  av	  undersökningen	  skall	  se	  ut.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
       

3.2.	  Studiens	  utgångspunkt	  och	  utformning 
Med	  hänsyn	  till	  undersökningens	  syfte,	  som	  var	  att	  utvärdera	  om	  
affärsekosystemperspektivet	  är	  ett	  gynnsamt	  perspektiv	  att	  se	  på	  företagsnätverk	  samt	  
identifiera	  de	  problem	  som	  kan	  försvåra	  styrningen	  inom	  bankgemensamma	  projekt	  utifrån	  
samma	  perspektiv.	  För	  att	  lyckas	  med	  det	  krävdes	  en	  djupare	  förståelse	  inom	  
situationsspecifika	  processer,	  problemets	  innebörd	  och	  mening.	  Gruppen	  valde	  i	  det	  här	  
fallet	  i	  linje	  med	  vad	  Christensen	  et	  al	  (2010)	  säger,	  att	  tillämpa	  en	  studie	  av	  kvalitativ	  
karaktär	  där	  en	  fallstudieansats	  tillämpades.	  Anledningen	  till	  att	  valet	  gjordes	  var	  att	  
gruppen	  ansåg	  att	  den	  ansatsen	  på	  bästa	  sätt	  kunde	  svara	  till	  uppsatsens	  syfte.	  Då	  studien	  
har	  till	  avsikt	  att	  skapa	  en	  förståelse	  och	  urskilja	  mönster,	  menar	  Trost	  (2010)	  att	  en	  
kvalitativ	  studie	  lämpar	  sig	  väl.	  Även	  Bryman	  och	  Bell	  (2005)	  instämmer	  i	  detta	  och	  säger	  att	  
en	  kvalitativ	  studie	  brukar	  beskrivas	  som	  tolkningsinriktad	  eller	  interpretativ.	  Christensen	  et	  
al	  (2010)	  bekräftar	  valet	  av	  ansats	  ytterligare	  genom	  att	  säga	  att	  en	  fallstudieansats	  
framförallt	  lämpar	  sig	  vid	  en	  studie	  av	  komplexa	  sociala	  processer	  och	  där	  människor	  
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integrerar	  med	  varandra	  samtidigt	  som	  en	  fallstudie	  ger	  möjlighet	  till	  att	  studera	  processen	  
på	  djupet	  genom	  intervjuer	  med	  personer	  som	  är	  en	  del	  av	  processen.	  Då	  studiens	  syfte	  
besvarades	  genom	  intervjuer	  med	  olika	  företag	  som	  arbetar	  runt	  samma	  produkt	  och	  
projekt	  motiveras	  ytterligare	  valet	  av	  fallstudieansatsen.	  Både	  Hallin	  och	  Karrbom	  
Gustavsson	  (2014)	  och	  Macheridis	  (2009)	  säger	  att	  ett	  processperspektiv	  tillämpas	  inom	  
projekt	  samtidigt	  som	  detta	  enligt	  Moore	  (1996)	  även	  går	  att	  återfinna	  inom	  teorin	  kring	  
affärsekosystem.	  Bryman	  och	  Bell	  (2005)	  hävdar	  samtidigt	  att	  forskning	  med	  kvalitativ	  ansats	  
kan	  se	  aktiviteter	  och	  händelser	  ur	  ett	  processperspektiv,	  vilket	  ytterligare	  motiverade	  valet	  
av	  forskningsstrategi	  och	  möjligheten	  att	  besvara	  studiens	  syfte	  på	  bästa	  sätt.	  	  Kvalitativa	  
semi-‐strukturerade	  intervjuer	  valdes	  för	  att	  ha	  möjligheten	  att	  samla	  in	  en	  nödvändig	  mängd	  
data	  samtidigt	  som	  respondenten	  gavs	  möjlighet	  att	  svara	  på	  följdfrågor	  som	  uppkom	  under	  
intervjutillfället.	  	   	  
	   	   	  

3.3.	  Urval 
För	  att	  kunna	  besvara	  studiens	  frågor	  krävdes	  en	  inblick	  och	  kunskap	  inom	  det	  projekt	  
studien	  avsåg	  att	  undersöka.	  Christensen	  et	  al	  (2010)	  argumenterar	  för	  att	  ett	  icke-‐
sannolikhetsurval	  är	  att	  föredra	  då	  studien	  avsåg	  att	  studera	  komplexa	  frågor.	  Att	  tillämpa	  
ett	  sannolikhetsurval	  skulle	  kunna,	  enligt	  Christensen	  et	  al	  (2010),	  resultera	  i	  att	  syftets	  
frågeställningar	  inte	  skulle	  kunna	  besvaras,	  då	  risken	  skulle	  finnas	  att	  respondenter	  utan	  
tillräcklig	  insyn	  i	  processer	  skulle	  intervjuats,	  vilket	  ytterligare	  motiverar	  valet	  av	  urval.	  	  	  
	  
Urvalet	  av	  respondenter	  valdes	  ut	  efter	  vissa	  kriterier.	  Dessa	  var	  att	  personen	  skulle	  arbeta	  
på	  en	  av	  de	  banker	  som	  ingår	  i	  den	  bankgemensamma	  tjänsten	  Swish	  och	  ha	  god	  insyn	  i	  
både	  bankinterna	  och	  nätverkets	  processer	  med	  hänseende	  på	  Swish.	  Vidare	  var	  även	  ett	  
kriterium	  att	  varje	  respondent	  skulle	  vara	  projektansvarig	  för	  Swish	  på	  den	  bank	  personen	  
arbetar	  vid.	  I	  och	  med	  personens	  roll	  inom	  företagets	  ansågs	  de	  valda	  respondenterna	  ha	  
tillräcklig	  kunskap	  för	  att	  kunna	  besvara	  studiens	  syfte.	  Christensen	  et	  al	  (2010)	  identifierar	  
den	  här	  typen	  av	  urval	  till	  ett	  flerstegsurval	  då	  kriterierna	  för	  valet	  av	  respondenter	  gjordes	  i	  
flera	  steg.	  Slutligen	  blev	  urvalet	  projektansvariga	  vid	  fyra	  av	  de	  samarbetande	  bankerna.	  Ett	  
aktivt	  val	  gjordes	  gällande	  vilka	  av	  bankerna	  som	  skulle	  intervjuas	  där	  valet	  gjordes	  att	  två	  av	  
de	  fyra	  Svenska	  storbankerna	  valdes	  ut.	  Tillsammans	  med	  en	  mindre	  aktör	  sett	  till	  
marknadsandelar	  på	  den	  svenska	  marknaden	  samt	  en	  bank	  som	  anslöt	  sig	  till	  samarbetet	  
under	  2013.	  Valen	  gjordes	  med	  grund	  i	  befintlig	  teori	  gällande	  affärsekosystem	  som,	  genom	  
Moore	  (1996)	  samt	  Iansiti	  och	  Levien	  (2004),	  menar	  att	  olika	  aktörer	  inom	  ett	  
affärsekosystem	  tar	  olika	  roller.	  
	  
En	  diskussion	  fördes	  kring	  antalet	  respondenter	  som	  skulle	  ligga	  till	  grund	  för	  
datainsamlingen.	  Gruppen	  satte	  där	  upp	  två	  kriterier	  för	  att	  begränsa	  insamlingen	  där	  den	  
fösta	  var	  hur	  många	  representanter	  från	  de	  olika	  bankerna	  vi	  skulle	  få	  möjlighet	  att	  träffa	  
samt	  att	  den	  insamlade	  mängden	  data	  skulle	  vara	  hanterbar	  utifrån	  de	  resurser	  och	  den	  
utsatta	  tiden	  för	  studien.	  Trost	  (2010)	  belyser	  vikten	  av	  att	  det	  insamlade	  empiriska	  
materialet	  inte	  borde	  vara	  för	  stort	  i	  förhållande	  till	  den	  tid	  och	  resurser	  som	  finns	  
tillgängliga.	  Trost	  (2010)	  menar	  där	  på	  att	  det	  kan	  vara	  bra	  att	  begränsa	  sig	  till	  ett	  fåtal	  
intervjuer.	  Tre	  manliga	  och	  en	  kvinnlig	  respondent	  har	  intervjuats	  men	  någon	  hänsyn	  till	  kön	  
har	  inte	  tagits,	  utan	  respondenters	  lämplighet	  att	  medverka	  har	  grundats	  i	  tidigare	  nämnda	  
kriterier.   
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3.4.	  Datainsamling 
Både	  sekundär-‐	  och	  primärdata	  låg	  till	  grund	  för	  undersökningen.	  Christensen	  et	  al	  (2010)	  
beskriver	  den	  delen	  av	  studien	  som	  sker	  i	  början	  för	  inledande	  studie,	  vilken	  avser	  att	  samla	  
in	  de	  data	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  att	  kunna	  besvara	  de	  uppställda	  frågeställningarna.	  
Christensen	  et	  al	  (2010)	  benämner	  typen	  av	  data	  som	  sekundärdata	  och	  är	  en	  bra	  metod	  för	  
att	  anskaffa	  den	  grundläggande	  kunskap	  som	  behövs	  inom	  valt	  område.	  En	  medvetenhet	  
angående	  källkritik	  fanns	  även	  kring	  källors	  ursprung.	  Även	  antalet	  gånger	  artiklar	  tidigare	  
citerats	  togs	  i	  beaktande	  då	  detta	  ansågs	  vara	  en	  del	  i	  säkerställandet	  av	  källans	  kvalitet.	  Den	  
insamlade	  kunskapen	  låg	  sedan	  till	  grund	  för	  den	  teoretiska	  referensramen.	  Primärdata	  
samlades	  sedan	  in	  genom	  semi-‐strukturerade	  intervjuer.	  Bryman	  och	  Bell	  (2005)	  säger	  att	  
semi-‐strukturerade	  intervjuer	  innehåller	  specifika	  teman	  där	  även	  följdfrågor	  till	  de	  i	  förväg	  
förberedda	  teman	  ställs	  om	  de	  knyter	  an	  till	  någonting	  respondenten	  sagt,	  vilket	  passade	  
studien	  på	  ett	  bra	  sätt.	  De	  teman	  som	  ingick	  i	  intervjuguiden	  hade	  sammanställts	  med	  grund	  
i	  den	  teoretiska	  referensramen.	  Dessa	  teman	  användes	  sedan	  vid	  de	  fyra	  genomförda	  semi-‐
strukturerade	  intervjuerna.	  	  	  

3.4.1.	  Sekundärdata 
Till	  en	  början	  syftade	  litteraturstudierna	  till	  att	  skaffa	  en	  förståelse	  om	  vad	  som	  
karaktäriserar	  ett	  affärsekosystem	  och	  vidare	  vad	  som	  karaktäriserar	  ett	  projekt	  och	  de	  
problem	  som	  kan	  uppstå	  inom	  båda.	  Litteraturstudien	  mynnade	  ut	  i	  en	  djupare	  
litteraturstudie	  inom	  affärsekosystem	  och	  projektstyrning	  där	  sökmotorer	  som	  Summon	  och	  
Google	  Scholar	  användes.	  Olika	  nyckelord	  användes	  vidare	  i	  sökningen	  på	  de	  olika	  
sökmotorerna	  och	  den	  sekundärdata	  som	  hittades	  blev	  litteraturstudien	  som	  sedan	  låg	  till	  
grund	  för	  den	  teoretiska	  referensram	  och	  hur	  den	  blev	  utformad.	  Det	  var	  även	  denna	  
insamling	  av	  data	  som	  vidare	  i	  studien	  kom	  att	  ligga	  till	  grund	  för	  analysen	  av	  insamlad	  
primärdata.	  
	  
I	  den	  genomförda	  fallstudien	  har	  gruppen	  inte	  haft	  tillgång	  till	  någon	  intern	  sekundärdata	  
från	  varken	  GetSwish	  AB,	  någon	  av	  bankerna	  eller	  någon	  annan	  aktör	  inom	  
affärsekosystemet.	  De	  dokument	  som	  funnits	  till	  gruppens	  förfogande	  är	  officiella	  dokument	  
i	  form	  av	  pressmeddelanden,	  marknadsföringsmaterial	  samt	  information	  som	  går	  att	  hitta	  på	  
GetSwish	  ABs	  officiella	  hemsida.	  Dokument	  som	  Christensen	  et	  al	  (2010)	  klassificerar	  som	  
extern	  sekundärdata.	  De	  dokument	  som	  hittades	  användes	  som	  en	  introduktion	  till	  ämnet	  
och	  har	  även	  bidragit	  med	  viss	  förståelse	  för	  vilka	  aktörer	  som	  är	  verksamma	  inom	  
nätverket.	  Bryman	  och	  Bell	  (2005)	  säger	  samtidigt	  att	  massmediaprodukter,	  som	  den	  typen	  
av	  dokument	  får	  räknas	  till,	  kan	  vara	  svårt	  att	  säkerställa	  kvaliteten	  på.	  Detta	  då	  materialet	  
kan	  ha	  skrivits	  av	  någon	  med	  bristfällig	  kunskap	  inom	  området,	  vilket	  kan	  ha	  lett	  till	  
förvrängningar.	  Christensen	  et	  al	  (2010)	  menar	  att	  det	  både	  finns	  för	  och	  nackdelar	  med	  
sekundärdata,	  där	  argument	  som	  att	  det	  både	  är	  tids-‐	  och	  kostnadseffektiv	  talar	  för.	  
Samtidigt	  är	  det	  viktigt	  att	  även	  vara	  medveten	  om	  de	  nackdelar	  som	  finns,	  där	  författaren	  
nämner	  argument	  som	  inaktuell	  data	  och	  att	  den	  presenterade	  datan	  inte	  passar	  den	  
aktuella	  studien.	  Med	  en	  medvetenhet	  gällande	  att	  det	  kunde	  vara	  på	  det	  sättet	  användes	  
det	  materialet	  med	  försiktighet	  och	  enbart	  som	  ett	  komplement	  till	  de	  intervjuer	  som	  
genomfördes	  för	  att	  i	  vissa	  fall	  öka	  förståelsen	  av	  det	  respondenterna	  sade.	  Bryman	  och	  Bell	  
(2005)	  menar	  också	  att	  interna	  dokument	  kan	  vara	  av	  bristfällig	  kvalitet.	  Detta	  i	  kombination	  
med	  att	  de	  olika	  företag	  som	  ingick	  i	  studien	  inte	  gärna	  delade	  med	  sig	  av	  interna	  dokument	  
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och	  liknande	  gjorde	  att	  gruppen	  kände	  sig	  nöjd	  med	  de	  primärdata	  som	  senare	  samlades	  in.	  	  
	   	   	   	  
3.4.2.	  Intervjuguider 
Med	  utgångspunkt	  i	  den	  teoretiska	  referensramen	  utvecklades	  en	  övergripande	  
intervjuguide,	  som	  skulle	  ligga	  till	  grund	  för	  de	  fyra	  semi-‐strukturerade	  intervjuerna	  som	  
planerats.	  Genom	  att	  se	  till	  den	  teoretiska	  referensramen	  utvecklades	  olika	  ämnen	  som	  
under	  intervjun	  skulle	  behandlas.	  De	  ämnen	  som	  intervjuerna	  skulle	  behandla	  var	  följande;	  
affärsekosystemets	  olika	  faser,	  affärsekosystemets	  olika	  roller,	  strategier	  inom	  ett	  
affärsekosystem,	  projektstyrning	  och	  projektstyrningens	  tre	  styrparametrar	  Med	  hjälp	  av	  en	  
operationalisering	  av	  den	  teoretiska	  referensramen	  skapades	  olika	  ämnesområden	  inom	  
respektive	  tema.	  Bryman	  och	  Bell	  (2005)	  belyser	  vikten	  av	  att	  utforma	  intervjun	  efter	  hur	  
strukturerad	  den	  skall	  vara.	  Intervjuprocessen	  var	  planerad	  till	  att	  vara	  flexibel	  i	  och	  med	  
valet	  att	  genomföra	  en	  semi-‐strukturerad	  intervju.	  Bryman	  och	  Bell	  (2005)	  fortsätter	  med	  att	  
säga	  att	  ledande	  frågor	  bör	  undvikas	  för	  att	  på	  så	  sätt	  inte	  hindra	  alternativa	  idéer	  eller	  
synsätt	  att	  komma	  upp	  till	  ytan.	  Följdfrågor	  ställdes	  där	  möjlighet	  fanns	  att	  på	  så	  vis	  ta	  vara	  
på	  möjligheten	  att	  få	  respondenten	  att	  utveckla	  sina	  svar.	  Till	  de	  tre	  respondenter	  som	  
representerade	  de	  banker	  som	  varit	  med	  i	  samarbetet	  Swish	  från	  start	  utvecklades	  en	  
intervjuguide.	  Efter	  den	  första	  intervjun	  utvärderades	  intervjuguiden	  av	  gruppen	  för	  att	  se	  så	  
den	  besvarade	  de	  områden	  som	  studien	  avsåg	  att	  behandla.	  Detta	  anser	  Trost	  (2010)	  vara	  
en	  bra	  rutin	  då	  den	  kan	  hjälpa	  till	  att	  stärka	  upp	  svagheten	  inför	  kommande	  intervjuer.	  Den	  
som	  avsåg	  att	  användas	  till	  den	  bank	  som	  anslöt	  sig	  till	  samarbetet	  senare	  utformades	  något	  
annorlunda	  för	  att	  passa	  bättre	  med	  avseende	  på	  att	  denna	  aktör	  inte	  varit	  med	  från	  början.	  
Även	  om	  intervjuguiderna	  skiljde	  sig	  åt	  med	  hänseende	  på	  vissa	  frågor	  var	  de	  teman	  som	  
togs	  upp	  samma	  för	  att	  underlätta	  jämförelsen	  mellan	  de	  svar	  som	  samlades	  in	  under	  de	  
olika	  intervjuerna.	  Christensen	  et	  al	  (2010)	  säger	  vidare	  att	  under	  själva	  intervjun	  kan	  det	  
vara	  av	  vikt	  att	  få	  respondenten	  att	  känna	  sig	  bekväm	  och	  avslappnad	  för	  att	  på	  så	  vis	  ge	  så	  
ärliga	  svar	  som	  möjligt	  och	  även	  öppna	  upp	  sig.	  Gruppen	  valde	  att,	  utöver	  det	  inledande	  
småpratet	  som	  Christensen	  et	  al	  (2010)	  rekommenderar,	  även	  utlova	  de	  tre	  respondenterna	  
som	  ingått	  i	  samarbetet	  från	  början	  anonymitet,	  då	  de	  skulle	  tilldelas	  kodnamn	  i	  studien.	  Då	  
det	  enbart	  tillkommit	  en	  ny	  aktör	  i	  samarbetet	  sedan	  det	  lanserades	  var	  detta	  inte	  möjligt	  
för	  den	  sista	  respondenten.	  Gruppen	  var	  här	  noga	  med	  att	  informera	  om	  detta	  men	  
samtidigt	  säga	  att	  även	  ett	  kodnamn	  skulle	  delas	  ut	  här	  men	  att	  anonymiteten	  inte	  skulle	  
kunna	  hållas.	  Detta	  var	  okej	  för	  respondenten	  

	  
Inledande	  i	  båda	  intervjuguiderna	  var	  frågor	  gällande	  respondentens	  erfarenhet	  och	  rutin	  
inom	  banksektorn.	  De	  frågor	  som	  ställdes	  inledningsvis	  var	  respondentens	  roll	  inom	  
företaget,	  arbetstid	  inom	  företaget	  samt	  vilken	  roll	  respondenten	  har	  inom	  tjänsten	  Swish.	  
Här	  ställdes	  även	  en	  helt	  öppen	  fråga	  där	  respondenten	  fick	  berätta	  kort	  om	  sig	  själv.	  Detta	  
för	  att	  inte	  missa	  någonting	  som	  respondenten	  önskade	  säga	  men	  som,	  enligt	  Bryman	  och	  
Bell	  (2012),	  riskerar	  att	  annars	  inte	  komma	  fram.	  De	  frågor	  som	  fanns	  i	  de	  två	  
intervjuguiderna	  syftade	  tillsammans	  till	  att	  få	  en	  tydlig	  uppfattning	  om	  projektstyrning	  inom	  
bankgemensamma	  projekt	  med	  ett	  affärsekosystemperspektiv	  och	  att	  på	  så	  vis	  kunna	  
identifiera	  problem	  som	  kan	  försvåra	  bankgemensamma	  projekt.	  Med	  grund	  i	  den	  teoretiska	  
referensramen	  går	  det	  att	  se	  att	  affärsekosystem	  karakteriseras	  av	  olika	  strategiska	  roller	  
och	  faser,	  vilket	  motiverade	  frågor	  inom	  detta	  område.	  Vidare	  ställdes	  frågor	  kring	  projekt	  
och	  projektstyrning.	  Projektstyrning	  kan	  ske	  enligt	  deluppgifterna	  planering,	  organisering	  
och	  uppföljning	  då	  dessa	  kan	  ses	  som	  hjälpmedel	  för	  att	  nå	  projektets	  slutgiltiga	  mål.	  
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Macheridis	  (2009)	  säger	  vidare	  att	  verktyg	  för	  att	  nå	  uppsatta	  mål	  är	  styrparametrarna	  tid,	  
kostnad	  och	  kvalitet,	  vilket	  också	  ställdes	  frågor	  inom.	  
	  
De	  båda	  intervjuguiderna	  går	  att	  finna	  som	  bilagor:	  (Bilaga	  2)	  och	  (Bilaga	  3)	   	  
	  
3.4.3.	  Genomförande	  av	  intervjuer 
De	  respondenter	  som	  kontaktades	  och	  som	  slutligen	  hade	  möjlighet	  att	  medverka	  i	  studien	  
fick	  själva	  vara	  med	  och	  påverka	  och	  ge	  förslag	  om	  var	  någonstans	  intervjun	  skulle	  äga	  rum.	  
Trost	  (2010)	  menar	  att	  det	  är	  av	  vikt	  att	  låta	  respondenten	  vara	  med	  och	  välja	  tid	  och	  plats	  
då	  det	  bidrar	  till	  att	  respondenten	  känner	  sig	  trygg.	  Christensen	  et	  al	  (2010)	  menar	  också	  att	  
det	  är	  viktigt	  att	  innan	  intervjun	  låta	  respondenterna	  ta	  del	  av	  syftet	  med	  studien	  och	  även	  
uppge	  hur	  lång	  tid	  intervjun	  beräknas	  ta	  för	  att	  respondenten	  ska	  ha	  möjlighet	  att	  förbereda	  
sig.	  Även	  studiens	  frågeställningar	  skickades	  ut	  för	  att	  på	  så	  vis	  öka	  studiens	  reliabilitet	  och	  
validitet.	  I	  detta	  skede	  lämnade	  gruppen	  även	  en	  kort	  presentation	  om	  sig	  själva.	  Garanti	  
gällande	  anonymitet	  lämnades	  samt	  att	  respondenterna	  tillfrågades	  om	  möjlighet	  till	  
inspelning	  var	  möjlig	  för	  att	  på	  så	  vis	  underlätta	  för	  transkribering.	  Christensen	  et	  al	  (2012)	  
menar	  att	  en	  fördel	  med	  inspelning	  är	  att	  den	  som	  intervjuar	  har	  större	  möjlighet	  att	  rikta	  
ett	  större	  fokus	  till	  de	  frågor	  som	  skall	  ställas	  samt	  respondentens	  svar.	  Samtliga	  intervjuer	  
genomfördes	  på	  respondentens	  arbetsplats	  vilket,	  enligt	  Bryman	  och	  Bell	  (2005),	  är	  mer	  
resurskrävande	  jämfört	  med	  en	  telefonintervju	  samtidigt	  som	  den	  negativa	  aspekten	  vid	  en	  
telefonintervju	  gällande	  icke-‐verbala	  uttryck	  som	  kan	  vara	  svåra	  att	  upptäcka	  vid	  en	  
telefonintervju	  elimineras.	  	  
	  
Fyra	  stycken	  semi-‐strukturerade	  intervjuer	  genomfördes	  och	  det	  empiriska	  material	  som	  
samlades	  in	  hade	  till	  syfte	  att	  besvara	  studiens	  frågeställningar.	  De	  intervjuer	  som	  gjordes	  
hade	  samma	  teman	  som	  på	  förhand	  hade	  förberetts.	  Tanken	  med	  den	  flexibla	  designen	  av	  
intervjuguiden	  bidrog	  till	  att	  respondenten	  hade	  möjlighet	  att	  prata	  fritt	  runt	  de	  uppsatta	  
ämnena.	  Detta	  ledde	  till	  viss	  del	  att	  intervjuerna	  tog	  olika	  riktning.	  Bryman	  och	  Bell	  (2005)	  
ser	  inte	  det	  här	  som	  något	  problem	  då	  en	  semi-‐strukturerad	  intervju	  skall	  vara	  utifrån	  
respondentens	  egna	  perspektiv.	  Trots	  att	  de	  båda	  intervjuguiderna	  behandlade	  samma	  
teman	  så	  varierade	  intervjuerna	  i	  tid	  mellan	  60-‐80	  minuter.	  Detta	  ser	  inte	  Bryman	  och	  Bell	  
(2005)	  heller	  som	  något	  problem	  då	  studiens	  kvalitativa	  karaktär	  bidrar	  till	  att	  längden	  kan	  
variera	  men	  informationen	  som	  framkommer	  kan	  vara	  relevant	  oavsett	  längd	  på	  intervjun.	  	  	  	  
	  
	         
3.5.	  Analysmetod 
Det	  gjordes	  fyra	  olika	  intervjuer,	  vilka	  samtliga	  transkriberades	  efter	  att	  intervjun	  
genomförts.	  Enligt	  Bryman	  och	  Bell	  (2005)	  är	  en	  transkribering	  bra	  inom	  kvalitativa	  
intervjuer	  för	  att	  på	  så	  vis	  få	  med	  både	  vad	  respondenten	  säger	  och	  hur	  denna	  person	  säger	  
det.	  Den	  information	  som	  inte	  bedömdes	  vara	  relevant	  eller	  väsentlig	  för	  studien	  sorterades	  
bort	  för	  att	  göra	  omfånget	  av	  data	  mer	  hanterligt.	  Materialet	  sammanställdes	  sedan	  efter	  de	  
olika	  teman	  som	  var	  uppställda	  i	  intervjun.	  För	  att	  skapa	  en	  tydlig	  struktur	  presenterade	  
varje	  tema	  i	  intervjun	  för	  att	  underlätta	  en	  jämförelse	  mellan	  olika	  respondenters	  svar.	  	  
	  
Insamlat	  material	  analyserades	  sedan	  i	  fyra	  olika	  delar	  där	  affärsekosystemperspektivet	  
analyserades	  först	  för	  att	  identifiera	  de	  olika	  strategiska	  rollerna	  och	  faserna	  inom	  det	  
studerade	  fallet	  och	  innebörden	  av	  dessa.	  Inom	  teorierna	  för	  affärsekosystem	  identifierar	  
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två	  olika	  författare	  rollerna	  på	  olika	  sätt.	  Båda	  dessa	  presenterades	  och	  analyserades	  för	  att	  
få	  en	  tydlig	  bild	  av	  hur	  väl	  rollerna	  går	  att	  sammankoppla	  utifrån	  de	  olika	  definitionerna.	  
Vidare	  gjordes	  en	  analys	  av	  de	  olika	  faserna,	  både	  utifrån	  affärsekosystemperspektivet	  samt	  
inom	  projekt	  och	  projektstyrning.	  Detta	  för	  att	  identifiera	  problem	  inom	  de	  olika	  faserna	  och	  
genom	  att	  se	  till	  båda	  perspektiven	  göra	  analysen	  mer	  omfattande	  och	  möjliggöra	  att	  på	  ett	  
tydligt	  sätt	  koppla	  samman	  affärsekosystem	  med	  projekt.	  Vidare	  presenteras	  projektets	  tre	  
styrparametrar;	  tid,	  kostnad	  och	  kvalitet.	  Detta	  analyseras	  utifrån	  de	  svårigheterna	  
respondenterna	  identifierat	  inom	  varje	  område,	  vilket	  gjorde	  det	  möjligt	  att	  i	  en	  tabell	  
(Tabell	  5)	  presentera	  olika	  svårigheter	  de	  olika	  bankerna	  ser.	  En	  tabell	  används	  för	  att	  lättare	  
identifiera	  gemensamma	  nämnare	  hos	  respondenten	  för	  vidare	  analys.	  Kapitlet	  avslutas	  med	  
en	  analys	  kring	  komplexiteten	  inom	  ett	  bankgemensamt	  projekt.  
 

3.6.	  Studiens	  kvalitet 
Gällande	  studiens	  kvalitet	  har	  en	  medvetenhet	  funnits	  kring	  ett	  antal	  olika	  val	  som	  gjordes	  
under	  genomförandet.	  Bryman	  och	  Bell	  (2005)	  pratar	  om	  en	  studies	  reliabilitet	  där	  
författarna	  pratar	  om	  studiens	  tillförlitlighet.	  Inom	  en	  kvalitativ	  studie	  kan	  detta	  vara	  svårt	  
att	  uppnå	  hävdar	  författarna	  då	  subjektivitet	  kan	  prägla	  den	  insamlad	  data.	  Detta	  har	  tagits	  i	  
beaktande	  och	  samtliga	  gruppmedlemmar	  har	  varit	  delaktiga	  vid	  de	  intervjuer	  som	  gjorts	  
samtidigt	  som	  samtliga	  gruppmedlemmar	  även	  varit	  delaktiga	  i	  transkriberingen	  av	  
genomförda	  intervjuer	  som	  skett	  ordagrant.	  Vidare	  beskriver	  även	  Bryman	  och	  Bell	  (2005)	  
begreppet	  replikerbarhet,	  som	  innebär	  den	  möjlighet	  som	  finns	  att	  återupprepa	  studien	  och	  
återigen	  komma	  fram	  till	  det	  tidigare	  forskare	  gjort.	  Medvetenhet	  finns	  att	  replikerbarheten	  
i	  den	  gjorda	  studien	  kan	  vara	  begränsad	  då	  samtliga	  respondenter	  utlovats	  anonymitet.	  Ett	  
val	  gjordes	  här,	  där	  replikerbarheten	  ställdes	  mot	  de	  argument	  Christensen	  et	  al	  (2010)	  har	  
för	  att	  ge	  respondenten	  anonymitet	  och	  fördelarna	  det	  innebär.	  Då	  Christensen	  et	  al	  (2010)	  
säger	  att	  anonymitet	  kan	  bidra	  till	  att	  respondenten	  svarar	  mer	  rakt	  och	  öppet	  på	  de	  frågor	  
som	  ställs	  togs	  beslutet	  att	  anonymitet	  föredrogs.	  Bryman	  och	  Bell	  (2005)	  säger	  vidare	  att	  
meningen	  med	  en	  fallstudie	  inte	  är	  att	  kunna	  generalisera	  resultatet	  till	  en	  mer	  omfattande	  
målpopulation.	  En	  medvetenhet	  finns	  i	  och	  med	  att	  en	  fallstudie	  har	  genomförts	  men	  
samtidigt	  menar	  Christensen	  et	  al	  (2010)	  att	  möjlighet	  till	  en	  kvalitativ	  generalisering	  finns,	  
vilket	  även	  kan	  kallas	  arbetshypotes.	  Detta	  innebär	  att	  resultatet	  i	  en	  viss	  studie	  möjligen	  
kan	  gå	  att	  överföra	  till	  en	  annan	  liknande	  studie	  om	  de	  genererade	  resultaten	  lyckas	  visa	  på	  
tillräckligt	  tydliga	  samband.	  Resultaten	  av	  den	  genomförda	  studien	  skulle	  således	  kunna	  vara	  
av	  intresse	  för	  andra	  bankgemensamma	  projekt	  med	  hänseende	  på	  projekt	  och	  
projektstyrning	  sett	  ur	  affärsekosystemperspektivet.	  Bryman	  och	  Bell	  (2005)	  säger	  att	  extern	  
validitet	  visar	  på	  huruvida	  resultaten	  från	  en	  undersökning	  kan	  generaliseras	  även	  i	  andra	  
undersökningskontexter.	  Då	  studiens	  kontext	  är	  specifikt	  och	  med	  tanke	  på	  att	  studien	  är	  
gjord	  med	  fallstudieansats	  så	  finns	  en	  begränsad	  extern	  validitet.	  Bryman	  och	  Bell	  (2005)	  
nämner	  också	  begreppet	  inre	  validitet,	  vilket	  syftar	  på	  i	  vilken	  utsträckning	  studien	  mäter	  det	  
den	  avser	  att	  mäta	  samtidigt	  som	  de	  nämner	  ett	  kausalt	  förhållande	  mellan	  variabler.	  För	  att	  
säkerställa	  en	  hög	  grad	  av	  intern	  validitet	  har	  ett	  noggrant	  arbete	  med	  återkoppling	  och	  
motivering	  skett	  löpande	  för	  att	  visa	  samband	  till	  uppställda	  frågeställningar	  och	  studiens	  
syfte.	  Även	  motiveringar	  har	  gjorts	  för	  att	  ytterligare	  tydliggöra	  dessa	  kopplingar.	  	  	  	  
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4.	  Empiri 
Kapitlet	  avser	  att	  behandla	  det	  empiriska	  materialet	  som	  sammanställts	  utifrån	  fyra	  
intervjuer	  som	  samtliga	  har	  transkriberats.	  Det	  empiriska	  materialet	  presenteras	  utifrån	  
varje	  respondents	  sammanfattande	  svar	  på	  ett	  överskådligt	  sätt	  under	  följande	  teman:	  
Affärsekosystemets	  strategiska	  roller	  och	  faser,	  projektets	  livscykel	  samt	  de	  tre	  
styrparametrarna.	  Kapitlet	  inleds	  med	  en	  sammanfattning	  av	  aktörerna	  inom	  det	  
bankgemensamma	  samarbetet	  Swish.	  
	  
Samtliga	  respondenter	  representerar	  varsin	  bank	  inom	  projektet	  Swish,	  men	  respondenten	  
samt	  banken	  kommer	  att	  hållas	  anonym.	  Under	  följande	  kapitel	  kommer	  bankerna	  att	  
benämnas	  som	  Alfabanken,	  Betabanken,	  Deltabanken	  och	  Gammabanken.	  	  
	  

4.1.	  Samarbetet	  Swish	  
Följande	  avsnitt	  redogör	  för	  hur	  samarbetet	  Swish	  är	  uppbyggt	  och	  vilka	  dess	  aktörer	  är.	  
Materialet	  bygger	  både	  på	  primärdata	  från	  genomförda	  intervjuer	  med	  en	  komplettering	  i	  
extern	  sekundärdata.	  Inom	  det	  banksamarbetet	  Swish	  finns	  det	  ett	  antal	  aktörer	  som	  
innehar	  olika	  roller.	  Bakom	  tjänsten	  Swish	  står	  idag	  bolaget	  GetSwish	  AB,	  men	  det	  startade	  
som	  ett	  konsortium	  mellan	  de	  sex	  bankerna	  Handelsbanken,	  Nordea,	  Swedbank,	  SEB,	  
Danske	  Bank	  och	  Länsförsäkringar.	  Bankerna	  har	  olika	  ägarandelar	  och	  röster	  i	  GetSwish	  AB	  
beroende	  på	  bankernas	  storlek.	  Det	  grundar	  sig	  i	  en	  fördelningsnyckel	  framtagen	  
gemensamt	  mellan	  bankerna	  där	  de	  större	  bankerna	  bidrar	  med	  mer	  resurser	  och	  kapital.	  
Det	  är	  öppet	  för	  nya	  banker	  att	  ansluta	  sig	  till	  Swish	  och	  det	  är	  Bankgirot	  som	  tar	  hand	  om	  
ansökan.	  Genom	  olika	  krav	  som	  måste	  uppfyllas	  säkerställer	  Bankgirot	  att	  de	  nya	  bankerna	  
som	  ansöker	  klarar	  av	  att	  gå	  med	  i	  samarbetet.	  Nya	  medlemmar	  blir	  inte	  delägare	  i	  GetSwish	  
AB.	  
	  
	  

Aktör	   Roll	  inom	  nätverket	  

Danske	  Bank	   Bank,	  ägare	  av	  GetSwish	  AB,	  varit	  med	  från	  början	  

Handelsbanken	   ”Storbank”,	  ägare	  av	  GetSwish	  AB,	  varit	  med	  från	  början	  

Länsförsäkringar	  
bank	  

Bank,	  ägare	  av	  GetSwish	  AB,	  varit	  med	  från	  början	  

Nordea	   ”Storbank”,	  ägare	  av	  GetSwish	  AB,	  varit	  med	  från	  början	  

SEB	   ”Storbank”,	  ägare	  av	  GetSwish	  AB,	  varit	  med	  från	  början	  

Skandiabanken	   Bank,	  inte	  ägare	  av	  GetSwish	  AB,	  inte	  varit	  med	  från	  början	  

Swedbank	   ”Storbank”,	  ägare	  av	  GetSwish	  AB,	  varit	  med	  från	  början	  

Bankgirot	   Leverantör	  av	  tjänsten	  Swish,	  äger	  plattformen	  för	  Betalningar	  i	  realtid	  (BIR)	  
som	  används	  för	  transaktionerna	  inom	  Swish	  
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Basefarm	   Sköter	  driften	  av	  hemsidan	  www.getswish.se	  samt	  respektive	  
mobilapplikation	  till	  de	  olika	  mobilplattformarna	  

GetSwish	  AB	   Ägs	  gemensamt	  av	  de	  sex	  medlemsbankerna,	  äger	  rättigheterna	  och	  
varumärket	  Swish	  

HiQ	   Utvecklare	  av	  Swish	  

The	  World	  Loves	  
(TWL)	  

Marknadsföringsbyrå	  

Tabell	  4.	  Illustrerar	  de	  olika	  aktörerna	  och	  deras	  olika	  roller	  inom	  affärsekosystemet.	  
	  

(Egen	  tolkning	  med	  grund	  i	  insamlad	  data)	  
	  

	  
4.2.	  Projekt	  
Nedan	  presenteras	  respondenternas	  syn	  på	  projekt	  utifrån	  intervjuguidens	  förvalda	  rubriker.	  	  
	  

4.2.1.	  Projektlivscykeln	  -‐	  Planering,	  organisering	  och	  uppföljning	  
Alfabanken	  
Alfabanken	  förklarar	  hur	  de	  har	  en	  utvecklingsmodell	  som	  säger	  exakt	  hur	  de	  ska	  göra	  och	  gå	  
till	  väga,	  och	  det	  från	  idé	  till	  uppföljning.	  Sen	  har	  Bankgirot	  en	  egen	  projektplan	  för	  sitt	  
projekt,	  så	  det	  gäller	  att	  synkronisera	  de	  här	  planerna	  på	  ett	  tillfredsställande	  sätt.	  Bankgirot	  
är	  de	  som	  satt	  upp	  milstolpar	  och	  aktiviteter,	  och	  under	  projektets	  gång	  lyfts	  milstolparna	  
upp	  till	  olika	  tester,	  sedan	  till	  produktion	  för	  att	  tillslut	  nå	  slutkunden.	  För	  att	  nå	  detta	  
poängterar	  Alfabanken	  hur	  otroligt	  viktigt	  det	  är	  med	  planering	  och	  att	  ha	  en	  projektplan	  -‐	  
“annars	  går	  det	  inte”.	  
	  
Kring	  organiseringen	  säger	  Alfabanken	  att	  varje	  bank	  har	  ansvarat	  för	  att	  tillsätta	  roller	  efter	  
Bankgirots	  plan	  och	  krav.	  För	  om	  Bankgirot	  ska	  kunna	  utföra	  detta	  så	  krävs	  det	  att	  bankerna	  
ställer	  upp	  med	  det	  som	  önskas.	  	  
	  
Uppföljning	  av	  projektet	  sker	  genom	  regelbundna	  möten	  inom	  både	  GetSwish	  AB	  samt	  
internt	  inom	  varje	  bank.	  Då	  handlar	  det	  om	  uppsatta	  milstolpar	  men	  även	  uppföljning	  kring	  
tidsaspekten.	  “Även	  tidshorisonten	  utvärderas	  för	  att	  se	  ifall	  uppsatta	  tidsmål	  uppnåtts,	  och	  
om	  inte,	  i	  så	  fall	  varför	  dessa	  inte	  uppnåtts”.	  Uppföljningen	  sker	  löpande	  fortsätter	  
respondenten	  att	  förklara,	  och	  då	  undersöks	  det	  bland	  annat	  varje	  månad	  hur	  många	  
timmar	  som	  rapporterats	  in.	  Alfabanken	  förklarar	  hur	  Bankgirot	  ansvarat	  för	  det	  
gemensamma	  projektets	  uppföljning	  där	  alla	  parter	  informerats	  om	  hur	  de	  ligger	  till	  rent	  tid-‐	  
och	  kostnadsmässigt.	  Sen	  har	  det	  interna	  projektet	  inom	  banken	  följts	  upp	  på	  samma	  sätt.	  
Så	  det	  gäller	  att	  synkronisera	  det	  interna	  med	  med	  det	  gemensamma	  projektet.	  	  
	  
Betabanken	  
Planeringen	  av	  projektet	  Swish	  sker	  både	  internt	  inom	  banken	  och	  externt	  i	  GetSwish	  AB.	  
Inom	  Betabanken	  är	  planeringen	  uppdelad	  i	  olika	  områden	  där	  respondenten	  exempelvis	  
jobbar	  med	  strategiplanering.	  Detsamma	  gäller	  även	  för	  planering	  av	  aktiviteter	  och	  
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milstolpar,	  då	  det	  dels	  har	  en	  intern	  planering	  inom	  banken	  och	  en	  extern	  i	  GetSwish	  AB.	  
Även	  om	  de	  olika	  bankerna	  och	  GetSwish	  AB	  använder	  olika	  projektstyrningsmallar	  ser	  
Betabanken	  inte	  detta	  som	  något	  problem	  då	  de	  flesta	  bygger	  på	  samma	  grunder.	  	  
	  
De	  svårigheter	  som	  funnits	  i	  planeringen	  menar	  Betabanken	  främst	  har	  varit	  i	  dialogen	  med	  
HiQ	  som	  utvecklar	  applikationen.	  Bristerna	  där	  har	  varit	  i	  kommunikationen	  kring	  
kravställningen	  mot	  HiQ	  som	  leverantör,	  via	  Bankgirot.	  “Jag	  vet	  inte	  vems	  fel	  del	  är,	  om	  det	  
är	  krav	  som	  missförståtts,	  vi	  tycker	  att	  de	  är	  konstiga	  som	  inte	  fattar	  att	  det	  ska	  vara	  si	  och	  
så,	  och	  de	  säger	  att	  vi	  inte	  har	  kravställt”.	  
	  
Organisering	  inom	  samarbetet	  Swish	  har	  skett	  i	  olika	  arbetsgrupper	  med	  representanter	  från	  
bankerna.	  I	  arbetsgrupperna	  berättar	  Betabanken	  att	  de	  analyserar	  och	  jobbar	  med	  allt	  från	  
krav	  till	  idéer	  om	  hur	  de	  ska	  gå	  vidare	  med	  Swish.	  	  
	  
Avvikelser	  säger	  Betabanken	  är	  något	  som	  prioriterats	  i	  projektet	  Swish.	  De	  jobbar	  med	  
kända	  verktyg	  för	  att	  kontrollera	  avvikelser,	  parametrarna:	  tid,	  kostnad	  och	  kvalitet.	  
Parametrarnas	  vikt	  menar	  Betabanken	  är	  olika	  för	  olika	  projekt.	  För	  Swish	  har	  tiden	  varit	  en	  
viktig	  faktor,	  och	  självklart	  kvalitet.	  När	  det	  gäller	  kostnader	  pausar	  Betabanken	  och	  
förklarar:	  “i	  och	  med	  att	  det	  går	  så	  bra	  så	  är	  medlemsbankerna	  nöjda	  och	  det	  har	  inte	  varit	  
några	  problem	  med	  att	  få	  tag	  på	  kapital”.	  
	  
Deltabanken	  
Vid	  frågor	  om	  planeringen	  av	  projektet	  Swish	  så	  poängterar	  Deltabanken	  att	  det	  hela	  tiden	  
varit	  två	  projekt.	  Dels	  det	  interna	  projektet	  på	  banken,	  samt	  det	  gemensamma	  projektet	  
med	  de	  andra	  bankerna.	  I	  det	  gemensamma	  projektet	  har	  Bankgirot	  haft	  projektledarrollen	  
och	  synkroniserat	  bankernas	  önskemål,	  vilket	  bland	  annat	  varit	  att	  betalningar	  ska	  ske	  i	  
realtid,	  ingen	  risk	  för	  betalaren,	  fungera	  via	  mobilen	  och	  fungera	  på	  de	  tre	  största	  
operativsystemen	  iOS,	  Android	  och	  Windows	  Phone	  8.	  Deltabanken	  berättar	  att	  det	  även	  
skett	  ett	  aktivt	  arbete	  i	  det	  interna	  projektet	  och	  då	  framförallt	  i	  gränslandet	  mellan	  det	  
gemensamma	  projektet	  och	  det	  interna	  projektet.	  “Vi	  måste	  ju	  utifrån	  vår	  it-‐miljö	  och	  it-‐
system	  förstå	  hur	  skall	  systemen	  kunna	  arbeta	  och	  prata	  med	  varandra,	  vilka	  transaktioner	  
kommer	  och	  hur	  ser	  de	  ut”.	  Vidare	  säger	  Deltabanken	  att	  detta	  har	  varit	  det	  svåra	  i	  
planeringen	  då	  alla	  banker	  har	  olika	  system	  och	  det	  gäller	  att	  hitta	  den	  minsta	  gemensamma	  
nämnaren.	  Något	  som	  underlättade	  detta	  menar	  Deltabanken	  var	  den	  nya	  ISO-‐standarden	  
som	  beslutades	  om	  i	  EU	  om	  hur	  alla	  system,	  flöden	  och	  betalningar	  ska	  ske	  i	  framtiden.	  När	  
bankerna	  enades	  om	  detta	  blev	  det	  lättare	  menar	  Deltabanken:	  “När	  vi	  väl	  landade	  i	  det	  så	  
blev	  det	  mycket	  lättare	  för	  alla	  projekten	  att	  säga:	  Okej,	  då	  förstår	  vi	  hur	  det	  ska	  vara	  och	  
göras.	  Sedan	  var	  det	  mer	  finjusteringar”.	  	  
	  
I	  det	  gemensamma,	  inom	  GetSwish	  AB,	  projektet	  berättar	  Deltabanken	  att	  Bankgirot	  haft	  en	  
egen	  intern	  projektorganisation	  tillsammans	  med	  applikationsutvecklaren	  HiQ	  och	  andra	  
leverantörer.	  De	  har	  sedan	  frontat	  bankerna	  med	  en	  projektledare,	  samordnare,	  teknisk	  
projektledare	  och	  så	  vidare.	  “Vilket	  då	  också	  vi	  har	  gjort,	  frontat	  med	  vår	  projektledare,	  vår	  
samordnare,	  vår	  tekniska	  projektledare	  så	  att	  de	  har	  kunnat	  prata	  samma	  språk”.	  	  
	  
Gammabanken	  
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Gammabanken	  förklarar	  hur	  det	  var	  två	  projekt,	  ett	  internt	  och	  ett	  gemensamt.	  För	  att	  detta	  
skulle	  fungera	  förklarar	  Gammabanken	  hur	  dessa	  två	  projekt	  var	  tvungna	  att	  hela	  tiden	  
synkroniseras	  genom	  bland	  annat	  gemensamma	  projektplaner	  och	  gemensamma	  milstolpar.	  
Under	  projektets	  gång	  följde	  Gammabanken	  en	  projektmall	  genom	  de	  olika	  faserna.	  Dessa	  
mallar	  och	  modeller	  kan	  se	  lite	  olika	  ut	  mellan	  banker	  och	  andra	  aktörer,	  men	  det	  är	  i	  stort	  
sett	  samma	  saker	  som	  följs	  upp	  under	  de	  olika	  faserna.	  	  
	  
Gammabanken	  förklarar	  hur	  projektledaren	  var	  själv	  till	  en	  början,	  vilket	  projektledaren	  ofta	  
är,	  men	  hur	  en	  IT-‐arkitekt	  sedan	  plockades	  in.	  IT-‐arkitekten,	  som	  är	  konsult,	  hade	  varit	  med	  
och	  byggt	  upp	  Swish	  på	  en	  av	  de	  sex	  andra	  bankerna	  redan.	  “Så	  vi	  komponerade	  ihop	  och	  var	  
en	  superkombo.	  En	  supertekniker	  och	  en	  superprojektledare”.	  Gammabanken	  förklarar	  hur	  
de	  två	  tillsammans	  började	  med	  förstudien	  och	  sedan	  byggde	  på	  projektets	  organisation	  
med	  olika	  team	  efterhand.	  	  
	  
Uppföljning	  i	  projektet	  är	  något	  Gammabanken	  jobbat	  mycket	  med.	  Gammabanken	  berättar	  
att	  testledaren	  hade	  uppföljningsmöten	  två	  gånger	  i	  veckan	  med	  Bankgirot	  och	  att	  
projektledaren	  höll	  i	  uppföljningsmöten	  en	  gång	  i	  veckan	  internt	  på	  banken.	  “Så	  vi	  hade	  hela	  
tiden	  uppföljning,	  och	  även	  fast	  vi	  inte	  hade	  något	  att	  följa	  upp	  så	  hade	  vi	  möten	  för	  att	  
checka	  av	  att	  allt	  är	  grönt”.	  Det	  som	  följdes	  upp	  förklarar	  Gammabanken	  berodde	  på	  var	  i	  
projektet	  de	  befanns	  sig.	  Ofta	  var	  det	  deadlines	  gentemot	  Bankgirot	  och	  det	  handlade	  ofta	  
om:	  “När	  ska	  de	  vara	  klara	  med	  det?	  När	  ska	  vi	  vara	  klara	  med	  det?	  När	  skulle	  
underleverantören	  vara	  klara	  med	  det	  för	  att	  det	  här	  skulle	  gå?”.	  	  
	  
Avvikelser	  i	  projektet	  var	  även	  något	  Gammabanken	  jobbade	  aktivt	  med	  i	  form	  av	  möten	  där	  
avvikelser	  togs	  upp.	  Något	  som	  Gammabanken	  betonar	  var	  att	  projektledaren	  tidigt	  förbjöd	  
några	  typer	  av	  förändringar	  av	  projektplanen:	  “vi	  införde	  ett	  genomförandeförbud	  mot	  några	  
som	  helst	  förändringar	  som	  hade	  impact	  [påverkan]	  på	  utveckling	  och	  kostnad	  och	  
egentligen	  någonting	  som	  kunde	  störa”.	  
	  

4.2.2.	  Tid	  
Alfabanken	  
Alfabanken	  förklarar	  hur	  en	  utredning	  görs	  innan	  projektet	  startar.	  Där	  bedöms	  det	  vilka	  
system	  som	  kommer	  beröras	  och	  utefter	  det	  uppskattas	  sedan	  tiden	  för	  förändringen.	  Detta	  
leder	  till	  en	  sammanställning	  över	  de	  berörda	  systemen	  och	  hur	  många	  timmar	  det	  tar	  för	  
varje	  system,	  som	  ofta	  är	  på	  en	  grov	  nivå.	  “Det	  finns	  alltid	  ett	  visst	  mått	  av	  osäkerhet	  i	  de	  här	  
tidsuppskattningarna,	  så	  därför	  brukar	  man	  ofta	  ta	  med	  en	  marginal	  -‐	  någon	  typ	  av	  
säkerhetsmarginal”.	  Alfabanken	  fortsätter	  berätta	  hur	  det	  även	  har	  varit	  ännu	  svårare	  med	  
så	  många	  parter	  inblandade	  då	  det	  blir	  mer	  komplext	  med	  så	  många	  beroenden.	  “Vi	  var	  
beroende	  av	  att	  det	  fanns	  andra	  banker	  uppe	  och	  kunde	  testa	  samtidigt	  som	  oss,	  beroende	  
av	  att	  Bankgirot	  att	  de	  hade	  testmiljön	  klar.	  Så	  det	  var	  många	  fler	  beroenden”.	  	  
	  
Betabanken	  
Det	  som	  Betabanken	  upplevt	  svårt	  när	  det	  gäller	  tiden	  är	  beslutsprocessen:	  “Problemet	  är	  
att	  ta	  besluten,	  det	  är	  vad	  som	  tar	  tid.	  När	  beslutet	  är	  taget	  så	  går	  det	  rätt	  fort”.	  
	  
Deltabanken	  
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På	  frågan	  om	  tiden	  har	  varit	  svårt	  att	  uppskatta	  i	  projektet	  och	  i	  så	  fall	  varför,	  svarar	  
Deltabanken:	  “Jättesvårt	  har	  det	  varit.	  Det	  gemensamma	  projektet	  är	  helt	  nytt,	  en	  
revolution,	  utifrån	  hur	  betalningsprocessen	  fungerar	  mellan	  bankerna	  för	  kunderna”.	  
Deltabanken	  förklarar	  att	  Bankgirot	  haft	  en	  stor	  utmaning	  i	  att	  tillsammans	  med	  HiQ	  bygga	  
ett	  nytt	  system	  som	  gör	  det	  möjligt	  för	  kunder	  att	  föra	  över	  pengar	  i	  realtid	  mellan	  banker.	  
En	  annan	  utmaning	  är	  att	  få	  Riksbanken	  att	  förstå	  tjänsten	  och	  få	  deras	  tillstånd.	  “Sen	  då	  att	  
sätta	  dessa	  system	  på	  plats	  och	  få	  dem	  att	  fungera	  som	  vi	  tänkt.	  Ja,	  tiden	  har	  varit	  den	  stora	  
utmaningen”.	  
Samtidigt	  menar	  Deltabanken	  att	  hans	  bank	  jobbar	  efter	  parametrarna	  tid,	  kostnad	  och	  
funktionalitet	  och	  att	  tiden	  varit	  lägst	  prioriterat.	  “Projektet	  blev	  försenat	  från	  den	  
ursprungliga	  tidplanen,	  men	  vi	  måste	  komma	  ut	  med	  något	  som	  faktiskt	  fungerar	  och	  som	  är	  
tryggt	  och	  säkert”.	  
	  
Gammabanken	  
Gammabanken	  förklarar	  hur	  det	  alltid	  är	  svårt	  att	  uppskatta	  tiden.	  De	  gjorde	  beräkningar	  
utifrån	  vad	  jobbet	  skulle	  kosta	  på	  IT-‐sidan	  och	  verksamhetsmässigt.	  Utifrån	  beräkningarna	  
lades	  sedan	  “kuddar”	  på	  vid	  vissa	  tillfällen	  då	  oförutsägbara	  saker	  alltid	  inträffar.	  
Gammabanken	  förklarar	  hur	  de	  sa	  att	  projektet	  gick	  på	  tid	  på	  grund	  av	  att	  banken	  skulle	  
göra	  ett	  plattformsbyte,	  vilket	  gjorde	  det	  väldigt	  stressigt.	  “Så	  tidsberäkningarna	  var	  väldigt	  
väl	  gjorda,	  men	  inte	  på	  grund	  av	  mig,	  utan	  det	  var	  teknikerna	  som	  gjorde	  ett	  väldigt	  gediget	  
jobb	  då	  och	  bedömde	  utifrån	  kravbilden	  hur	  mycket	  tid	  det	  skulle	  ta”.	  Gammabanken	  
påpekar	  dock	  att	  betalningar	  i	  ett	  system	  alltid	  måste	  ha	  kvalitet.	  	  
	  

4.2.3.	  Kostnader/resurser	  
Alfabanken	  
“Det	  var	  en	  fördelningsnyckel	  alla	  parter	  hade	  kommit	  överens	  om	  innan”.	  Utifrån	  denna	  
fördelningsnyckel	  gick	  varje	  bank	  in	  med	  en	  viss	  procentsats.	  
	  
Betabanken	  
Betabanken	  berättar	  att	  de	  resurser	  som	  finns	  i	  projektet	  är	  de	  resurser	  som	  finns	  i	  GetSwish	  
AB	  och	  tillförseln	  av	  resurser	  sker	  med	  aktieägartillskott	  från	  bankerna	  och	  baseras	  på	  hur	  
stor	  andel	  de	  har	  i	  GetSwish	  AB.	  Vidare	  nämner	  också	  Betabanken	  att	  om	  det	  är	  något	  en	  
bank	  inte	  gillar	  så	  kan	  den	  banken	  säga	  nej	  till	  att	  ge	  resurser,	  men	  det	  kan	  då	  innebära	  
begränsningar	  i	  användandet.	  Betabanken	  nämner	  att	  det	  kan	  vara	  svårt	  att	  få	  resurser	  och	  
framförallt	  inom	  IT-‐projekt.	  Dock	  säger	  Betabanken	  att	  Swish	  är	  ett	  prioriterat	  projekt	  inom	  
banken.	  
	  
Deltabanken	  
När	  det	  bestämdes	  att	  Swish	  skulle	  bli	  ett	  bankgemensamt	  projekt	  så	  handlade	  en	  av	  de	  
tidigaste	  diskussionerna	  mellan	  bankerna	  om	  kostnadsfördelning.	  Efter	  en	  lång	  diskussion	  
kom	  de	  fram	  till	  en	  fördelningsnyckelmodell	  baserad	  på	  olika	  parametrar	  som	  bankerna	  
kunde	  skaka	  hand	  på.	  Vidare	  säger	  Deltabanken	  att	  budgetöverskridande	  kostnader	  är	  något	  
som	  lösts	  på	  plats	  och	  att	  i	  likhet	  med	  andra	  stora	  projekt	  så	  har	  de	  fått	  söka	  mera	  pengar	  
från	  styrgruppen,	  inom	  det	  interna	  och	  det	  gemensamma	  projektet.	  “För	  som	  sagt,	  när	  det	  
är	  något	  så	  pass	  nytt	  för	  alla	  parter	  så	  är	  det	  oerhört	  svårt	  att	  uppskatta	  kostnader	  i	  förväg”.	  
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Gammabanken	  
Gammabanken	  berättar	  att	  de	  fått	  hjälp	  av	  de	  andra	  bankerna	  när	  det	  gäller	  att	  uppskatta	  
resursförbrukningen	  för	  projektet.	  Vidare	  förklarar	  Gammabanken	  att	  något	  som	  underlättat	  
var	  att	  de	  på	  banken	  hyrde	  in	  en	  IT-‐arkitekt	  som	  tidigare	  jobbat	  med	  Swish	  på	  en	  annan	  
bank.	  “Så	  han	  hade	  ju	  en	  ganska	  bra	  bild	  av	  vad	  som	  behövdes	  göras.	  Men	  sen	  ser	  ju	  den	  
tekniska	  infrastrukturen	  lite	  annorlunda	  ut	  här	  emot	  banken	  IT-‐arkitekten	  var	  på	  innan”.	  IT-‐
arkitekten	  estimerade	  resursförbrukningen	  för	  IT-‐utveckling	  medan	  respondenten	  
estimerade	  för	  verksamhetsbitarna.	  
	  

4.2.4.	  Kvalitet	  
Alfabanken	  
Alfabanken	  förklarar	  hur	  de	  ser	  det	  som	  att	  de	  är	  kunden	  och	  Bankgirot	  leverantören.	  Så	  det	  
är	  bankerna	  som	  har	  kravställt	  och	  kommit	  överens	  om	  hur	  det	  bland	  annat	  ska	  se	  ut	  i	  
applikationen.	  Detta	  gick	  förhållandevis	  bra	  enligt	  Alfabanken	  och	  det	  var	  inte	  inom	  många	  
områden	  de	  inte	  var	  överens.	  Alfabanken	  förklarar	  hur	  det	  i	  ett	  sådant	  här	  samarbeta	  
handlar	  om	  att	  ge	  och	  ta.	  “Annars	  så	  går	  det	  inte	  att	  komma	  framåt	  om	  någon	  aktör	  säger	  
att	  vi	  ska	  ha	  det	  på	  vårt	  sätt	  -‐	  då	  funkar	  det	  inte”.	  En	  anledning	  till	  att	  det	  gick	  så	  bra	  var	  att	  
alla	  banker	  ändå	  hade	  en	  rätt	  så	  gemensam	  målbild	  och	  vision	  om	  vad	  de	  ville	  ha.	  Alla	  
banker	  var	  enligt	  Alfabanken	  överens	  om	  att	  det	  skulle	  vara	  en	  produkt	  som	  var	  enkel	  att	  
betala	  med,	  och	  det	  heter	  “betala	  enklare”.	  
	  
Betabanken	  
På	  frågan	  om	  när	  och	  hur	  de	  specificerar	  kundens	  krav	  svarar	  Betabanken	  att	  det	  är	  de	  själva	  
som	  är	  kunden.	  Betabanken	  förklarar	  vidare	  att	  det	  är	  GetSwish	  AB	  som	  har	  ett	  koncept	  om	  
vad	  de	  vill	  uppnå.	  Sedan	  förs	  en	  dialog	  med	  HiQ	  angående	  om	  det	  är	  möjligt,	  vad	  det	  skulle	  
kosta,	  hur	  lång	  tid	  det	  skulle	  ta	  som	  sedan	  GetSwish	  AB	  tar	  ställning	  till.	  Betabanken	  nämner	  
att	  det	  som	  varit	  svårt	  är	  att	  det	  tagit	  tid	  för	  de	  sex	  medlemsbankerna	  att	  komma	  till	  beslut	  i	  
kvalitetsfrågan.	  
	  
Deltabanken	  
På	  frågan	  om	  det	  funnits	  några	  övergripande	  hinder	  kring	  funktionaliteten	  kring	  Swish	  svarar	  
Deltabanken:	  “Nej,	  det	  tycker	  jag	  inte.	  Efter	  det	  att	  vi	  väl	  kommit	  överens”.	  Respondenten	  
utvecklar	  och	  berättar	  att	  han	  ser	  det	  som	  en	  styrka	  i	  projektet	  att	  de	  tidigt	  bankerna	  
emellan	  diskuterade	  frågorna:	  hur	  ska	  det	  här	  fungera?	  Vilka	  funktioner	  ska	  finnas?	  vilka	  
måste	  finnas?	  vilka	  är	  bra	  om	  de	  finns?	  och	  vilka	  kan	  vi	  faktiskt	  vänta	  med?	  Diskussionerna	  
gick	  dels	  bankerna	  emellan	  och	  sedan	  tog	  varje	  bank	  med	  sig	  synpunkterna	  som	  dykt	  upp	  
och	  diskuterade	  dem	  internt	  för	  att	  sedan	  ta	  tillbaka	  bankens	  synpunkter	  till	  den	  
gemensamma	  diskussionen.	  Deltabanken	  förklarar	  att	  diskussionerna	  gick	  fram	  och	  tillbaka	  
tills	  bankerna	  tillslut	  kunde	  enas.	  Deltabanken	  påpekar	  också	  att	  bara	  för	  de	  var	  överens	  om	  
hur	  det	  skulle	  göras	  så	  var	  det	  vissa	  saker	  som	  inte	  kunde	  genomföras.	  Så	  fortsatte	  
diskussioner	  och	  ändringar	  skedde	  kontinuerligt.	  
	  
	  
Gammabanken	  
Eftersom	  Gammabanken	  kom	  in	  senare	  i	  samarbetet	  så	  var	  inte	  kvaliteten	  i	  själva	  tjänsten	  
något	  de	  jobbade	  med.	  “Den	  var	  ju	  färdig	  för	  oss,	  för	  det	  hade	  ju	  redan	  de	  sex	  bankerna	  
tänkt	  igenom”.	  
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Framgångsfaktorn	  för	  projektet	  var	  enligt	  Gammabanken	  att	  bankerna	  förstod	  att	  de	  måste	  
samarbeta	  för	  att	  lyckas,	  så	  när	  Gammabanken	  anslöt	  sig	  till	  samarbetet	  upplevde	  de	  en	  stor	  
välvilja	  från	  de	  andra	  bankerna.	  Vidare	  om	  samarbetet	  nämner	  Gammabanken	  att	  “jag	  tror	  
att	  framgångsfaktorn	  även	  var	  Bankgirot,	  för	  bankerna	  har	  som	  favoritämne	  att	  skälla	  på	  
Bankgirot,	  men	  Bankgirot	  var	  en	  framgångsfaktor	  för	  de	  var	  som	  en	  nod	  där”.	  
	  

4.3.	  Affärsekosystemets	  roller	  och	  utmaningar	  
Alfabanken.	  
Alfabanken	  säger	  att	  de	  inte	  har	  någon	  utmärkande	  roll	  i	  jämförelse	  med	  de	  andra	  
storbankerna,	  men	  lite	  mer	  inflytande	  än	  de	  mindre	  bankerna	  på	  grund	  av	  mer	  resurser.	  
“Varje	  bank	  har	  i	  princip	  veto,	  så	  någonstans	  handlar	  det	  om	  att	  jämka	  och	  samarbeta”.	  
	  
Swish	  bygger	  på	  Betalningar	  i	  realtid	  (BIR),	  en	  lösning	  som	  Bankgirot	  äger.	  Det	  är	  här	  en	  stor	  
del	  av	  utmaningen	  har	  legat	  enligt	  Alfabanken,	  att	  det	  är	  sex	  beställare	  och	  ett	  så	  gigantiskt	  
projekt.	  Så	  att	  synkronisera	  alla	  delar	  och	  bland	  annat	  få	  till	  testerna	  av	  tjänsten	  var	  en	  
utmaning.	  Även	  samverkan	  kring	  beslut,	  då	  alla	  banker	  vill	  få	  sin	  röst	  hörd	  och	  ha	  det	  på	  sitt	  
sätt.	  Internt	  inom	  Alfabanken	  var	  förseningar	  något	  som	  blev	  en	  utmaning.	  Då	  varje	  bank	  
sökte	  resurser	  internt	  till	  projektet	  ledde	  förseningarna	  till	  att	  resurserna	  som	  redan	  var	  
avsatta	  fick	  vänta,	  och	  tillslut	  släppas	  till	  andra	  projekt.	  Vidare	  var	  säkerhetslösningen	  ett	  
annat	  betydande	  problem.	  Det	  var	  inte	  självklart	  för	  Alfabanken	  vilken	  säkerhetslösning	  som	  
skulle	  användas.	  	  
	  
Betabanken	  
Betabanken	  förklarar	  de	  har	  stora	  marknadsandelar	  på	  den	  svenska	  marknaden.	  Då	  Swish	  är	  
riktad	  mot	  konsumenterna	  har	  de	  ett	  stort	  intresse	  av	  ett	  deltagande	  och	  bidrar	  därför	  med	  
mycket	  resurser	  i	  samarbetet.	  Därför	  äger	  de	  även	  en	  större	  andel	  av	  GetSwish	  AB.	  Sen	  finns	  
det	  andra	  banker	  också,	  och	  alla	  har	  samma	  roll	  men	  inte	  samma	  intressen.	  	  
	  
Utöver	  GetSwish	  AB	  och	  bankerna	  förklarar	  Betabanken	  hur	  Bankgirot	  är	  en	  annan	  aktör	  
som	  äger	  själva	  infrastrukturen	  som	  Swish	  använder.	  Betabanken	  nämner	  även	  HiQ	  som	  en	  
av	  de	  starka	  aktörerna	  som	  är	  konsulter	  inom	  IT,	  och	  de	  som	  utvecklat	  mjukvaran.	  Bankgirot	  
i	  sig	  har	  ingen	  beslutande	  rätt	  men	  jobbar	  i	  samarbetet	  med	  bankerna,	  och	  det	  är	  de	  som	  
står	  mellan	  GetSwish	  AB	  och	  HiQ.	  Utöver	  dessa	  finns	  även	  externa	  aktörer	  i	  form	  av	  
exempelvis	  företag	  som	  kontaktar	  banken	  och	  ger	  förslag	  och	  idéer	  på	  hur	  Swish	  kan	  
utvecklas.	  Betabanken	  nämner	  dock	  att	  detta	  kan	  vara	  svårt	  att	  få	  igenom	  då	  alla	  ägarbanker	  
måste	  vara	  överens.	  	  
	  
Enligt	  Betabanken	  har	  en	  av	  de	  största	  interna	  utmaningarna	  varit	  att	  allting	  tar	  väldigt	  lång	  
tid.	  Det	  kan	  vara	  att	  Betabanken	  vill	  någonting	  som	  de	  andra	  inte	  vill,	  men	  även	  när	  
representanterna	  är	  överens	  så	  måste	  beslut	  fattas	  internt	  inom	  alla	  organisationer.	  “Så	  det	  
är	  tidsfaktorn,	  att	  det	  tar	  tid	  att	  få	  saker	  gjort	  och	  beslut	  att	  gå	  igenom,	  och	  det	  är	  något	  
som	  är	  påfrestande”.	  Sen	  handlar	  det	  även	  om	  intern	  politik	  då	  alla	  banker	  har	  olika	  
intressen.	  Tidsfaktorn	  är	  helhetsutmaningen	  enligt	  respondenten.	  	  
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Deltabanken	  
“Har	  tagit	  en	  aktiv	  roll	  och	  är	  en	  av	  sex	  ägarbanker	  till	  GetSwish	  AB”.	  Deltabanken	  beskriver	  
sig	  själv	  som	  en	  av	  de	  mindre	  ägarbankerna	  och	  menar	  att	  det	  varit	  en	  fördel	  då	  de	  interna	  
beslutsvägarna	  har	  varit	  kortare	  än	  inom	  de	  större	  aktörerna.	  “Större	  möjlighet	  att	  se	  
helheten	  av	  var	  Swish	  skulle	  kunna	  passa	  in	  utifrån	  ett	  kundperspektiv”.	  I	  och	  med	  att	  de	  är	  
mindre	  är	  det	  viktigt	  för	  dem	  att	  samarbeta	  när	  det	  ges	  möjlighet	  till	  detta,	  och	  som	  exempel	  
nämns	  infrastruktur.	  	  
	  
Bankerna	  tar	  olika	  roller,	  vilket	  sker	  i	  alla	  bankgemensamma	  projekt.	  Rollerna	  som	  tas	  har	  att	  
göra	  med	  vad	  för	  affärsområde	  ens	  bank	  har,	  vilken	  position	  banken	  vill	  sätta	  sig	  i	  samt	  
vilken	  typ	  av	  kunder	  banken	  har.	  “Vare	  sig	  man	  vill	  eller	  inte	  så	  kommer	  man	  till	  bordet	  med	  
en	  världsbild	  och	  vill	  givetvis	  försöka	  påverka	  och	  lösa	  det	  så	  att	  den	  gemensamma	  lösningen	  
blir	  så	  bra	  för	  en	  själv	  som	  möjligt”.	  Vidare	  förklarar	  Deltabanken	  att	  “Alla	  inom	  Swish	  dock	  
snabbt	  släppte	  den	  prestigedelen	  och	  verkligen	  insåg	  att	  det	  här	  är	  något	  som	  kommer	  bli	  
riktigt	  bra,	  om	  det	  görs	  på	  rätt	  sätt”.	  	  
	  
För	  att	  förklara	  utmaningarna	  kring	  samverkan	  backar	  Deltabanken	  bandet	  lite	  och	  förklarar	  
hur	  det	  har	  varit	  två	  projekt,	  eller	  egentligen	  sju	  projekt.	  Det	  har	  dels	  varit	  ett	  gemensamt	  
projekt	  mellan	  de	  sex	  bankerna,	  Bankgirot	  och	  deras	  underleverantörer.	  Sen	  har	  även	  varje	  
bank	  haft	  sina	  egna	  projekt.	  Det	  unika	  med	  Swish	  är	  att	  det	  går	  att	  överföra	  pengar	  i	  realtid	  
vilket	  är	  helt	  nytt	  för	  Bankgirot	  och	  bankerna.	  “Så	  den	  stora	  utmaningen	  i	  det	  gemensamma	  
projektet	  har	  varit	  att	  omfamna	  det	  som	  verkligen	  är	  otroligt	  nytt	  för	  banksverige”.	  Detta	  har	  
lett	  till	  behovet	  av	  nya	  rutiner,	  nya	  avstämningar,	  en	  helt	  ny	  syn	  på	  säkerhet	  och	  
riskhantering.	  I	  det	  interna	  projektet	  har	  utmaning	  legat	  i	  att	  utveckla	  sina	  egna	  system	  och	  
processer	  så	  de	  kan	  hantera	  transaktioner	  i	  realtid.	  “Sen	  är	  det	  ju	  givetvis	  samarbetet,	  att	  
landa	  i	  en	  överenskommelse	  att	  det	  är	  det	  här	  vi	  gemensamt	  ska	  föda	  fram	  och	  att	  det	  ska	  
göras	  på	  det	  här	  sättet”.	  För	  att	  få	  till	  olika	  beslut	  tycker	  Deltabanken	  att	  det	  har	  gått	  
förvånansvärt	  lätt.	  Det	  har	  varit	  ett	  öppet	  klimat	  mellan	  bankerna	  och	  de	  övriga	  parterna	  
som	  har	  varit	  inblandade,	  vilket	  kan	  förklaras	  av	  att	  det	  kommit	  in	  nya	  aktörer	  på	  marknaden	  
som	  tagit	  delar	  av	  betalningsmarknaden.	  “Vi	  måste	  hänga	  med,	  vi	  kan	  inte	  slå	  oss	  till	  ro	  och	  
säga	  att	  det	  vi	  utvecklade	  fram	  till	  1998	  det	  är	  tillräckligt	  bra	  i	  50	  år	  till”.	  	  	  
	  
Gammabanken	  
Gammabanken	  anser	  själva	  inte	  att	  de	  är	  någon	  huvudperson	  i	  sammanhanget	  med	  tanke	  på	  
att	  de	  inte	  är	  ägare	  av	  GetSwish	  AB.	  Hur	  deras	  roll	  skiljer	  sig	  mot	  de	  andra	  bankerna	  handlar	  
dels	  om	  inflytandet	  men	  också	  det	  rent	  resursmässiga.	  De	  har	  inte	  resurser	  för	  att	  ta	  djup	  på	  
samma	  sätt	  i	  alla	  frågor	  utan	  får	  istället	  ta	  rygg	  på	  storbankerna	  där.	  Däremot	  förklarar	  
Gammabanken	  hur	  de	  ändå	  får	  sin	  röst	  hörd	  och	  att	  de	  andra	  aktörerna	  lyssnar	  på	  vad	  de	  
har	  att	  säga	  i	  frågor	  som	  rör	  Bankgirot.	  “Så	  ofta	  kanske	  vi	  får	  lite	  på	  köpet	  kan	  man	  säga	  
utifrån	  att	  vi	  inte	  kan	  vara	  med	  i	  alla	  sammanhang	  och	  alla	  projektgrupper	  så	  som	  
storbankerna	  kan”.	  	  
	  
Gammabanken	  förklarar	  hur	  bankerna	  ofta	  har	  lite	  problem	  att	  samarbeta	  då	  bankerna	  
gärna	  vill	  veta	  vad	  de	  andra	  gör,	  men	  inte	  berätta	  själva.	  “Det	  är	  lite	  som	  ett	  chicken-‐race	  
ungefär”.	  Kring	  Swish	  har	  bankerna	  dock	  mognat	  och	  nått	  en	  insikt	  med	  att	  om	  de	  vill	  öka	  sin	  
nytta	  så	  måste	  de	  samarbeta,	  samt	  att	  det	  inte	  hela	  tiden	  går	  att	  spela	  säkert	  och	  försöka	  
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hämta	  in	  information.	  Även	  fast	  Gammabanken	  kom	  in	  senare	  i	  samarbetet	  så	  har	  de	  andra	  
bankerna	  delat	  med	  sig	  av	  problem	  och	  utmaningar	  de	  stötte	  på.	  	  	  	  
	  

4.4.	  Affärsekosystemperspektivets	  Faser	  	  
I	  detta	  avsnitt	  presenteras	  respondenternas	  svar	  under	  de	  fyra	  olika	  faserna	  
tjänsten/produkten	  går	  igenom	  i	  ett	  affärsekosystem.	  	  
	  
4.4.1.	  Födelsefasen	  
Alfabanken	  
Idén	  föddes	  från	  diskussioner	  som	  förts	  inom	  Svenska	  Bankföreningen.	  Bankgirot	  blev	  de	  
som	  tillslut	  fick	  avtalet	  och	  därefter	  lämnade	  Svenska	  Bankföreningen	  diskussionen.	  De	  
fördelar	  som	  fanns	  med	  att	  ingå	  i	  ett	  gemensamt	  projekt	  var	  att	  ingen	  enskild	  aktör	  skulle	  
kunna	  bekosta	  ett	  såpass	  stort	  projekt	  på	  egen	  hand.	  Vidare	  menar	  Alfabanken	  att	  en	  
nackdel	  var	  att	  det	  just	  var	  många	  aktörer	  inblandade	  i	  projektet	  som	  skulle	  enas	  och	  
komma	  överens.	  
	  
Betabanken	  
Betabanken	  berättar	  att	  idén	  kom	  via	  Svenska	  Bankföreningen	  som	  alla	  de	  stora	  Svenska	  
bankerna	  är	  medlemmar	  i.	  Där	  försökte	  de	  hitta	  en	  lösning	  för	  att	  göra	  betalningar	  enkla	  
mellan	  banker	  och	  då	  kom	  den	  första	  idén	  till	  Swish.	  “Då	  talade	  man	  inte	  om	  en	  applikation	  
till	  mobilen	  utan	  konceptet	  var	  en	  enkel	  betalning	  mellan	  människor”.	  En	  annan	  faktor	  som	  
Betabanken	  nämner	  är	  de	  nya	  lagar	  i	  EU	  som	  gör	  det	  möjligt	  för	  tredjeparts-‐aktörer	  att	  
erbjuda	  betaltjänster	  vilket	  lett	  till	  att	  bankerna	  känner	  sig	  hotade.	  	  
	  
På	  frågan	  om	  fördelar	  med	  ett	  bankgemensamt	  projekt	  nämner	  Betabanken	  att	  de	  på	  sin	  
bank	  förstått	  att	  för	  att	  få	  ett	  sådant	  här	  konsumentorienterat	  projekt	  att	  fungera	  så	  måste	  
det	  vara	  industristandard,	  bankgemensamt	  och	  säkert.	  
	  
Deltabanken	  
Idén	  om	  tjänsten	  Swish	  växte	  enligt	  Deltabanken	  fram	  på	  grund	  av	  nya	  företeelser	  på	  
marknaden,	  både	  i	  Sverige	  och	  utomlands,	  och	  främst	  på	  mobilmarknaden.	  Det	  finns	  redan	  
andra	  betalningstjänster	  på	  marknaden,	  och	  bankerna	  insåg	  rätt	  tidigt	  att	  detta	  är	  något	  de	  
bör	  hänga	  med	  på	  och	  skapa	  en	  ny	  bankgemensam	  tjänst	  till	  mobilen,	  och	  “samtidigt	  var	  det	  
här	  kopplingen	  till	  att	  återta	  initiativet”.	  Alla	  banker	  är	  övertygade	  om	  att	  alla	  betalningar	  
framöver	  kommer	  ska	  i	  realtid,	  det	  är	  bara	  en	  tidsfråga	  förklarar	  Deltabank.	  
	  
Diskussionerna	  kring	  Swish	  kom	  fram	  genom	  Svenska	  Bankföreningen.	  De	  fördelar	  som	  
Deltabanken	  såg	  med	  samarbetet	  var	  att	  de	  är	  en	  liten	  bank	  och	  inte	  har	  de	  finansiella	  
musklerna	  som	  krävs	  för	  att	  bygga	  tjänsten	  själva.	  Deltabanken	  förklarar	  där	  av	  hur	  det	  är	  
“oerhört	  värdefullt	  när	  bankerna	  går	  ihop	  och	  kollektivet	  gör	  något	  gemensamt”.	  	  Det	  är	  
dock	  även	  nackdelen	  då	  de	  inte	  har	  samma	  resurser	  som	  de	  större	  bankerna	  vilket	  gör	  att	  
kostnaderna	  förhållandevis	  blir	  större	  för	  en	  mindre	  bank.	  	  
	  
Gammabanken	  
“Det	  var	  lite	  det	  här	  att	  man	  insåg	  att	  i	  det	  här	  fallet	  är	  ensam	  inte	  stark.	  Ska	  vi	  erbjuda	  
någon	  form	  av	  mobilbetalning	  mellan	  bankerna	  så	  vill	  det	  ju	  till	  att	  man	  samarbetar	  och	  inte	  
motarbetar	  varandra”.	  Så	  utifrån	  den	  insikten,	  att	  bankerna	  inte	  hade	  någon	  mobilbetalning	  
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mellan	  varandra	  och	  att	  de	  vill	  att	  betalningarna	  skulle	  ske	  i	  realtid	  växte	  idén	  fram.	  “För	  det	  
var	  ju	  första	  realtidsbetalningen	  mellan	  bankerna	  i	  Sverige,	  det	  finns	  ju	  ingen	  annan”.	  Tillsist	  
är	  en	  annan	  anledning	  att	  bankerna	  ville	  “ta	  flöden,	  eller	  säkra	  flöden	  inom	  bankerna,	  då	  
andra	  aktörer	  annars	  försöker	  att	  ta	  marknadsandelar.	  Det	  är	  ju	  alltifrån	  WyWallet	  till	  iZettle	  
med	  mera”.	  
	  
Gammabanken	  vet	  inte	  varför	  de	  inte	  var	  med	  under	  fas	  ett,	  men	  tycker	  det	  var	  ett	  misstag.	  
Troligen	  förstod	  de	  inte	  effekten	  av	  att	  vara	  med	  då	  det	  är	  en	  sådan	  bastjänst.	  Vissa	  tjänster	  
kan	  bankerna	  leva	  utan,	  men	  sedan	  finns	  det	  tjänster	  som	  kunder	  ser	  som	  lika	  självklara	  som	  
hygienfaktorer	  och	  banken	  bara	  ska	  ha	  och	  erbjuda.	  “Swish	  är	  nog	  en	  sådan”.	  
Gammabanken	  anslöt	  sig	  dock	  ganska	  snart	  för	  att	  komma	  in	  så	  fort	  som	  möjligt	  och	  
startade	  förstudien	  redan	  innan	  Swish	  lanserades.	  	  
	  
4.4.2.	  Expansionsfasen	  
Alfabanken	  
Vid	  lanseringen	  var	  WyWallet	  en	  stor	  konkurrent.	  Vidare	  fanns	  det	  även	  en	  uppsjö	  av	  andra	  
aktörer	  och	  tjänster	  som	  Paypal,	  SeQr	  och	  Payex	  som	  också	  sågs	  som	  konkurrenter.	  
“Bankerna	  sa	  ju	  det	  att	  betalning:	  det	  är	  en	  kärnverksamhet	  i	  bankbranschen.	  Så	  vi	  ville	  ju	  
inte	  släppa	  de	  flödena	  till	  konkurrenter	  utan	  här	  ville	  ju	  bankerna	  ta	  fram	  en	  produkt	  där	  vi	  
kunde	  behålla	  betalningsflödena”.	  	  
	  
Alfabanken	  förklarar	  hur	  Get	  Swish	  AB	  använda	  sig	  av	  en	  marknadsföringsbyrå	  som	  tog	  fram	  
gränssnittet	  för	  applikationen	  och	  hemsidan.	  De	  tog	  även	  fram	  material	  som	  planscher	  och	  
produktblad.	  Så	  det	  materialet	  var	  i	  princip	  klart	  vid	  lanseringen	  av	  tjänsten.	  De	  sex	  
bankerna	  hade	  ingen	  stor	  marknadsföringsbudget	  utan	  förlitade	  sig	  på	  befintliga	  interna	  
kanalerna	  där	  bankkontoren	  nämndes.	  	  
	  
Betabanken	  
De	  konkurrenter	  Betabanken	  nämner	  är	  främst	  konkurrenter	  som	  i	  dagsläget	  inte	  är	  så	  stora	  
på	  den	  svenska	  marknaden,	  men	  som	  respondenten	  tror	  kommer	  bli	  större	  aktörer	  i	  
framtiden,	  exempelvis	  Google	  Wallet	  och	  PayPal.	  Betabanken	  nämner	  också	  Klarna	  och	  
iZettle	  som	  möjliga	  hot.	  Betabanken	  tror	  även	  att	  köpbeteendet	  framöver	  kommer	  förändras	  
och	  gå	  mot	  en	  “mobile	  wallet”,	  och	  därför	  tittar	  de	  mycket	  på	  utvecklingen	  inom	  E-‐handel	  
och	  handel	  via	  mobilen.	  	  
	  
De	  samverkande	  utmaningarna	  enligt	  Betabanken	  är	  att	  komma	  fram	  till	  beslut	  när	  det	  är	  så	  
många	  parter	  inblandade.	  Det	  gäller	  både	  externt	  med	  de	  andra	  bankerna	  och	  internt.	  Ett	  
specifikt	  exempel	  som	  Betabanken	  belyser	  är	  svårigheten	  kring	  beslut	  med	  de	  andra	  
bankerna	  om	  framtiden	  för	  Swish.	  Betabanken	  ser	  hot	  från	  framväxande	  tredjeparts-‐aktörer	  
och	  har	  en	  tydlig	  bild	  av	  var	  Swish	  bör	  vara	  om	  tre	  år	  för	  att	  kunna	  konkurrera	  mot	  dessa	  
hot.	  “Om	  vi	  då	  ser	  ett	  hot	  så	  måste	  vi	  få	  de	  andra	  bankerna	  att	  köpa	  in	  på	  det	  också,	  det	  blir	  
ju	  lite	  vår	  uppgift.	  Det	  är	  mycket	  politik“.	  En	  annan	  utmaning	  i	  samverkandet	  med	  de	  andra	  
bankerna	  är	  att	  kompetensnivån	  och	  mängden	  resurser	  som	  läggs	  på	  Swish	  skiljer	  sig	  åt	  
mellan	  bankerna.	  Detta	  menar	  Betabanken	  gör	  att	  det	  tar	  längre	  tid	  då	  rätt	  fundamentala	  
saker	  måste	  förklaras	  innan	  beslut	  kan	  fattas.	  Betabanken	  tycker	  inte	  att	  detta	  påverkar	  
Swish	  framgång	  negativt	  då	  det	  nu	  går	  väldigt	  bra	  för	  tjänsten.	  Däremot	  tror	  Betabanken	  att	  
om	  det	  skulle	  dyka	  upp	  en	  ny	  aktör	  som	  hotar	  Swish	  ställning	  på	  marknaden	  så	  skulle	  denna	  
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trögrörlighet	  vara	  ett	  problem.	  Ett	  exempel	  Betabanken	  nämner	  är	  Klarna	  som	  nu	  lanserat	  
att	  kunder	  kan	  betala	  i	  vissa	  affärer	  med	  enbart	  sitt	  ID-‐kort.	  “Det	  är	  mycket	  sådana	  
innovationer	  som	  dyker	  upp	  ständigt	  och	  då	  vill	  man	  ju	  gärna	  att	  Swish	  ska	  ligga	  två	  steg	  
framåt.”	  	  
	  
Deltabanken	  
“Den	  allra	  viktigaste	  konkurrenten	  är	  kontanterna”.	  Deltabanken	  förklarar	  hur	  kontanter	  
kostar	  stora	  summor	  pengar	  och	  är	  väldigt	  dyrt	  för	  samhället	  och	  bankerna.	  Deltabanken	  
förklarar	  sedan	  hur	  de	  andra	  tekniska	  tjänsterna	  som	  telebolagens	  WyWallet,	  Klarna	  och	  
PayPal	  även	  är	  konkurrenter.	  Dessa	  konkurrenter	  har	  ett	  nytänk	  och	  försöker	  hela	  tiden	  
förenkla	  kundernas	  betalningsmöjligheter.	  	  
	  
Marknadsföring	  av	  tjänsten	  Swish	  har	  en	  inhyrd	  marknadsföringsbyrå	  stått	  för.	  De	  la	  upp	  en	  
väldigt	  tydlig	  strategi	  för	  hur	  kommunikationen	  skulle	  se	  ut	  och	  vilka	  tongivande	  personer	  
och	  mötesplatser	  det	  skulle	  gå	  igenom.	  På	  så	  sätt	  skapades	  en	  riktig	  “buzz”	  underifrån.	  	  
	  
Gammabanken	  
Under	  expansionsfasen	  förklarar	  Gammabanken	  hur	  det	  fanns	  olika	  konkurrenter	  som	  hot,	  
och	  nämner	  WyWallet.	  “Men	  i	  och	  med	  att	  nu	  Swish	  lanserar	  C	  to	  B	  betalningar	  (konsument	  
till	  företag)	  kommer	  man	  även	  in	  i	  segmentetet	  med	  SeQr,	  iZettle	  och	  liknande”.	  
Gammabanken	  tycker	  dock	  att	  bankerna	  bör	  trycka	  mer	  på	  säkerheten	  till	  kunderna	  där	  de	  
har	  stora	  konkurrensfördelar.	  
	  
Gammabanken	  berättar	  hur	  de	  har	  blivit	  bemötta	  väldigt	  positivt,	  även	  fast	  de	  kom	  in	  sent	  i	  
samarbetet.	  Gammabanken	  förklarar	  hur	  de	  andra	  bankerna	  ser	  fördelarna	  med	  att	  nya	  
aktörer	  ansluter	  sig	  till	  Swish	  då	  det	  även	  gynnar	  nätverkets	  befintliga	  kunder.	  Så	  
samarbetsklimatet	  har	  varit	  väldigt	  bra.	  
	  
Målgruppen	  som	  Swish	  riktar	  sig	  mot	  är	  egentligen	  alla	  med	  en	  smartphone	  och	  
internetbank	  enligt	  Gammabanken.	  	  
	  
4.4.3.	  Ledande	  aktör-‐fasen	  
Alfabanken	  
Alfabanken	  förklarar	  hur	  många	  idéer	  har	  bollats	  fram	  och	  tillbaka	  om	  vad	  som	  är	  nästa	  steg	  
att	  ta.	  Det	  handlar	  mycket	  om	  att	  det	  finns	  utmaningar	  både	  internt	  och	  extern.	  Att	  söka	  
resurser	  och	  få	  pengar	  är	  en	  intern	  utmaning.	  Den	  externa	  utmaningen	  är	  att	  alla	  parter	  ska	  
komma	  överens	  om	  att	  det	  här	  är	  nästa	  steg	  nätverket	  vill	  ta.	  Så	  det	  är	  svårt	  att	  peka	  på	  
någon	  utmärkande	  svår	  utmaning	  enligt	  Alfabanken,	  men	  tidsaspekten	  är	  något	  som	  varit	  en	  
återkommande	  utmaning.	  	  
	  
Alfabanken	  fortsätter	  förklara	  hur	  det	  är	  öppet	  för	  andra	  banker	  att	  gå	  med	  i	  Swish	  men	  att	  
nya	  medlemmar	  inte	  blir	  delägare.	  Så	  det	  blir	  en	  skillnad	  då	  de	  inte	  sitter	  med	  i	  alla	  
grupperingar,	  som	  styrelsen	  till	  exempel.	  
	  
Framtida	  hot	  mot	  Swish	  är	  enligt	  Alfabanken	  till	  exempel	  stora	  aktörer	  som	  Google	  Wallet	  
och	  PayPal.	  Sen	  kan	  det	  även	  komma	  fram	  nya	  spelare:	  “man	  vet	  aldrig	  riktigt,	  det	  kan	  
komma	  fram	  spelare	  med	  en	  bättre	  produkt	  och	  jättebra	  lösning,	  men	  bankerna	  vill	  ju	  ta	  
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fram	  den	  bästa	  produkten	  och	  tillhandahålla	  den,	  och	  det	  är	  vad	  de	  siktar	  in	  sig	  på”.	  
	  
Betabanken	  
När	  det	  kommer	  till	  framtiden	  för	  Swish	  så	  är	  Betabanken	  fokuserad	  på	  utvecklingen	  av	  E-‐
handel	  och	  handel	  via	  mobilen.	  “vi	  ser	  ju	  nu	  att	  handel	  via	  mobilen	  tar	  stora	  delar	  av	  E-‐
handeln	  för	  att	  folk	  handlar	  mer	  via	  mobilen	  nu	  och	  det	  går	  fort.”	  Betabanken	  berättar	  att	  
hänsyn	  måste	  tas	  till	  denna	  utveckling	  och	  att	  det	  är	  denna	  riktning	  Swish	  bör	  ta.	  Just	  nu	  ser	  
Betabanken	  inte	  några	  direkta	  hot	  till	  Swishs	  ställning	  på	  marknaden,	  men	  då	  syftet	  är	  att	  
utveckla	  tjänsten	  mer	  mot	  handel	  via	  mobilen,	  som	  till	  en	  digital	  plånbok,	  så	  ser	  de	  flera	  hot	  
från	  bland	  annat	  Klarna,	  Google	  och	  Apple.	  
	  
Deltabanken	  
I	  dagsläget	  ser	  inte	  Deltabanken	  Swish	  som	  ett	  projekt	  längre	  utan	  mer	  som	  en	  
förvaltningsfas	  av	  en	  befintlig	  tjänst.	  Samtidigt	  sker	  ändå	  arbete	  kring	  nya	  idéer	  för	  att	  
vidareutveckla	  tjänsten.	  Deltabanken	  förklarar	  hur	  GetSwish	  AB	  idag	  består	  av	  en	  styrelse	  
med	  representanter	  från	  de	  sex	  olika	  ägarbankerna.	  Där	  sätts	  strategi,	  riktning	  och	  
affärsbeslut	  som	  sedan	  förmedlas	  ut	  till	  ägarbankerna	  och	  de	  övriga	  aktörerna.	  “Gör	  vi	  det	  
här	  får	  vi	  det	  här”.	  
	  
Gammabanken	  
Gammabanken	  förklarar	  att	  en	  av	  utmaningarna	  bland	  annat	  är	  den	  interna	  konkurrensen	  
som	  finns,	  och	  då	  kring	  exempelvis	  kortflöden.	  “Hur	  mycket	  vill	  man	  att	  Swish	  skall	  ersätta	  
kortbetalningar	  på	  sikt?”.	  Storbankerna	  har	  ofta	  ett	  eget	  kortbolag,	  där	  finns	  kanske	  inget	  
jättestort	  intresse	  av	  att	  bygga	  ut	  Swish	  enligt	  Gammabanken..	  	  
	  
Internt	  berättar	  Gammabanken	  hur	  det	  har	  funnits	  väldigt	  många	  utmaningar.	  “Var	  skakigt	  
en	  period	  när	  den	  tekniska	  anslutningen	  skulle	  utvecklas	  och	  fungera.	  Mycket	  gick	  fel	  och	  
krismöten	  fick	  genomföras	  nästan	  varje	  dag”.	  En	  anledning	  till	  detta	  var	  enligt	  
Gammabanken	  att	  många	  underleverantörer	  var	  inblandade	  vilket	  ökade	  komplexiteten	  och	  
ledde	  till	  att	  det	  blev	  väldigt	  tidskrävande.	  	  	  
	  
På	  frågan	  om	  potentiella	  hot	  mot	  Swish	  ställning	  på	  marknaden	  svarar	  Gammabanken	  att	  
det	  skulle	  vara	  från	  nya	  aktörer.	  “Aktörer	  som	  inte	  är	  en	  bank	  kan	  ofta	  vara	  mycket	  mer	  
snabbfotade	  med	  kortare	  beslutsvägar	  och	  liknande.	  Banker	  sitter	  fast	  i	  mycket	  regelverk”.	  
	  

4.4.4.	  Återfödelse	  eller	  död-‐fasen	  
Alfabanken	  
Alfabanken	  tror	  att	  Swish	  kommer	  utvecklas	  ytterligare	  och	  att	  fler	  och	  fler	  kunder	  ansluter	  
sig	  till	  tjänsten.	  Kontantanvändningen	  kommer	  minska	  i	  samhället,	  så	  Swish	  kommer	  bli	  ett	  
större	  alternativ	  till	  kontanterna.	  Det	  kommer	  vara	  en	  lösning	  som	  används	  på	  fler	  ställen	  än	  
idag,	  bland	  annat	  släpps	  en	  bas-‐företagstjänst	  nu	  till	  sommaren	  som	  gör	  att	  företag	  kan	  ta	  
emot	  betalningar.	  Men	  om	  fem	  år	  kommer	  det	  säkert	  att	  ha	  utvecklats	  och	  etablerat	  sig	  på	  
marknaden.	  	  	  
	  
Betabanken	  
Om	  fem	  år	  ser	  Betabanken	  på	  Swish	  som	  en	  digital	  plånbok.	  Med	  Swish	  ska	  du	  kunna	  handla	  
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i	  nästan	  alla	  olika	  digitala	  kanaler	  och	  den	  ska	  kunna	  integrera	  med	  annan	  ny	  teknologi.	  
“Nyckelpunkten	  i	  personers	  vardagsekonomi	  –	  Det	  är	  Swish”.	  	  
	  
Deltabanken	  
Om	  fem	  år	  är	  Deltabanken	  helt	  övertygad	  om	  att	  tjänsten	  finns	  kvar	  och	  är	  ett	  mycket	  mer	  
etablerat	  betalningsmedel,	  men	  fem	  år	  en	  väldigt	  lång	  och	  kort	  tid.	  Deltabanken	  tror	  dock	  
inte	  att	  tjänsten	  konkurrerat	  ut	  kort-‐	  eller	  fakturabetalningar,	  men	  tagit	  ett	  ännu	  kraftfullare	  
steg	  till	  att	  minska	  kontantmängden.	  Detta	  är	  något	  Deltabanken	  tror	  att	  ideella	  
organisationer	  och	  välgörenhetsorganisationer	  kommer	  att	  ha	  nytta	  av	  när	  Swish	  till	  
sommaren	  lanseras	  till	  företag.	  	  
	  
Gammabanken	  
Vart	  Swish	  är	  om	  fem	  år	  beror	  helt	  och	  hållet	  på	  vad	  bankerna	  bestämmer	  sig	  för	  att	  
utveckla.	  Det	  kan	  vara	  kort	  i	  mobile,	  men	  det	  är	  väldigt	  svårt	  att	  säga.	  Gammabanken	  tror	  
dock	  att	  Swish	  kommer	  vara	  den	  ledande	  aktören	  på	  marknaden	  då	  transaktionerna	  görs	  
från	  konto	  till	  konto	  vilket	  är	  en	  fördel	  gentemot	  konkurrenterna.	  Vidare	  belyser	  
Gammabanken	  det	  de	  varit	  inne	  på	  tidigare,	  nämligen	  att	  säkerheten	  är	  väldigt	  hög	  hos	  
bankerna,	  samt	  att	  BIR	  kan	  utvecklas	  till	  att	  samtliga	  svenska	  banköverföringar	  sker	  i	  realtid.	  
	  

4.5.	  Strategier	  och	  värdeskapande	  enligt	  Affärsekosystemperspektivet	  
Alfabanken	  
På	  frågan	  om	  hur	  värdet	  fördelas	  från	  hörnstenen	  i	  Swish	  säger	  Alfabanken	  att	  de	  inte	  ser	  
GetSwish	  AB	  som	  hörnstenen,	  utan	  påpekar	  att	  bolaget	  befolkas	  av	  representanter	  från	  de	  
olika	  bankerna.	  Alfabanken	  beskriver	  hur	  de	  satsade	  mycket	  pengar	  i	  projektet	  då	  de	  var	  
med	  från	  början,	  och	  att	  de	  ursprungliga	  banker	  fick	  bära	  en	  större	  del	  än	  de	  nya	  som	  
kommer	  med.	  	  
	  
Prissättningen	  för	  tjänsten	  beskriver	  Alfabanken	  som	  “en	  känslig	  potatis”.	  Att	  det	  fick	  skjutas	  
upp	  beror	  enligt	  Alfabanken	  på	  att	  det	  är	  en	  konkurrenssituation.	  Alfabanken	  förklarar	  hur	  
priset	  absolut	  inte	  får	  diskuteras	  när	  det	  är	  en	  öppen	  tjänst	  och	  bankerna	  ska	  konkurrera	  
med	  varandra.	  Prissättningen	  kan	  dock	  skada	  nätverket	  enligt	  Alfabanken.	  Om	  en	  bank	  
skulle	  ta	  betydligt	  mer	  betalt	  än	  de	  andra	  så	  deras	  kunder	  inte	  tecknar	  upp	  sig	  till	  tjänsten	  så	  
kan	  det	  skada	  nätverket	  i	  form	  av	  minskat	  användande.	  	  
	  
För	  att	  utveckla	  Swish	  tittar	  aktörerna	  hela	  tiden	  framåt	  och	  efter	  nästa	  steg	  att	  ta,	  och	  detta	  
är	  en	  fortlöpande	  diskussion	  enligt	  Alfabanken.	  Inom	  nätverkat	  har	  bankerna	  vissa	  idéer	  som	  
de	  presenterar,	  men	  även	  HiQ	  som	  jobbar	  nära	  Bankgirot.	  På	  så	  vis	  presenteras	  idéer	  från	  
olika	  håll.	  Alfabanken	  upplever	  även	  hur	  externa	  aktörer	  hör	  av	  sig	  till	  bankerna	  med	  idéer	  
om	  hur	  tjänsten	  kan	  utvecklas	  och	  användas.	  	  
	  
Betabanken	  
Inom	  samarbetet	  Swish	  anser	  Betabanken	  att	  det	  inte	  sker	  någon	  “free-‐riding”.	  Betabanken	  
utvecklar	  och	  berättar	  att	  eftersom	  deras	  bank	  har	  stor	  marknadsandel	  så	  ansluter	  sig	  
många	  av	  deras	  kunder	  till	  Swish	  och	  därför	  ger	  Swish	  dem	  ett	  väldigt	  högt	  värde	  då	  
Betabanken	  stängt	  ner	  bankkontor	  och	  jobbar	  med	  att	  minska	  kontanthanteringen.	  	  
	  
När	  det	  gäller	  förseningen	  kring	  att	  ta	  en	  avgift	  för	  Swish	  så	  berättar	  Betabanken	  att	  det	  var	  
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ett	  beslut	  som	  togs	  inom	  banken.	  Betabanken	  menar	  att	  det	  varit	  mycket	  diskussioner	  inom	  
banken	  gällande	  prissättningen,	  och	  då	  från	  flera	  olika	  avdelningar	  som	  haft	  åsikter	  om	  hur	  
banken	  skall	  börja	  få	  direkta	  inkomster	  från	  Swish.	  Trots	  att	  prissättningen	  är	  fri	  och	  upp	  till	  
varje	  bank	  att	  själv	  bestämma	  över	  så	  tror	  inte	  Betabanken	  att	  samarbetet	  skulle	  skadas	  av	  
att	  en	  bank	  tar	  ut	  en	  mycket	  högre	  avgift	  än	  de	  andra.	  “våra	  kunder	  signar	  upp	  och	  deras	  
kommer	  inte	  signa	  upp,	  de	  kanske	  till	  och	  med	  byter	  bank	  därför	  att	  deras	  bank	  har	  dyra	  
tjänster”.	  Betabanken	  fortsätter	  med	  att	  förklara	  att	  priset	  är	  det	  enda	  de	  kan	  konkurrera	  
med	  just	  nu.	  	  
	  
Betabanken	  berättar	  hur	  de	  arbetar	  mycket	  internt	  med	  affärsutveckling	  och	  
innovationsprocesser.	  “Jag	  sa	  precis	  att	  vi	  bara	  kan	  konkurrera	  genom	  pris,	  men	  där	  ljög	  jag	  
nu”.	  Med	  detta	  menar	  Betabanken	  att	  de	  internt	  kan	  jobba	  med	  bättre	  och	  smidigare	  
lösningar	  för	  sina	  kunder,	  exempelvis	  genom	  att	  utveckla	  internetbanken	  för	  att	  på	  ett	  
smidigare	  sätt	  hantera	  sina	  Swish-‐transaktioner.	  Betabanken	  lyfter	  även	  fram	  att	  nu	  när	  
Swish	  börjar	  rikta	  sig	  mot	  företag	  så	  finns	  det	  saker	  att	  utveckla	  för	  att	  skapa	  en	  fördel	  mot	  
de	  andra	  bankerna	  konkurrensmässigt.	  	  
	  
Deltabanken	  
Enligt	  Deltabanken	  är	  det	  GetSwish	  AB	  som	  är	  hörnstenen	  i	  affärsekosystemet,	  det	  är	  de	  
som	  har	  avtalet	  med	  Bankgirot.	  “Jag	  upplever	  det	  som	  att	  alla	  banker	  går	  in	  med	  
förutsättningarna	  att	  vi	  ska	  göra	  det	  här	  gemensamt	  och	  att	  man	  fördelar	  arbetsbördan	  
också	  på	  ett	  bra	  sätt	  mellan	  de	  olika	  individerna”.	  
	  
Deltabanken	  berättar	  hur	  de	  har	  skjutit	  upp	  tidpunkten	  för	  att	  Swish	  ska	  börja	  kosta,	  vilket	  
var	  ett	  internt	  beslut.	  “Vi	  satte	  ett	  pris	  dag	  ett	  för	  att	  dag	  två	  dra	  tillbaka	  det”,	  detta	  på	  
grund	  av	  det	  var	  en	  del	  av	  de	  tongivande	  bankerna	  som	  valde	  att	  erbjuda	  tjänsten	  gratis	  
under	  en	  viss	  period.	  Deltabanken	  berättar	  hur	  banken	  valde	  att	  ha	  tjänsten	  gratis	  och	  ta	  
kostnaden	  för	  att	  få	  upp	  användarantalet.	  “Så	  det	  har	  varit	  ett	  medvetet	  strategiskt	  vägval,	  
samtidigt	  som	  det	  givetvis	  handlar	  om	  vad	  de	  andra	  aktörerna	  gör”.	  Den	  dagen	  bankerna	  
kommer	  börja	  ta	  betalt	  för	  tjänsten	  Swish	  är	  Deltabanken	  övertygad	  om	  att	  det	  kommer	  
skada	  affärsekosystemet	  oavsett	  om	  någon	  bank	  går	  ut	  med	  en	  prissättning	  på	  en	  krona	  eller	  
fem	  kronor	  per	  transaktion..	  
	  
Utvecklingen	  av	  Swish	  sker	  fortlöpande	  och	  Deltabanken	  berättar	  att	  närmast	  i	  utvecklingen	  
ligger	  företagsdelen.	  Deltabanken	  tycker	  inte	  att	  det	  är	  specifikt	  en	  bank	  som	  har	  varit	  mest	  
drivande	  eller	  någon	  som	  har	  suttit	  i	  baksätet.	  
	  
Gammabanken	  
Gammabanken	  förklarar	  hur	  det	  nog	  ändå	  är	  Bankgirot	  som	  är	  hörnstenen,	  men	  att	  det	  inte	  
går	  att	  bortse	  från	  GetSwish	  AB.	  GetSwish	  AB	  jobbar	  mera	  med	  marknad	  och	  
kommunikation	  samt	  en	  del	  utvecklingsfrågor.	  Det	  är	  Bankgirot	  som	  garanterar	  hela	  
samarbetet	  enligt	  Gammabanken	  och	  även	  är	  noden	  mellan	  bankerna	  på	  något	  sätt.	  “Men	  
båda	  är	  det	  givetvis,	  men	  jag	  skulle	  nog	  sätta	  Bankgirot	  först”.	  Hur	  Bankgirot	  och	  GetSwish	  
AB	  arbetar	  med	  det	  innovativa	  och	  värdeskapandet	  är	  väldigt	  olika	  enligt	  Gammabanken.	  
“Så	  jag	  skulle	  säga	  att	  Swishutvecklingen	  ansvarar	  GetSwish	  AB	  för,	  och	  BIR-‐utvecklingen	  
ansvarar	  Bankgirot	  för	  om	  man	  skulle	  hårddra	  det	  så”.	  Det	  finns	  ett	  beroende	  mellan	  
parterna.	  	  
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Gammabanken	  förklarar	  hur	  alla	  banker	  håller	  på	  att	  skjuta	  på	  att	  ta	  betalt	  för	  tjänsten,	  
vilket	  även	  Gammabanken	  har	  gjort.	  Hur	  det	  kommer	  bli	  med	  prissättningen	  kring	  den	  nya	  
tjänsten	  av	  Swish	  vet	  Gammabanken	  inte,	  men	  de	  tror	  att	  bankerna	  kommer	  hamna	  lite	  i	  
samma	  limbo.	  Gammabanken	  tror	  att	  det	  kan	  skada	  affärsekosystemet	  ifall	  någon	  bank	  
skulle	  ta	  klart	  mer	  betalt,	  men	  även	  ifall	  någon	  bank	  fortsätter	  hålla	  tjänsten	  gratis	  medan	  de	  
andra	  tar	  betalt.	  “Så	  det	  skulle	  kunna	  sabotera	  själva	  samarbetet	  och	  det	  i	  sig	  skulle	  kunna	  
sabotera	  hela	  marknaden”.	  
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5.	  Analys	  
I	  följande	  kapitel	  analyseras	  det	  insamlade	  empiriska	  materialet	  med	  grund	  i	  den	  teoretiska	  
referensramen.	  Inledningsvis	  presenteras	  hur	  gynnsamt	  det	  är	  att	  undersöka	  
bankgemensamma	  projekt	  utifrån	  ett	  affärsekosystemperspektiv.	  Vidare	  presenteras	  
affärsekosystemets	  strategiska	  roller	  och	  hur	  dessa	  kan	  identifieras	  inom	  banksektorn.	  
Därefter	  kopplas	  det	  empiriska	  materialet	  till	  affärsekosystemets	  olika	  faser.	  Slutligen	  
presenteras	  bankernas	  svårigheter	  med	  projektets	  styrparametrar	  samt	  den	  komplexiteten	  
ett	  bankgemensamt	  projekt	  innebär.	  	  
	  
5.1.	  Affärsekosystemperspektivets	  roll	  vid	  styrning	  av	  bankgemensamma	  
projekt	  
Studien	  har	  haft	  två	  huvudsakliga	  syften.	  Dels	  ämnar	  den	  att	  undersöka	  om	  det	  är	  lämpligt	  
att	  undersöka	  projektstyrning	  inom	  företagsnätverk	  ur	  ett	  affärsekosystemperspektiv.	  
Studien	  syftar	  även	  till	  att	  identifiera	  de	  problem	  som	  kan	  försvåra	  styrningen	  av	  
bankgemensamma	  projekt	  utifrån	  ett	  affärsekosystemperspektiv.	  Följande	  avsnitt	  behandlar	  
inledningsvis	  projekt	  och	  projektstyrningens	  parametrar.	  I	  den	  senare	  delen	  görs	  en	  koppling	  
till	  affärsekosystemets	  strategiska	  roller	  och	  faser	  och	  likheterna	  till	  projektlivscykeln	  där	  
likheten	  till	  projekt	  och	  projektlivscykeln	  går	  att	  utläsa	  	  
	  
I	  de	  intervjuer	  som	  genomförts	  har	  teman	  kring	  affärsekosystem	  tagits	  fram	  med	  grund	  i	  den	  
teoretiska	  referensramen.	  Dessa	  teman	  har	  visat	  sig	  fungera	  väl	  för	  att	  identifiera	  både	  de	  
strategiska	  roller	  som	  Iansiti	  och	  Levien	  (2004)	  presenterar,	  samt	  de	  olika	  faser	  som	  
presenteras	  av	  Moore	  (1993,	  1996).	  En	  koppling	  finns	  även	  till	  de	  fyra	  olika	  särdrag	  som	  
Macheridis	  (2009)	  anser	  karaktäriserar	  ett	  projekt	  –	  förutbestämda	  prestationsmål,	  
förutbestämd	  livscykel,	  förutbestämd	  resursförbrukning	  samt	  tillfällig	  men	  fast	  organisation.	  
Även	  styrparametrarna	  tid,	  kostnad	  och	  kvalitet,	  som	  Macheridis	  (2009)	  påstår	  ligger	  till	  
grund	  för	  projektets	  styrlogik,	  går	  att	  identifiera	  med	  hjälp	  av	  ett	  affärsekosystemperspektiv.	  
Det	  ger	  ytterligare	  stöd	  till	  att	  det	  kan	  vara	  gynnsamt	  att	  granska	  projektstyrning	  inom	  
företagsnätverk	  utifrån	  ett	  affärsekosystemperspektiv.	  Respondenterna	  visar	  genom	  sina	  
svar	  att	  projektstyrning	  inom	  projektet	  har	  varit	  viktigt	  att	  beakta	  för	  att	  öka	  kontrollen	  av	  
processer.	  Detta	  stöds	  av	  att	  Hallin	  och	  Karrbom	  Gustavsson	  (2012)	  som	  menar	  att	  
projektstyrning	  genom	  de	  tre	  styrparametrarna	  ökar	  kontrollen	  av	  ett	  projekt.	  	  

5.2.	  Projektets	  styrparametrar	  
Hallin	  och	  Karrbom	  Gustavsson	  (2012)	  förklarar	  hur	  projektledarens	  roll	  är	  att	  styra	  och	  leda	  
projektet.	  Ledningen	  handlar	  om	  relationskompetens	  medan	  styrningen	  innebär	  
strukturkompetens.	  Med	  det	  sistnämnda	  menar	  Hallin	  och	  Karrbom	  Gustavsson	  (2012)	  att	  
projektledaren	  på	  ett	  strukturerat	  och	  rationellt	  sätt	  ska	  behålla	  kontrollen	  över	  projektet	  
genom	  dess	  faser.	  Syftet	  med	  styrningen	  är	  att	  öka	  kontrollen	  över	  tiden,	  kostanden	  och	  
kvaliteten.	  Dessa	  tre	  parametrar	  är	  projektledarens	  verktyg	  för	  att	  leda	  processen	  och	  nå	  
resultat.	  (Macheridis,	  2009)	  Hallin	  och	  Karrbom	  Gustavsson	  förklarar	  det	  genom	  en	  
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måltriangel	  där	  alla	  tre	  parametrar	  måste	  tas	  hänsyn	  till,	  oavsett	  vilken	  som	  prioriteras.	  
Macheridis	  (2009)	  förtydligar	  detta	  genom	  att	  förklara	  hur	  projektledaren	  ska	  vara	  
medveten	  om	  att	  det	  alltid	  finns	  en	  viss	  lägsta	  nivå	  för	  respektive	  parameter.	  	  
	  

	  
Tabell	  5,	  Identifiering	  av	  styrparametrarna	  

(Egen	  tolkning	  av	  insamlad	  data)	  
	  
	  
Utifrån	  matrisen	  ovan	  har	  bankernas	  svar	  kring	  de	  tre	  parametrarna	  sammanställts,	  och	  det	  
finns	  både	  likheter	  och	  olikheter	  kring	  de	  utmaningar	  och	  problem	  de	  stött	  på.	  Alfabanken	  
påpekar	  hur	  beroendet	  som	  uppstår	  på	  grund	  av	  att	  många	  aktörer	  är	  inblandade	  har	  
försvårat	  processen	  i	  varje	  parameter,	  vilket	  har	  skapat	  tidsmässiga	  problem.	  Tidsfaktorn	  har	  
där	  av	  också	  spelat	  in	  i	  varje	  parameter	  som	  en	  direkt	  följd	  av	  beroendet	  mellan	  aktörerna.	  
Alfabanken	  nämner	  bland	  annat	  hur	  de	  försenade	  testerna	  av	  tjänsten	  gjorde	  så	  att	  sökta	  
resurser	  fick	  släppas	  till	  annat,	  samt	  hur	  de	  fick	  gå	  med	  på	  en	  säkerhetslösning	  de	  till	  en	  
början	  inte	  föredrog.	  För	  Betabanken	  har	  beslutsfaktorn	  genomgående	  varit	  utmaningen	  
över	  de	  tre	  parametrarna,	  vilket	  i	  sin	  tur	  har	  lett	  till	  att	  processen	  tar	  lång	  tid.	  En	  anledning	  
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till	  det	  problemet	  är	  att	  bankerna	  styrs	  av	  intern	  politik	  med	  andra	  intressen	  samt	  att	  
kompetensnivån	  inte	  alltid	  är	  den	  samma	  hos	  alla	  aktörer	  och	  Betabanken	  säger	  “så	  det	  är	  
tidsfaktorn,	  att	  det	  tar	  tid	  att	  få	  saker	  gjort	  och	  beslut	  att	  gå	  igenom,	  och	  det	  är	  något	  som	  
är	  påfrestande”.	  Säkerhetslösningen	  och	  implementeringen	  av	  de	  nya	  IT-‐systemen	  har	  varit	  
en	  av	  de	  största	  utmaningarna	  enligt	  Deltabanken.	  Detta	  gjorde	  det	  svårt	  att	  uppskatta	  tiden	  
då	  allting	  var	  väldigt	  nytt.	  Annars	  påpekar	  Deltabanken	  att	  det	  inte	  varit	  några	  utmärkande	  
problem,	  men	  det	  först	  efter	  att	  besluten	  hade	  fattats.	  En	  anledning	  till	  att	  det	  gått	  smidigt	  
tror	  Alfabanken	  är	  att	  alla	  banker	  hade	  samma	  mål	  och	  vision	  med	  tjänsten,	  och	  
Deltabanken	  fyller	  i	  med	  att	  “alla	  inom	  Swish	  har	  dock	  snabbt	  släppt	  den	  prestigedelen	  och	  
insåg	  att	  det	  här	  är	  något	  som	  kommer	  bli	  jäkligt	  bra,	  om	  vi	  gör	  det	  på	  rätt	  sätt”.	  
Gammabanken	  som	  kom	  in	  efter	  de	  första	  sex	  bankerna	  var	  inte	  i	  samma	  situation,	  men	  
berättar	  hur	  de	  andra	  bankerna	  var	  väldigt	  hjälpsamma	  med	  tips	  och	  råd	  för	  att	  uppskatta	  
tiden	  och	  kostnaderna.	  Kvaliteten	  däremot	  var	  inget	  Gammabanken	  kunde	  påverka	  då	  den	  
redan	  var	  bestämd.	  Utmaningen	  låg	  alltså	  i	  att	  anpassa	  sina	  system	  till	  tjänstens,	  vilket	  var	  
svårt	  då	  Gammabanken	  inte	  har	  all	  IT	  internt.	  Tidsfaktorn	  var	  också	  en	  utmaning,	  men	  det	  
berodde	  enligt	  Gammabanken	  på	  ett	  plattformsbyte	  som	  skulle	  göras	  internt.	  Det	  alla	  
banker	  övergripande	  var	  överens	  om	  var	  vikten	  av	  kvaliteten	  och	  säkerheten.	  “Projektet	  blev	  
försenat	  från	  den	  ursprungliga	  tidplanen,	  men	  vi	  måste	  komma	  ut	  med	  något	  som	  faktiskt	  
fungerar	  och	  som	  är	  tryggt	  och	  säkert”.	  
	  

5.3.	  Komplexiteten	  i	  affärsekosystem	  och	  projekt	  
Antvik	  och	  Sjöholm	  (2014)	  beskriver	  hur	  begreppet	  komplexitet	  förklarar	  vilken	  
svårighetsgrad	  projektet	  ligger	  på	  när	  det	  kommer	  till	  att	  planera	  och	  genomföra	  ett	  projekt,	  
vilket	  ofta	  kan	  kopplas	  till	  hur	  stort	  projektet	  är.	  Både	  Alfabanken	  och	  Gammabanken	  
påpekade	  under	  intervjuerna	  hur	  detta	  har	  varit	  ett	  komplext	  projekt	  på	  grund	  av	  att	  det	  är	  
många	  aktörer	  inblandade.	  Gammabanken	  nämner	  främst	  komplexiteten	  kring	  att	  det	  har	  
varit	  många	  underleverantörer	  inblandade,	  vilket	  har	  gjort	  det	  tidskrävande.	  Alfabanken	  i	  sin	  
tur	  nämner	  komplexiteten	  utifrån	  det	  beroende	  som	  har	  funnits	  mellan	  de	  olika	  aktörerna	  
och	  i	  sin	  tur	  skapat	  osäkerhet	  kring	  tidsuppskattningen.	  Bägge	  dessa	  delar	  går	  att	  koppla	  till	  
teorin	  där	  bland	  annat	  Antvik	  och	  Sjöholm	  (2014)	  nämner	  hur	  komplexiteten	  blir	  högre	  när	  
fler	  organisationer	  är	  inblandade.	  Macheridis	  (2009)	  nämner	  också	  hur	  den	  strukturella	  
komplexiteten	  uppstår	  på	  grund	  av	  beroendeförhållandet	  som	  uppstår	  i	  relationerna	  mellan	  
aktörerna.	  De	  andra	  två	  bankerna	  nämner	  inte	  komplexiteten	  specifikt.	  Däremot	  berättar	  
Betabanken	  att	  kompetensnivån	  och	  mängden	  resurser	  som	  läggs	  på	  Swish	  skiljer	  sig	  åt	  
mellan	  bankerna,	  vilket	  enligt	  Antvik	  och	  Sjöholm	  (2014)	  leder	  till	  en	  högre	  grad	  av	  
projektkomplexitet.	  Macheridis	  (2009)	  förklarar	  hur	  det	  blir	  projektledarens	  uppgift	  att	  
löpande	  under	  projektets	  livscykel	  beakta	  hur	  komplexiteten	  påverkar	  styrparametrarna	  tid,	  
kostnad	  och	  kvalitet.	  För	  att	  klara	  av	  det	  krävs	  det	  att	  projektledaren	  analyserar	  detta	  och	  
vid	  projektets	  start	  omsätter	  denna	  påverkan	  till	  planer.	  Denna	  plan	  måste	  sedan	  vara	  
flexibel	  och	  beredd	  på	  förändringar	  under	  genomförandefasen	  för	  att	  kunna	  ta	  hänsyn	  till	  
projektkomplexiteten.	  (Macheridis,	  2009)	  Detta	  går	  att	  knyta	  an	  till	  teorierna	  kring	  
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affärsekosystem.	  Där	  nämner	  bland	  annat	  Iansiti	  och	  Levien	  (2004)	  och	  Moore	  (1993,	  1996)	  
hur	  varje	  affärsekosystem	  är	  unikt	  och	  möter	  olika	  typer	  av	  problem	  beroende	  på	  
komplexiteten.	  Moore	  (1993)	  och	  Peltoniemi,	  Vuori	  och	  Laihonen	  (2005)	  förklarar	  att	  sättet	  
på	  vilket	  samverkandet	  sker	  eller	  affärsekosystemet	  är	  uppbyggt	  skiljer	  sig	  åt	  från	  olika	  
branscher,	  men	  vad	  som	  är	  detsamma	  är	  processen	  av	  samutveckling	  där	  den	  komplexa	  
balansen	  av	  samspel	  mellan	  konkurrerande	  och	  samverkande	  företagsstrategier	  är	  drivande.	  
Samtliga	  respondenter	  förklarar	  hur	  planeringen	  är	  viktig	  här,	  men	  att	  det	  är	  en	  utmaning.	  
Alfabanken	  förtydligar	  det:	  “det	  finns	  alltid	  ett	  visst	  mått	  av	  osäkerhet	  i	  de	  här	  
tidsuppskattningarna,	  så	  därför	  brukar	  man	  ofta	  ta	  med	  en	  marginal	  -‐	  någon	  typ	  av	  
säkerhetsmarginal”.	  Det	  gäller	  alltså	  för	  företagen	  att	  utforma	  planer	  och	  strategier	  väl	  för	  
att	  hantera	  dessa	  utmaningar.	  Något	  som	  dock	  är	  viktigt	  att	  tänka	  är	  att	  en	  strategi	  som	  
fungerar	  generellt	  inte	  fungerar	  i	  alla	  fall.	  Det	  är	  därför	  viktigt	  att	  ta	  hänsyn	  till	  miljön,	  
dynamiken	  och	  strukturen	  inom	  affärsekosystemet	  för	  att	  hantera	  komplexiteten	  (Iansiti	  &	  
Levien,	  2004;	  Zahra	  och	  Nambisan	  2012).	  	  
	  

5.4.	  Affärsekosystemperspektivets	  strategiska	  roller	  
Inom	  ett	  affärsekosystem	  identifierar	  Iansiti	  och	  Levien	  (2004)	  fyra	  olika	  strategiska	  roller	  
där	  tre	  är	  av	  olika	  karaktär.	  Oavsett	  vilken	  roll	  ett	  företag	  väljer	  att	  ta	  inom	  nätverket	  
poängterar	  Zahra	  och	  Nambisan	  (2012)	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  samtliga	  aktörer	  är	  väl	  medvetna	  
om	  nätverkets	  gemensamma	  strategiska	  mål.	  Samtliga	  respondenter	  i	  studien	  säger	  att	  de	  
olika	  bankerna	  och	  även	  Bankgirot,	  samt	  de	  underleverantörer	  Bankgirot	  valt	  att	  arbeta	  
med,	  är	  medvetna	  om	  detta	  och	  delar	  en	  liknande	  uppfattning	  om	  Swish.	  De	  roller	  Iansiti	  
och	  Levien	  (2004)	  identifierat	  är	  nyckelroll,	  värdedominerande,	  “hub	  landlord”	  samt	  nischad	  
aktör.	  Samtliga	  fyra	  av	  dessa	  roller	  har	  varit	  möjliga	  att	  identifiera	  även	  om	  de	  i	  teorin	  
besitter	  vissa	  specifika	  egenskaper	  som	  den	  studerade	  aktören	  saknar.	  Studien	  har	  lyckats	  
identifiera	  de	  olika	  rollerna	  även	  om	  de	  i	  många	  fall	  innehar	  egenskaper	  som	  passar	  in	  i	  mer	  
än	  en	  strategisk	  roll.	  Att	  empirin	  visar	  på	  en	  kombination	  av	  egenskaper	  inom	  de	  olika	  
strategiska	  rollerna	  är	  inte	  förvånande	  då	  verkligheten	  i	  många	  fall	  är	  mer	  komplex.	  
Macheridis	  (2009)	  och	  Antvik	  och	  Sjöholm	  (2014)	  menar	  att	  projekt	  tenderar	  att	  bli	  
komplexa	  vilket	  ytterligare	  förklarar	  varför	  olika	  aktörer	  innehar	  egenskaper	  som	  återfinns	  i	  
teorins	  olika	  roller.	  	  
	  
Iansiti	  och	  Levien	  (2004)	  säger	  att	  nyckelrollsinnehavaren	  i	  ett	  affärsekosystem	  är	  kritisk	  för	  
hur	  kommunikationen	  inom	  nätverket	  skall	  fungera.	  Inom	  fallstudien	  har	  det	  varit	  möjligt	  att	  
identifiera	  både	  GetSwish	  AB	  och	  Bankgirot	  som	  innehavare	  av	  denna	  nyckelroll.	  
Betabanken	  belyser	  att	  den	  kommunikation	  som	  sker	  mellan	  de	  olika	  bankerna	  och	  IT-‐
konsulterna	  i	  HiQ	  går	  genom	  både	  GetSwish	  AB	  och	  Bankgirot.	  Detta	  på	  grund	  av	  att	  
Bankgirot	  anlitat	  HiQ	  som	  underleverantör.	  Zahra	  och	  Nambisan	  (2012)	  betonar	  vikten	  av	  att	  
nyckelrollsinnehavaren	  är	  medveten	  om	  nätverkets	  strategiska	  position	  för	  att	  kunna	  styra	  
nätverket	  i	  rätt	  riktning.	  Även	  på	  denna	  punkt	  svarar	  respondenterna	  att	  det	  är	  hos	  GetSwish	  
AB	  de	  strategiska	  besluten	  fattas	  som	  sedan	  förmedlas	  vidare.	  Bankgirot	  i	  sin	  tur	  tar	  ställning	  
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till	  om	  de	  strategiska	  besluten	  är	  genomförbara.	  Bankgirot	  återkopplar	  till	  GetSwish	  AB	  som	  i	  
sin	  tur	  kommunicerar	  med	  bankerna	  i	  frågor	  om	  resursbehov	  och	  liknande	  för	  ett	  
genomförande.	  Iansiti	  och	  Levien	  (2004)	  menar	  att	  den	  fysiska	  närvaron	  för	  
nyckelrollsinnehavaren	  i	  ett	  affärsekosystem	  ofta	  är	  låg,	  vilket	  stämmer	  väl	  överens	  med	  den	  
genomförda	  fallstudien.	  Det	  är	  främst	  bankerna	  som	  syns	  både	  extern	  och	  internt	  inom	  
nätverket	  då	  GetSwish	  AB	  består	  av	  representanter	  från	  bankerna.	  Däremot	  bemannas	  
Bankgirot	  av	  både	  egna	  medarbetare	  och	  representanter	  från	  samtliga	  banker	  inom	  
affärsekosystemet.	  
	  
Den	  dominerande	  rollen	  inom	  ett	  affärsekosystem	  kan	  delas	  in	  i	  två	  olika	  typer	  av	  roller,	  
värdedominerande	  och	  “hub	  landlord”.	  Med	  grund	  i	  empirin	  kan	  båda	  dessa	  roller	  
identifieras	  till	  viss	  del.	  Iansiti	  och	  Levien	  (2004)	  säger	  att	  en	  värdedominerande	  aktör	  upptar	  
en	  stor	  fysisk	  del	  inom	  nätverket	  samt	  arbetar	  nära	  nyckelrollsinnehavaren.	  Samtidigt	  menar	  
Zahra	  och	  Nambisan	  (2012)	  att	  den	  värdedominerande	  aktören	  även	  i	  vissa	  fall	  kan	  vara	  
samma	  aktör	  som	  nyckelrollsinnehavaren.	  Empirin	  påvisar	  hur	  Alfabanken,	  Betabanken	  och	  
Deltabanken	  upptar	  en	  stor	  fysisk	  del	  av	  nätverket,	  samtidigt	  som	  de	  arbetar	  nära	  
nyckelrollsinnehavaren	  i	  och	  med	  ägarskapet	  inom	  GetSwish	  AB.	  Ingen	  av	  aktörerna	  är	  dock	  
nyckelrollsinnehavare,	  även	  om	  det	  till	  viss	  del	  kan	  uppfattas	  så	  i	  och	  med	  delägarskapet	  i	  
GetSwish	  AB.	  Genom	  att	  agera	  strategiskt	  efter	  rollen	  som	  värdedominerande	  med	  ett	  
föredömligt	  ledarskap	  bidrar	  denna	  strategiska	  roll	  till	  att	  affärsekosystemet	  frodas.	  Riskerna	  
som	  kan	  uppstå	  är	  att	  någon	  av	  dessa	  aktörer	  börjar	  utnyttja	  sin	  stora	  kundandel	  och	  ser	  en	  
möjlighet	  till	  kortsiktiga	  vinster.	  Om	  någon	  av	  de	  värdedominerande	  rollerna	  utnyttjar	  sin	  
kundandel	  tar	  denna	  aktör	  snarare	  rollen	  ”hud	  landlord”,	  och	  skadar	  på	  så	  vis	  nätverket.	  
Deltabanken	  tror	  att	  det	  finns	  stor	  risk	  att	  detta	  sker	  när	  tjänsten	  börjar	  kosta	  pengar	  för	  
kunderna.	  	  
	  
Lavie	  (2006)	  menar	  att	  ett	  framgångsrikt	  nätverk	  till	  stor	  del	  bygger	  på	  att	  värdet	  inom	  
nätverket	  fördelas	  på	  ett	  rättvist	  sätt,	  för	  att	  varje	  part	  skall	  anse	  deltagandet	  som	  
gynnsamt.	  Här	  har	  nyckelrollsinnehavaren	  ett	  ansvar,	  men	  även	  de	  dominerande	  aktörerna	  
med	  sin	  stora	  fysiska	  närvaro.	  I	  denna	  fråga	  anser	  samtliga	  banker	  att	  fördelningen	  fungerat	  
bra	  och	  ett	  exempel	  är	  den	  fördelningsnyckel	  som	  utvecklades	  för	  att	  bekosta	  projektet	  
utifrån	  aktörernas	  storlek.	  Dock	  går	  det	  utifrån	  fördelningsnyckeln	  att	  identifiera	  likheter	  
mellan	  Gammabanken	  och	  Deltabanken	  med	  det	  som	  karaktäriserar	  en	  “hub	  landlord”.	  Det	  
kan	  kopplas	  till	  Lavie	  (2006)	  då	  bägge	  aktörerna	  utifrån	  empirin	  får	  ut	  mer	  värde	  sett	  till	  
andelen	  resurser	  de	  går	  in	  med.	  Gammabanken	  som	  anslöt	  sig	  till	  Swish	  efter	  de	  första	  sex	  
bankerna	  behövde	  exempelvis	  inte	  gå	  in	  med	  lika	  stor	  mängd	  resurser.	  Samtidigt	  poängterar	  
Gammabanken	  att	  de	  tar	  rygg	  på	  de	  större	  bankerna	  eftersom	  de	  är	  en	  mindre	  bank	  utan	  
resurser	  att	  gå	  på	  djupet	  i	  alla	  frågor.	  Iansiti	  och	  Levien	  (2004)	  benämner	  en	  “hub	  landlord”	  
som	  en	  aktör	  som	  absorberar	  mer	  värde	  från	  affärsekosystemet	  jämfört	  med	  vad	  aktören	  
bidrar	  med.	  Viktigt	  att	  ha	  i	  åtanke	  är	  att	  värdet	  för	  de	  övriga	  aktörerna	  ändå	  kan	  ha	  ökat	  
efter	  att	  Gammabanken	  anslutit	  sig	  då	  Swish	  når	  ut	  till	  fler	  kunder.	  Liknande	  argument	  kan	  



49	  
	  

även	  användas	  för	  Deltabanken	  då	  de	  själva	  poängterat	  att	  de	  är	  en	  mindre	  bank	  än	  
storbankerna	  vilket	  leder	  till	  att	  de	  möjligtvis	  kan	  absorbera	  mer	  värde	  från	  
affärsekosystemet	  jämfört	  vad	  de	  själva	  bidrar	  med.	  Däremot	  tillägger	  Deltabanken	  att	  de	  
arbetar	  på	  ett	  sätt	  som	  strävar	  efter	  att	  affärsekosystemet	  skall	  utvecklas	  för	  samtliga	  
aktörers	  bästa,	  vilket	  talar	  emot	  argumenten	  för	  “hub	  landlord”.	  
	  
Den	  tredje	  strategiska	  rollen	  som	  Iansiti	  och	  Levien	  (2004)	  identifierar	  är	  den	  nischade	  
aktören.	  Denna	  roll	  har	  i	  regel	  begränsad	  påverkan	  på	  de	  andra	  aktörerna	  inom	  nätverket,	  
och	  är	  få	  till	  antalet	  jämfört	  med	  övriga	  aktörer	  inom	  affärsekosystemet.	  Med	  grund	  i	  
respondenternas	  förklaringar	  har	  det	  varit	  möjligt	  att	  identifiera	  några	  aktörer	  som	  besitter	  
egenskaper	  likt	  denna	  roll.	  Vad	  som	  däremot	  är	  viktigt	  att	  beakta,	  enligt	  Zahra	  och	  Nambisan	  
(2012),	  är	  att	  samtliga	  aktörer	  inom	  ett	  affärsekosystem	  kan	  komma	  med	  innovativa	  idéer	  
och	  lösningar,	  oavsett	  strategisk	  roll.	  Studien	  kan	  identifiera	  HiQ	  och	  TWL	  som	  nischade	  
aktörer	  då	  de	  båda	  bidrar	  till	  att	  göra	  nätverket	  unikt	  och	  konkurrenskraftigt.	  HiQ	  gör	  detta	  
genom	  att	  utveckla	  Swish	  på	  ett	  mer	  avancerat	  tekniskt	  plan	  än	  befintliga	  konkurrenter	  
medan	  TWL	  gör	  Swish	  mer	  attraktivt	  för	  kunderna	  genom	  bra	  lösningar	  för	  marknadsföring.	  
Både	  Alfabanken	  och	  Betabanken	  nämner	  att	  externa	  aktörer	  även	  närmar	  sig	  
affärsekosystemet	  för	  att	  försöka	  bidra	  med	  nya	  innovativa	  lösningar	  och	  bli	  en	  del	  av	  det.	  
	  
Den	  strategi	  som	  tillämpas	  inom	  affärsekosystemet	  har	  fungerat	  tillfredsställande	  enligt	  
samtliga	  respondenter.	  Samtidigt	  finns	  ingen	  garanti	  för	  att	  denna	  strategi	  kommer	  fungera	  i	  
framtiden	  då	  förutsättningarna	  förändras	  med	  hänsyn	  till	  miljön	  och	  komplexiteten	  inom	  
affärsekosystemet.	  Zahra	  och	  Nambisan	  (2012)	  poängterar	  också	  att	  strategiskt	  tänkande	  
kräver	  kreativitet,	  vilket	  är	  något	  som	  nätverket	  bör	  fortsätta	  med	  för	  att	  vara	  
framgångsrika.	  Iansiti	  och	  Levien	  (2004)	  nämner	  också	  att	  dynamiken	  inom	  
affärsekosystemet	  är	  viktig,	  vilket	  behöver	  beaktas	  om	  nya	  aktörer	  väljer	  att	  ansluta	  sig	  till	  
nätverket.	  	  	  	  	  	  	  
	  
Likt	  Iansiti	  och	  Levien	  (2004)	  beskriver	  även	  Moore	  (1996)	  olika	  roller	  inom	  affärsekosystem.	  
Dessa	  är	  dock	  av	  annorlunda	  karaktär	  då	  Moore	  (1996)	  menar	  att	  de	  roller	  som	  finns	  i	  ett	  
affärsekosystem	  är	  ledare,	  följare,	  externa	  aktörer	  och	  kunder.	  Rollen	  som	  ledare	  och	  följare	  
i	  Swish	  behandlas	  i	  nästa	  stycke,	  medan	  rollen	  som	  extern	  aktör	  och	  kund	  behandlas	  under	  
rubriken	  “Ledande	  aktör-‐fasen”	  i	  analysen.	  Dessa	  roller	  växer	  fram	  i	  och	  med	  
affärsekosystemets	  utveckling	  och	  blir	  ofta	  tydliga	  när	  affärsekosystemet	  stabiliseras	  under	  
ledande	  aktör-‐fasen.	  Bankerna	  nämner	  att	  samarbetet	  kring	  Swish	  består	  av	  flertalet	  olika	  
aktörer	  och	  att	  strukturen	  därmed	  blir	  komplex,	  vilket	  gör	  att	  verkligheten	  inte	  helt	  stämmer	  
överens	  med	  teorin.	  Utifrån	  respondenternas	  svar	  har	  följande	  roller	  kunnat	  identifieras.	  
	  
Ledarrollen	  i	  ett	  affärsekosystem	  är	  en	  aktör	  som	  enligt	  Moore	  (1996)	  driver	  utvecklingen	  av	  
affärsekosystemet	  framåt	  och	  håller	  ihop	  samverkandet.	  Detta	  innebär	  att	  ledaren	  måste	  ta	  
hänsyn	  dels	  till	  den	  interna	  konkurrensen	  i	  affärsekosystemet	  om	  olika	  visioner	  och	  idéer	  
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kring	  framtiden,	  samt	  att	  hänsyn	  även	  måste	  tas	  till	  vad	  som	  händer	  i	  affärsekosystemets	  
omvärld	  när	  det	  gäller	  vad	  kunder	  efterfrågar	  och	  vilka	  hot	  som	  dyker	  upp	  (Moore,	  1996).	  
Under	  intervjuerna	  förekommer	  två	  återkommande	  aktörer	  som	  passar	  in	  på	  denna	  
beskrivning,	  GetSwish	  AB	  och	  Bankgirot.	  Inom	  GetSwish	  AB	  berättar	  respondenterna	  att	  
vissa	  banker	  har	  större	  inflytande	  än	  andra	  beroende	  på	  ägarandel,	  men	  det	  framkommer	  
inte	  vilken	  eller	  vilka	  banker	  som	  har	  störst	  inflytande.	  I	  GetSwish	  AB	  sitter	  representanter	  
från	  de	  sex	  ägarbankerna	  och	  Deltabanken	  förklarar	  att	  det	  är	  GetSwish	  ABs	  styrelse	  som	  
målar	  upp	  strategiska	  riktlinjer	  om	  hur	  Swish	  ska	  utvecklas	  på	  lång	  och	  kort	  sikt.	  Vidare	  är	  
det	  arbetsgrupper	  under	  GetSwish	  ABs	  styrelse	  “som	  de	  facto	  gör	  jobbet,	  tar	  fram	  förslag	  
och	  ställer	  olika	  initiativ	  mot	  varandra”.	  Bankerna	  berättar	  dock	  att	  även	  Bankgirot	  har	  en	  
stor	  roll	  i	  samarbetet.	  Gammabanken	  beskriver	  Bankgirot	  som	  en	  nod	  mellan	  bankerna	  och	  
förklarar	  att	  även	  om	  det	  är	  GetSwish	  AB	  som	  arbetar	  med	  kreativa	  idéer	  och	  lösningar,	  så	  
måste	  beslut	  även	  tas	  hos	  Bankgirot	  då	  Swish	  går	  igenom	  BIR-‐plattformen.	  “Jag	  skulle	  säga	  
att	  Swish-‐utvecklingen	  ansvarar	  GetSwish	  AB	  för,	  och	  BIR-‐utvecklingen	  ansvarar	  Bankgirot	  
för,	  om	  man	  skulle	  hårdra	  det	  så”	  säger	  Gammabanken.	  Bankerna	  förklarar	  även	  att	  det	  är	  
Bankgirot	  som	  ställer	  kraven	  och	  godkänner	  nya	  aktörer	  som	  ansluter	  sig	  till	  Swish.	  Detta	  
stämmer	  väl	  överens	  med	  det	  Moore	  (1996)	  skriver	  om	  att	  ledarens	  roll	  är	  att	  hålla	  samman	  
samverkandet	  mellan	  de	  olika	  aktörerna.	  
	  
Det	  är	  även	  ledarens	  uppgift	  att	  kontrollera	  den	  interna	  konkurrensen	  inom	  
affärsekosystemet	  och	  att	  driva	  igenom	  sina	  innovationsplaner	  med	  de	  andra	  aktörerna	  
(Moore,	  1996).	  Under	  intervjuerna	  nämner	  bankerna	  att	  det	  varit	  en	  del	  
meningsskiljaktigheter	  kring	  utformningen	  av	  Swish	  och	  i	  vilken	  riktning	  Swish	  skall	  
utvecklas.	  Detta	  behandlas	  i	  den	  senare	  delen	  av	  analysen	  under	  affärsekosystemets	  faser.	  
En	  annan	  tydlig	  konkurrensfaktor	  som	  nämns	  av	  bankerna	  är	  prissättningen	  av	  Swish.	  
Prissättningen	  för	  tjänsten	  beskriver	  Alfabanken	  som	  “en	  känslig	  potatis”.	  Anledningen	  till	  
detta	  förklarar	  Alfabanken	  som	  konkurrensskäl	  och	  att	  bankerna	  inte	  får	  samarbeta	  kring	  
prissättning	  då	  det	  är	  en	  öppen	  tjänst	  där	  bankerna	  konkurrerar.	  Därmed	  var	  det	  vid	  
lanseringen	  upp	  till	  varje	  bank	  att	  bestämma	  priset	  för	  tjänsten.	  Tiden	  då	  Swish	  skulle	  börja	  
kosta	  pengar	  för	  kunderna	  har	  hela	  tiden	  skjutits	  upp	  och	  Deltabanken	  förklarar	  att:	  “Vi	  satte	  
ett	  pris	  dag	  ett	  för	  att	  dag	  två	  dra	  tillbaka	  det”.	  Detta	  berodde	  på	  att	  en	  del	  av	  de	  
tongivande	  bankerna	  valde	  att	  erbjuda	  tjänsten	  gratis	  under	  en	  viss	  period.	  Deltabanken	  
berättar	  hur	  banken	  valde	  att	  ha	  tjänsten	  gratis	  och	  ta	  kostnaden	  för	  att	  få	  upp	  antalet	  
användare:	  “Det	  har	  varit	  ett	  medvetet	  strategiskt	  vägval,	  samtidigt	  som	  det	  givetvis	  handlar	  
om	  vad	  de	  andra	  aktörerna	  gör”.	  Svårigheten	  i	  prissättningen	  som	  Deltabanken,	  och	  även	  de	  
andra	  bankerna,	  tar	  upp	  kan	  relateras	  till	  den	  interna	  konkurrens	  Moore	  (1996)	  nämner	  där	  
aktörer	  vill	  skaffa	  sig	  fördelar	  gentemot	  andra	  aktörer	  inom	  affärsekosystemet.	  En	  koppling	  
kan	  även	  göras	  till	  det	  Lavie	  (2006)	  skriver	  om	  fördelning	  av	  värde	  inom	  företagsallianser.	  
Lavie	  (2006)	  menar	  att	  företag	  går	  in	  med	  vissa	  resurser	  och	  kunskaper	  i	  det	  gemensamma	  
projektet,	  men	  att	  en	  del	  hålls	  internt	  inom	  företaget.	  I	  detta	  fall	  får	  bankerna	  inte	  
samarbeta	  kring	  prissättning,	  vilket	  innebär	  att	  prissättningen	  är	  något	  bankerna	  kan	  
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konkurrera	  med.	  Det	  innebär	  att	  bankerna	  håller	  prissättningen	  internt	  inom	  banken	  och	  
delar	  därför	  inte	  med	  sig	  av	  sina	  strategier	  och	  planer	  kring	  det.	  Ett	  annat	  exempel	  som	  kan	  
kopplas	  till	  det	  Lavie	  (2006)	  skriver	  är	  bankernas	  interna	  lösningar	  för	  Swish.	  Betabanken	  
förklarar	  att	  de	  internt	  kan	  jobba	  med	  bättre	  och	  smidigare	  lösningar	  för	  sina	  kunder,	  
exempelvis	  genom	  att	  utveckla	  internetbanken	  för	  att	  på	  ett	  smidigare	  sätt	  hantera	  sina	  
Swish-‐transaktioner.	  	  
	  
Den	  andra	  rollen	  Moore	  (1996)	  beskriver	  är	  följaren	  vilket	  är	  en	  roll	  som,	  tillskillnad	  från	  
ledaren,	  inte	  driver	  utvecklingen	  av	  affärsekosystemet	  utan	  snarare	  anpassar	  sig	  och	  följer	  
utvecklingen.	  En	  utmaning	  i	  denna	  roll	  är	  att	  visa	  sin	  nytta	  för	  att	  inte	  bli	  utkonkurrerad	  av	  
andra	  aktörer	  (Moore,	  1996).	  Att	  det	  finns	  olika	  roller	  mellan	  bankerna	  är	  respondenterna	  
eniga	  om	  och	  det	  som	  alla	  är	  överens	  om	  är	  att	  de	  banker	  som	  inte	  var	  med	  från	  början	  av	  
Swish-‐samarbetet	  har	  fått	  ta	  en	  annan	  roll.	  Denna	  uppfattning	  stämmer	  väl	  överens	  med	  hur	  
Gammabanken,	  som	  inte	  var	  med	  från	  början,	  ser	  på	  sin	  roll	  i	  samarbetet.	  Gammabanken	  
förklarar	  att	  de	  inte	  ser	  sig	  själva	  som	  en	  huvudroll	  i	  sammanhanget	  vilket	  beror	  på	  att	  de	  
inte	  har	  resurser	  nog	  för	  att	  ta	  djup	  på	  samma	  sätt	  i	  alla	  frågor	  utan	  får	  istället	  ta	  rygg	  på	  
storbankerna	  i	  dessa	  frågor.	  
	  

5.5.	  Affärsekosystemets	  och	  Projektlivscykelns	  faser	  
Födelsefasen	  
Den	  första	  fasen	  beskrivs	  av	  Moore	  (1996)	  samt	  nämns	  av	  Peltoniemi	  och	  Vuori	  (2004)	  som	  
en	  fas	  där	  en	  ny	  innovativ	  idé	  blir	  till	  verklighet.	  Det	  är	  födelsen	  av	  ett	  affärsekosystem	  som	  
kretsar	  kring	  en	  ny	  innovation.	  Alla	  fyra	  banker	  berättar	  att	  idén	  om	  Swish	  föddes	  i	  
diskussioner	  inom	  Svenska	  Bankförening.	  Enligt	  Betabanken	  diskuterades	  inte	  utvecklingen	  
av	  en	  applikation	  till	  mobilen	  till	  en	  början,	  utan	  konceptet	  var:	  ”en	  enkel	  betalning	  mellan	  
människor”.	  Deltabanken	  nämner	  att	  alla	  banker	  var	  överens	  om	  att	  betalningar	  i	  framtiden	  
måste	  ske	  i	  realtid	  samt	  att	  de	  sett	  tydliga	  trender	  på	  marknaden	  att	  mobilen	  idag	  används	  
mer	  och	  mer	  till	  olika	  betalningstjänster	  och	  att	  bankerna	  genom	  ett	  gemensamt	  projekt	  
borde	  återta	  initiativet.	  Dessa	  grundtankar	  ledde	  fram	  till	  ett	  bankgemensamt	  projekt	  och	  
den	  mobila	  applikationen	  Swish.	  Det	  kan	  kopplas	  till	  det	  Moore	  (1996)	  beskriver	  som	  den	  
kritiska	  faktorn	  under	  födelsefasen:	  att	  skapa	  värde	  för	  kunderna	  genom	  en	  ny	  innovativ	  
tjänst	  eller	  produkt.	  	  
	  
Moore	  (1993,	  1996)	  samt	  Peltoniemi,	  Vuori	  och	  Laihonen	  (2005)	  menar	  även	  att	  tanken	  med	  
affärsekosystem	  är	  att	  företag	  inte	  bör	  konkurrera	  direkt	  mot	  varandra	  inom	  samma	  
bransch,	  utan	  att	  de	  istället	  bör	  se	  sig	  som	  en	  del	  av	  ett	  affärsekosystem	  och	  samutveckla	  
sina	  kapaciteter	  kring	  en	  ny	  innovation.	  Ett	  samarbete	  kring	  Swish	  är	  något	  bankerna	  ansåg	  
krävdes	  att	  för	  att	  lyckas	  med	  tjänsten	  då	  det	  dels	  var	  för	  kostsamt	  att	  utveckla	  på	  egen	  
hand,	  samt	  att	  industristandard	  är	  viktigt	  i	  konsumentorienterade	  tjänster	  för	  att	  få	  
genomslagskraft.	  Deltabanken	  uttrycker	  det	  på	  följande	  vis:	  “det	  är	  oerhört	  värdefullt	  när	  
bankerna	  går	  ihop	  och	  kollektivt	  gör	  något	  gemensamt”.	  Gammabanken	  förklarar	  att	  
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bankerna	  har	  haft	  svårt	  att	  samarbeta	  i	  olika	  sammanhang,	  men	  så	  har	  inte	  fallet	  varit	  med	  
Swish:	  “det	  var	  lite	  det	  här	  att	  man	  insåg	  att	  i	  det	  här	  fallet	  är	  ensam	  inte	  stark.	  Ska	  vi	  
erbjuda	  någon	  form	  av	  mobilbetalning	  mellan	  bankerna	  så	  vill	  det	  ju	  till	  att	  man	  samarbetar	  
och	  inte	  motarbetar	  varandra”.	  
	  
Det	  Moore	  (1996)	  beskriver	  går	  även	  att	  återkoppla	  till	  de	  teorier	  som	  finns	  inom	  
projektlivscykelns	  första	  fas	  som	  Macheridis	  (2009)	  valt	  att	  benämna	  definitionsfasen.	  Här	  
förklarar	  Hallin	  och	  Karrbom	  Gustavsson	  (2012)	  hur	  ett	  projekt	  oftast	  växer	  fram	  utifrån	  ett	  
problem	  eller	  ett	  behov	  som	  har	  identifierats,	  vilket	  går	  att	  knyta	  an	  till	  bankernas	  svar	  om	  
att	  de	  annars	  tappar	  betalningsflöden.	  I	  faserna	  väljer	  Macheridis	  (2009)	  att	  dela	  in	  det	  i	  två	  
synsätt,	  det	  mekaniska	  och	  det	  organiska,	  som	  har	  olika	  karaktär.	  Under	  definitionsfasen	  
karaktäriseras	  det	  mekaniska	  synsättet	  av	  tydliga	  målformuleringar	  och	  strategier,	  medan	  
det	  organiska	  ser	  mer	  till	  mål	  och	  visioner	  samt	  att	  tänka	  fritt	  och	  stort	  (Macheridis,	  2009).	  
Betabanken	  förklarar	  hur	  målet	  var	  att	  ta	  fram	  en	  betalningslösning	  för	  att	  göra	  
transaktioner	  mellan	  människor	  enklare	  vilket	  är	  ett	  tydligt	  mål	  som	  stämmer	  överens	  med	  
bägge	  synsätten	  Macheridis	  (2009)	  benämner.	  Att	  lösningen	  sedan	  landade	  i	  något	  så	  
revolutionerande	  som	  BIR	  har	  en	  stark	  koppling	  till	  det	  organiska	  synsättet	  med	  visioner	  och	  
att	  tänka	  fritt	  och	  stort.	  Som	  Deltabanken	  uttryckte	  sig:	  “alla	  banker	  är	  övertygade	  om	  att	  
alla	  betalningar	  framöver	  kommer	  ske	  i	  realtid,	  det	  är	  bara	  en	  tidsfråga”.	  
	  
Till	  sist	  menar	  Moore	  (1993)	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  blicka	  framåt	  mot	  nästa	  steg	  för	  att	  försöka	  
förutspå	  vart	  affärsekosystemet	  är	  på	  väg	  och	  vilka	  utmaningar	  som	  väntar.	  För	  att	  lyckas	  
med	  det	  måste	  hänsyn	  tas	  till	  kunden,	  marknaden,	  produkterbjudandet,	  investerare,	  
organisationens	  uppbyggnad	  och	  statliga	  regleringar	  och	  förändringar.	  För	  att	  klara	  av	  denna	  
utmaning	  krävs	  en	  god	  planering	  av	  projektet	  och	  en	  stabil	  organisering.	  Såväl	  Antvik	  och	  
Sjöholm	  (2014),	  Hallin	  och	  Karrbom	  Gustavsson	  (2012)	  samt	  Macheridis	  (2009)	  förklarar	  hur	  
planen	  lägger	  strukturen	  för	  projektarbetet,	  hur	  det	  ska	  genomföras	  och	  vad	  som	  krävs	  för	  
att	  uppfylla	  projektmålen.	  Alfabanken	  förklarar	  hur	  det	  är	  Bankgirot	  som	  satt	  upp	  
milstolparna	  och	  aktiviteterna	  som	  sedan	  bland	  annat	  lyfts	  till	  test.	  Utan	  planering	  och	  
projektplan	  påpekar	  Alfabanken	  att	  det	  inte	  går.	  Detta	  stämmer	  överens	  med	  Macheridis	  
(2009)	  som	  betonar	  vikten	  av	  god	  planering	  med	  argumenten	  att	  det	  ökar	  effektiviteten,	  
minskar	  osäkerheten	  och	  utgör	  en	  bas	  för	  kontroll	  och	  styrning.	  Samtliga	  banker	  betonar	  hur	  
det	  både	  har	  varit	  en	  intern	  planering	  inom	  respektive	  bank	  och	  en	  extern	  planering	  mellan	  
de	  olika	  bankerna	  i	  GetSwish	  AB	  och	  Bankgirot.	  Deltabanken	  förklarar	  hur	  Bankgirot	  har	  haft	  
projektledarrollen	  i	  det	  gemensamma	  projektet	  och	  synkroniserat	  bankernas	  önskemål,	  
vilket	  bland	  annat	  varit	  att	  betalningar	  ska	  ske	  i	  realtid,	  ingen	  risk	  för	  betalaren,	  det	  ska	  
fungera	  via	  mobilen	  och	  gå	  att	  använda	  på	  de	  tre	  största	  operativsystemen.	  Sedan	  har	  
bankerna	  haft	  sina	  interna	  projekt	  där	  den	  planeringen	  måste	  synkroniseras	  med	  det	  
gemensamma.	  Grunderna	  respondenterna	  tagit	  upp	  stämmer	  bra	  överens	  med	  det	  som	  
Antvik	  och	  Sjöholm	  (2014),	  Hallin	  och	  Karrbom	  Gustavsson	  (2012)	  samt	  Macheridis	  (2009)	  
tar	  upp,	  och	  då	  bland	  annat	  aktiviteter	  och	  milstolpar,	  kravspecifikation,	  projektmål	  och	  
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tänkbara	  hinder.	  Betabanken	  förklarar	  det	  som	  att:	  “även	  om	  de	  olika	  bankerna	  och	  
GetSwish	  AB	  använder	  olika	  projektstyrningsmallar	  är	  inte	  detta	  något	  problem	  då	  de	  flesta	  
bygger	  på	  samma	  grunder”,	  vilket	  även	  Gammabanken	  håller	  med	  om.	  Utmaningar	  har	  dock	  
existerat	  kring	  planeringen,	  men	  synen	  på	  dessa	  har	  skiljt	  sig	  åt	  mellan	  bankerna.	  Alfabanken	  
betonar	  hur	  utmaningen	  har	  legat	  i	  att	  lyckas	  synkronisera	  alla	  aktörers	  planeringar.	  
Betabanken	  menar	  i	  sin	  tur	  att	  utmaning	  har	  varit	  kommunikationen,	  och	  då	  främst	  mot	  HiQ	  
kring	  kravställningen.	  Deltabanken	  har	  istället	  sett	  den	  största	  utmaningen	  i	  att	  synkronisera	  
bankernas	  system	  och	  finna	  den	  minsta	  gemensamma	  nämnaren	  och	  säger:	  “vi	  måste	  ju	  
utifrån	  vår	  IT-‐miljö	  och	  våra	  IT-‐system	  förstå	  hur	  systemen	  ska	  kunna	  arbeta	  och	  prata	  med	  
varandra,	  vilka	  transaktioner	  som	  kommer	  och	  hur	  de	  ser	  ut”.	  	  
	  
Genomförandefasen	  -‐	  bryggan	  från	  affärsekosystemets	  födelse-‐	  till	  expansionsfas	  
Den	  tredje	  fasen	  i	  projektets	  livscykel	  innefattar	  själva	  genomförandet	  där	  projektet	  ska	  
ledas	  och	  styras	  (Antvik	  &	  Sjöholm,	  2014;	  Hallin	  &	  Karrbom	  Gustavsson,	  2012).	  Macheridis	  
(2009)	  förklarar	  hur	  genomförandet	  av	  projektet	  kan	  se	  olika	  ut	  beroende	  på	  vilket	  synsätt	  
som	  används,	  det	  mekaniska	  eller	  det	  organiska	  synsättet.	  Vid	  det	  organiska	  synsättet	  flyter	  
planerings-‐	  och	  genomförandefasen	  ihop	  och	  det	  blir	  svårt	  för	  projektledaren	  att	  
systematiskt	  genomföra	  de	  tids-‐	  och	  aktivitetsplaner	  som	  planerats,	  styra	  och	  kontrollera	  
processerna	  samt	  arbeta	  med	  att	  uppnå	  delmålen.	  Projektledaren	  vinner	  istället	  nya	  insikter	  
om	  projektet	  och	  hanteringen	  av	  projektets	  livscykel	  i	  takt	  med	  att	  projektet	  går	  framåt	  och	  
aktiviteter	  utförs.	  (Macheridis,	  2009).	  Detta	  resonemang	  går	  att	  koppla	  till	  bankernas	  svar	  
om	  hur	  milstolpar	  och	  aktiviteter	  följdes	  upp	  vid	  testerna	  av	  tjänsten.	  Alfabanken	  uttrycker	  
att	  detta	  var	  en	  stor	  utmaning	  då	  de	  var	  sex	  stycken	  banker	  och:	  “att	  synka	  alla	  delar	  och	  
bland	  annat	  få	  till	  testerna	  av	  tjänsten	  var	  en	  utmaning”.	  En	  annan	  utmaning	  enligt	  
Alfabanken	  var	  att	  få	  till	  beslut	  då	  alla	  banker	  vill	  ha	  det	  på	  sitt	  sätt.	  Även	  Betabanken	  
instämmer	  med	  detta	  och	  förklarar	  hur	  utmaningarna	  kring	  beslut	  fanns	  så	  väl	  internt	  som	  
externt.	  En	  specifik	  utmaning	  externt	  sett	  enligt	  Betabanken	  är	  skillnaderna	  i	  kompetensnivå	  
och	  mängden	  resurser	  de	  olika	  bankerna	  var	  villiga	  att	  lägga	  på	  Swish.	  Detta	  går	  att	  koppla	  
till	  det	  Macheridis	  (2009)	  förklarar	  om	  att	  projektledarna	  i	  det	  organiska	  synsättet	  ständigt	  
måste	  se	  till	  nya	  förutsättningar	  och	  villkor	  som	  omvärlden	  eller	  intressenter	  ställer	  på	  
projektet.	  	  
	  
Hallin	  och	  Karrbom	  Gustavsson	  (2012)	  påpekar	  att	  projektplanen	  som	  är	  utgångspunkten	  för	  
styrningen	  av	  projektet,	  och	  styrningen	  görs	  genom	  uppföljning	  under	  genomförandefasen.	  
Det	  innebär	  löpande	  kontroll	  och	  avstämning	  i	  förhållande	  till	  de	  tre	  styrparametrarna	  
(Hallin	  &	  Karrbom	  Gustavsson,	  2012).	  Uppföljningen	  var	  något	  alla	  banker	  arbetade	  löpande	  
med,	  och	  det	  innefattade	  såväl	  uppföljning	  internt	  inom	  banken	  som	  externt	  mot	  Bankgirot.	  
Alfabanken	  förklarar	  hur	  Bankgirot	  ansvarat	  för	  det	  gemensamma	  projektets	  uppföljning	  där	  
alla	  parter	  informerats	  om	  hur	  Bankgirot	  ligger	  till	  rent	  tids-‐	  och	  kostnadsmässigt.	  Vidare	  har	  
det	  interna	  projektet	  inom	  banken	  följts	  upp	  på	  samma	  sätt,	  vilket	  de	  andra	  bankerna	  också	  
förtydligar.	  Betabanken	  förklarar	  hur	  de	  kontrollerade	  avvikelser	  utifrån	  de	  tre	  
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styrparametrarna	  tid,	  kostnad	  och	  kvalitet,	  vilket	  stämmer	  överens	  med	  teorierna	  (Hallin	  &	  
Karrbom	  Gustavsson,	  2012;	  Macheridis,	  2009).	  Gammabanken	  förklarar	  hur	  det	  ofta	  
handlade	  om	  deadlines	  mot	  Bankgirot:	  “när	  ska	  de	  vara	  klara	  med	  det?	  När	  ska	  vi	  vara	  klara	  
med	  det?	  När	  skulle	  underleverantören	  vara	  klara	  med	  det	  för	  att	  det	  här	  skulle	  gå?”.	  
	  
Expansionsfasen	  
Under	  den	  andra	  fasen	  av	  ett	  affärsekosystems	  utveckling	  är	  målet	  att	  etablera	  sig	  på	  
marknaden	  och	  vara	  det	  alternativ	  kunderna	  föredrar	  (Moore,	  1996).	  	  För	  att	  lyckas	  bli	  det	  
alternativ	  kunderna	  föredrar	  krävs	  det	  enligt	  Moore	  (1996)	  god	  kunskap	  om	  hur	  marknaden	  
ser	  ut,	  vilka	  konkurrerande	  affärsekosystem	  som	  finns	  och	  vad	  de	  erbjuder.	  De	  
konkurrerande	  hot	  samtliga	  banker	  betonar	  är	  de	  från	  andra	  aktörer	  på	  marknaden.	  Det	  
finns	  idag	  flertalet	  aktörer	  utanför	  banksektorn	  som	  erbjuder	  betalningslösningar	  genom	  
mobilen	  och	  andra	  plattformar.	  Dessa	  aktörer	  tar	  marknadsandelar	  från	  bankerna	  och	  
samtliga	  banker	  berättar	  hur	  de	  på	  så	  sätt	  tvingats	  agera.	  Alfabanken	  uttryckte:	  “bankerna	  
sa	  ju	  att	  betalning:	  det	  är	  en	  kärnverksamhet	  i	  bankbranschen.	  Så	  vi	  ville	  ju	  inte	  släppa	  de	  
flödena	  till	  konkurrenter	  utan	  här	  ville	  ju	  bankerna	  ta	  fram	  en	  produkt	  där	  vi	  kunde	  behålla	  
betalningsflödena”.	  Även	  Gammabanken	  instämmer	  med	  Alfabanken	  att	  ett	  mål	  med	  Swish	  
var	  att:	  “ta	  flöden,	  eller	  säkra	  flöden	  inom	  bankerna	  då,	  från	  andra	  aktörer	  som	  försöker	  ta	  
marknadsandelar.	  Det	  är	  ju	  alltifrån	  WyWallet,	  iZettle	  med	  mera”.	  
För	  att	  tjänsten/produkten	  ska	  etablera	  sig	  på	  marknaden	  menar	  Moore	  (1996)	  att	  den	  
måste	  nå	  ut	  till	  den	  kritiska	  massan,	  vilken	  består	  av	  de	  mest	  betydelsefulla	  kunderna,	  samt	  
finna	  de	  starkaste	  leverantörerna	  och	  de	  bästa	  kanalerna	  för	  marknadsföring.	  Bankerna	  
anlitade	  mediebyrån	  The	  World	  Loves	  för	  att	  nå	  ut	  med	  Swish	  och	  de	  tog	  bland	  annat	  fram	  
ett	  gränssnitt	  för	  applikationen	  och	  hemsidan.	  De	  gjorde	  även	  upp	  en	  strategi	  för	  
kommunikationen	  som	  gick	  ut	  på	  att	  tongivande	  personer	  valdes	  ut	  för	  att	  skapa	  “buzz”	  
kring	  tjänsten.	  Bankerna	  berättar	  att	  budgeten	  för	  marknadsföring	  inte	  var	  särskilt	  stor.	  
Därför	  användes	  även	  de	  interna	  kanalerna,	  som	  exempelvis	  bankkontor,	  för	  att	  
marknadsföra	  Swish	  mot	  kunder.	  Någon	  speciell	  målgrupp	  under	  expansionsfasen	  nämner	  
inte	  bankerna,	  utan	  alla	  med	  en	  ”smartphone”	  och	  internetbank	  sågs	  som	  potentiella	  
kunder.	  
	  
Den	  sista	  fasen	  i	  projektets	  livscykel	  innefattar	  själva	  avslutet,	  överlämningen	  och	  
reflektionen	  av	  projektets	  utfall	  (Macheridis,	  2009).	  Hallin	  och	  Karrbom	  Gustavsson	  (2012)	  
förklarar	  hur	  ett	  tydligt	  avslut	  är	  viktigt	  och	  att	  projektteamet	  då	  upplöses.	  Utan	  ett	  tydligt	  
avslut	  finns	  annars	  risken	  att	  projektmedarbetarna	  inte	  vet	  om	  projektet	  fortgår	  eller	  inte,	  
vilket	  i	  sin	  tur	  försvårar	  utvärderingen.	  Samtliga	  banker	  förklarar	  hur	  de	  ansåg	  att	  projektet	  
upphörde	  i	  samband	  med	  att	  Swish	  lanserades,	  men	  att	  arbetet	  kring	  tjänsten	  fortsätter.	  
Deltabanken	  förklarar	  hur	  de	  i	  dagsläget	  anser	  Swish	  befinna	  sig	  i	  förvaltningsfasen	  av	  en	  
befintlig	  tjänst,	  men	  hur	  det	  samtidigt	  ständigt	  sker	  arbete	  kring	  nya	  idéer	  för	  att	  
vidareutveckla	  tjänsten.	  	  
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Ledande	  aktör-‐fasen	  
Denna	  fas	  beskrivs	  i	  litteraturen	  som	  en	  period	  där	  affärsekosystemet	  har	  etablerat	  sig	  på	  
marknaden	  och	  där	  samarbetet	  med	  olika	  partners	  stabiliserats.	  Vidare	  skriver	  Moore	  (1996)	  
att	  roller	  inom	  affärsekosystemet	  tydliggörs	  och	  att	  målet	  i	  denna	  fas	  är	  att	  vara	  den	  ledande	  
aktören.	  Den	  roll	  som	  inte	  tagits	  upp	  i	  stycket	  “Affärsekosystemets	  strategiska	  roller”	  ovan	  är	  
hotet	  från	  externa	  aktörer	  (Moore,	  1996).	  I	  och	  med	  att	  affärsekosystemet	  stabiliseras	  under	  
denna	  fas	  öppnas	  även	  möjligheter	  för	  utomstående	  aktörer	  att	  ta	  marknadsandelar,	  
antingen	  via	  en	  nischroll	  eller	  som	  ett	  konkurrerande	  alternativ.	  Detta	  är	  något	  som	  samtliga	  
banker	  nämner	  i	  intervjuerna,	  men	  svaren	  om	  vilka	  hot	  de	  ser	  skiljer	  sig	  något	  åt.	  Alfabanken	  
nämner	  att	  de	  utländska	  aktörerna	  Google	  Wallet	  och	  PayPal,	  som	  i	  dagsläget	  inte	  har	  
särskilt	  stora	  marknadsandelar	  i	  Sverige,	  kan	  komma	  att	  bli	  starka	  aktörer	  i	  framtiden.	  
Betabanken	  och	  Deltabanken	  nämner	  också	  Google	  som	  ett	  framtida	  hot	  mot	  Swish,	  men	  
även	  Apple	  och	  Klarna	  som	  löpande	  kommer	  med	  innovativa	  lösningar.	  Deltabanken	  
förklarar	  att	  de	  även	  ser	  på	  hot	  utifrån	  ett	  internt	  perspektiv	  och	  nämner	  då	  kontanter,	  
eftersom	  kontanthanteringen	  är	  väldigt	  kostsamt	  för	  samhället	  och	  bankerna	  samt	  den	  
säkerhetsrisk	  kontanthantering	  medför.	  Gammabanken	  ser	  även	  de	  nya	  aktörerna	  som	  det	  
största	  hotet	  mot	  Swish	  och	  anledningen	  till	  detta	  är	  att	  “aktörer	  som	  inte	  är	  en	  bank	  kan	  
ofta	  vara	  mycket	  mer	  snabbfotade	  med	  kortare	  beslutsvägar	  et	  cetera.	  Banker	  sitter	  fast	  i	  
mycket	  regelverk”.	  Trögheten	  i	  beslut	  är	  något	  även	  Alfabanken	  och	  Betabanken	  tar	  upp	  på	  
intervjuerna.	  Alfabanken	  ser	  en	  nackdel	  i	  att	  det	  är	  fler	  som	  måste	  enas	  kring	  beslut	  vid	  ett	  
gemensamt	  projekt.	  Betabanken	  anser	  att	  trögheten	  beror	  på	  att	  kompetensnivån	  och	  
resurserna	  som	  läggs	  på	  Swish	  skiljer	  sig	  åt	  mellan	  bankerna	  vilket	  lett	  till	  att	  det	  tar	  tid	  att	  
fatta	  beslut.	  Detta	  är	  något	  Betabanken	  tror	  kan	  skada	  Swish	  om	  det	  dyker	  upp	  nya	  
innovativa	  lösningar	  på	  marknaden.	  	  
	  
Den	  drivande	  aktören	  inom	  affärsekosystemet	  måste	  enas	  med	  resterande	  aktörer	  samt	  
förstå	  kunders	  efterfrågan	  för	  att	  kunna	  leda	  samutvecklingen.	  Även	  i	  denna	  fas	  är	  det	  viktigt	  
att	  fortsätta	  vara	  innovativa.	  Utmaningen	  i	  detta	  innebär	  att	  identifiera	  hot	  och	  gemensamt	  
enas	  om	  i	  vilken	  riktning	  affärsekosystemet	  bör	  utvecklas	  i.	  (Moore,	  1996)	  Detta	  kan	  kopplas	  
till	  det	  Zahra	  och	  Nambisan	  (2012)	  säger	  om	  strategiskt	  tänkande	  inom	  affärsekosystem.	  
Zahra	  och	  Nambisan	  (2012)	  menar	  att	  dels	  måste	  ledaren	  förutse	  framtiden	  och	  försöka	  
förstå	  vart	  omvärlden	  rör	  sig	  mot.	  Vidare	  måste	  även	  insikt	  finnas	  i	  vad	  affärsekosystemet	  
har	  för	  potential	  att	  möta	  denna	  förutspådda	  framtid.	  Betabanken	  förklarar	  att:	  “om	  vi	  ser	  
ett	  hot	  så	  måste	  vi	  få	  de	  andra	  bankerna	  att	  köpa	  in	  på	  det	  också,	  det	  blir	  ju	  lite	  vår	  uppgift.	  
Det	  är	  mycket	  politik“.	  Även	  Alfabanken	  anser	  att	  det	  varit	  en	  utmaning	  att	  komma	  överens	  
med	  de	  andra	  bankerna	  om	  hur	  Swish	  ska	  utvecklas.	  Utöver	  att	  enas	  om	  beslut	  nämner	  
Alfabanken	  också	  utmaningen	  i	  att	  få	  resurser	  från	  sin	  bank,	  vilket	  Gammabanken	  håller	  med	  
om.	  Gammabanken	  förklarar	  att	  det	  finns	  intern	  konkurrens	  med	  andra	  redan	  existerande	  
tjänster	  inom	  bankerna	  och	  nämner	  kontokort	  som	  exempel:	  “hur	  mycket	  vill	  man	  att	  Swish	  
skall	  ersätta	  kortbetalningar	  på	  sikt?”	  	  	  
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När	  en	  innovationsplan	  är	  utformad	  och	  affärsekosystemet	  enats	  kring	  denna,	  med	  hänsyn	  
till	  kunders	  efterfrågan,	  så	  är	  det	  även	  viktigt	  att	  förankra	  affärsekosystemet.	  Syftet	  med	  
förankringen	  är	  att	  skydda	  sin	  position	  och	  nytta	  på	  marknaden	  genom	  olika	  samarbeten	  
(Moore,	  1996).	  Några	  externa	  samarbeten	  eller	  planer	  på	  detta	  framkom	  inte	  under	  
intervjuerna,	  däremot	  var	  samtliga	  banker	  tydliga	  med	  att	  det	  är	  öppet	  för	  andra	  banker	  att	  
gå	  med	  i	  Swish	  vilket	  kan	  ses	  som	  en	  förankring	  av	  affärsekosystemet.	  Gammabanken,	  som	  
anslöt	  sig	  i	  ett	  senare	  skede	  till	  Swish,	  förklarar	  att:	  “tanken	  är	  att	  det	  skall	  vara	  väldigt	  
öppet	  då	  samtliga	  vinner	  på	  att	  fler	  banker	  ansluter	  sig	  så	  deras	  slutkunder	  kan	  ta	  del	  av	  
tjänsten	  Swish”.	  Bankerna	  förklarar	  att	  en	  hel	  del	  krav	  måste	  uppfyllas	  för	  att	  få	  ansluta	  sig	  
till	  Swish,	  och	  Betabanken	  berättar	  att	  det	  är	  Bankgirot	  som	  utvärderar	  och	  bestämmer	  vilka	  
som	  får	  gå	  med.	  De	  nya	  bankerna	  får	  även	  en	  annan	  roll	  i	  samarbetet	  vilket	  behandlas	  
djupare	  ovan	  under	  rubriken	  “Affärsekosystemets	  strategiska	  roller”.	  
	  
Återfödelse	  eller	  död-‐fasen	  
Med	  återfödelse	  eller	  död	  menar	  Moore	  (1993,	  1996)	  att	  oavsett	  hur	  framgångsrikt	  ett	  
affärsekosystem	  är	  så	  måste	  det	  alltid	  utvecklas	  och	  fortsätta	  vara	  innovativt	  för	  att	  inte	  bli	  
förlegat.	  Denna	  fas	  uppstår	  när	  affärsekosystemet	  är	  hotat	  av	  framväxande	  konkurrerande	  
affärsekosystem	  eller	  då	  omvärldsförändringar	  inneburit	  andra	  förutsättningar	  på	  
marknaden	  (Moore,	  1996).	  Den	  kritiska	  faktorn	  blir	  därför	  att	  fortsätta	  med	  
prestandaförbättringar	  för	  att	  inte	  bli	  utkonkurrerade.	  För	  att	  lyckas	  med	  detta	  nämner	  
Moore	  (1996)	  att	  det	  krävs	  god	  insyn	  i	  hur	  marknaden	  ser	  ut,	  en	  utvärdering	  av	  
affärsekosystemets	  styrkor	  och	  svagheter,	  samt	  en	  strategi	  för	  framtiden.	  Bankerna	  nämner	  
under	  föregående	  fas	  att	  de	  ser	  hot	  från	  framtida	  aktörer	  i	  form	  av	  företag	  utanför	  
banksektorn	  som	  erbjuder	  betalningslösningar	  i	  mobilen.	  Bankerna	  nämner	  flera	  specifika	  
hot	  från	  exempelvis	  Google,	  PayPal	  och	  Klarna.	  Samtidigt	  poängterar	  de	  att	  det	  är	  svårt	  att	  
förutspå	  vilka	  hot	  som	  dyker	  upp	  i	  framtiden,	  och	  Alfabanken	  konstaterade	  under	  intervjun	  
att:	  “man	  vet	  aldrig	  riktigt,	  det	  kan	  komma	  fram	  spelare	  med	  en	  bättre	  produkt	  och	  jättebra	  
lösning”.	  Ett	  annat	  hot	  som	  framförallt	  Betabanken	  nämner	  är	  att	  E-‐handeln	  övergår	  alltmer	  
till	  handel	  via	  mobilen.	  
	  
Denna	  fas	  i	  affärsekosystemet	  går	  att	  koppla	  till	  upptakten	  av	  ett	  nytt	  projekt	  då	  nya	  idéer	  
diskuteras	  och	  analyseras	  för	  att	  få	  med	  sig	  sin	  omgivning	  (Macheridis,	  2009;	  Hallin	  &	  
Karrbom	  Gustavsson,	  2012).	  Den	  första	  vidareutvecklingen	  av	  Swish	  har	  bankerna	  kommit	  
överens	  om:	  att	  lansera	  Swish	  mot	  företag	  till	  sommaren.	  Alfabanken	  beskriver	  denna	  
vidareutveckling	  som	  en	  bas-‐tjänst	  för	  företag	  där	  de	  enbart	  kommer	  kunna	  ta	  emot	  
betalningar.	  Både	  Alfabanken	  och	  Deltabanken	  tror	  att	  det	  kommer	  minska	  
kontantanvändningen	  ytterligare	  och	  framförallt	  gynna	  ideella	  organisationer	  och	  
välgörenhetsorganisationer.	  I	  likhet	  med	  vad	  Moore	  (1996)	  säger	  om	  hur	  fasen	  tar	  vid	  på	  
grund	  av	  hot,	  stämmer	  det	  bra	  överens	  med	  Hallin	  och	  Karrbom	  Gustavsson	  (2012)	  som	  
förklarar	  hur	  projekt	  startar	  utifrån	  ett	  problem	  eller	  ett	  identifierat	  behov.	  	  
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Att	  ha	  visioner	  och	  idéer	  för	  framtiden	  är	  enligt	  Moore	  (1996)	  viktigt	  då	  den	  kritiska	  faktorn	  
är	  att	  jobba	  med	  ständiga	  prestationsförbättringar	  i	  denna	  fas.	  Utmaningen	  ligger	  i	  
samverkandet	  och	  enas	  kring	  en	  plan	  för	  att	  sedan	  verkställa	  den.	  Under	  intervjuerna	  
ställdes	  frågan	  om	  framtiden	  för	  Swish	  och	  vart	  bankerna	  ser	  Swish	  om	  fem	  år.	  Bankerna	  är	  
överens	  om	  att	  det	  är	  svårt	  att	  spekulera	  kring	  var	  Swish	  kommer	  befinna	  sig	  om	  fem	  år,	  
men	  alla	  är	  överens	  om	  är	  att	  Swish	  kommer	  vara	  mer	  etablerat	  på	  marknaden	  än	  idag.	  
Alfabanken	  och	  Deltabanken	  tror	  att	  Swish	  i	  framtiden	  kommer	  att	  ha	  ersatt	  kontanter	  i	  
större	  utsträckning	  än	  idag.	  Alfabanken,	  Betabanken	  och	  Deltabanken	  ser	  Swish	  som	  ett	  
etablerat	  betalningsmedel	  i	  framtiden	  som	  kan	  användas	  för	  att	  handla	  i	  butik.	  Betabanken	  
utvecklar	  detta	  och	  menar	  att	  Swish	  kommer	  att	  fungera	  i	  många	  olika	  digitala	  kanaler	  och	  
integreras	  med	  ny	  teknologi.	  Gammabanken	  berättar	  att	  Swish	  kommer	  vara	  det	  bankerna	  
bestämmer	  sig	  för	  att	  utveckla.	  Med	  detta	  menar	  Gammabanken	  att	  Swish	  skulle	  kunna	  bli	  
ett	  kontokort	  i	  mobilen,	  om	  nu	  bankerna	  vill	  att	  Swish	  ska	  konkurrera	  eller	  åtminstone	  vara	  
ett	  alternativ	  till	  kontokort.	  En	  annan	  potentiell	  utvecklingsmöjlighet	  som	  Gammabanken	  ser	  
är	  att	  lansera	  Swish	  i	  andra	  nordiska	  länder.	  
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6.	  Slutsats	  
I	  följande	  avsnitt	  kommer	  studiens	  slutsatser	  att	  presenteras	  utifrån	  det	  genererade	  
resultatet	  och	  analysen.	  Slutsatserna	  avser	  att	  besvara	  studiens	  frågeställningar	  och	  syfte.	  
Det	  följs	  av	  en	  diskussion	  för	  att	  sedan	  mynna	  ut	  i	  förslag	  på	  vidare	  forskning.	  	  
	  

6.1.	  Besvarande	  av	  studiens	  frågeställningar	  
För	  att	  på	  ett	  överskådligt	  sätt	  kunna	  presentera	  studiens	  slutsatser	  kommer	  de	  
frågeställningar	  som	  introducerats	  i	  inledningen	  även	  att	  presenteras	  nedan.	  	  
Studiens	  syfte	  bestod	  inledningsvis	  i	  att	  motivera	  lämpligheten	  i	  att	  använda	  
affärsekosystemperspektivet	  för	  att	  se	  på	  projektstyrning	  inom	  bankgemensamma	  projekt.	  
Den	  första	  av	  frågeställningarna	  var	  som	  följer:	  
	  

- Är	  det	  lämpligt	  att	  använda	  ett	  affärsekosystemperspektiv	  för	  ett	  bankgemensamt	  
projekt	  likt	  Swish?	  

	  
Studien	  visar	  att	  affärsekosystemet	  är	  ett	  lämpligt	  perspektiv	  för	  att	  se	  på	  projektstyrningen	  
inom	  bankgemensamma	  projekt	  likt	  Swish,	  det	  är	  däremot	  svårt	  att	  fastställa	  till	  vilken	  grad.	  
Bankernas	  syn	  på	  bankgemensamma	  projekt	  går	  väl	  ihop	  med	  teorierna	  om	  
affärsekosystem,	  dels	  när	  det	  kommer	  till	  att	  identifiera	  roller	  inom	  nätverk	  samt	  de	  faser	  
som	  beskrivs	  i	  teorin	  om	  affärsekosystem.	  Faserna	  inom	  teorin	  om	  affärsekosystem	  ger	  en	  
tydlig	  bild	  över	  hur	  ett	  nätverk	  går	  till	  väga	  från	  idéstadiet	  till	  det	  att	  idén	  blir	  ett	  
företagsgemensamt	  projekt.	  Dessa	  faser	  kan	  öka	  förståelsen	  för	  de	  utmaningar	  och	  
möjligheter	  som	  finns	  med	  företagsgemensamma	  projekt.	  Perspektivet	  ger	  även	  en	  
överskådlig	  bild	  över	  hur	  företagsgemensamma	  projekt	  är	  uppbyggda	  då	  tydliga	  roller	  kan	  
identifieras	  och	  vilken	  roll	  aktörerna	  inom	  projektet	  kan	  ta.	  Med	  hjälp	  av	  
affärsekosystemperspektivet	  är	  det	  på	  så	  vis	  möjligt	  att	  på	  ett	  tydligare	  sätt	  identifiera	  
problem	  som	  uppstår	  inom	  projektstyrningen.	  	  
	  
Utifrån	  teorier	  kring	  affärsekosystem	  går	  det	  även	  att	  utläsa	  utifrån	  bankernas	  svar	  hur	  
perspektivet	  påvisat	  projektstyrningens	  verktyg,	  det	  vill	  säga	  tid,	  kostnad	  och	  kvalitet.	  Det	  
finns	  det	  en	  tydlig	  koppling	  mellan	  affärsekosystemets	  faser	  och	  projektlivscykeln	  då	  de	  olika	  
cyklerna	  överlappar	  varandra.	  Genom	  att	  använda	  affärsekosystemperspektivet	  blir	  det	  
därför	  enklare	  för	  projektledarna	  att	  hantera	  projektstyrningen.	  Projektstyrningen	  blir	  
enklare	  att	  hantera	  för	  att	  perspektivet	  ger	  ytterligare	  insikt	  kring	  de	  samverkande	  och	  
konkurrerande	  utmaningar	  som	  uppstår	  för	  ett	  bankgemensamt	  projekt.	  
Företagsgemensamma	  projekt	  ökar	  också	  graden	  av	  projektkomplexitet,	  och	  om	  
projektledarna	  förstår	  innebörden	  av	  det	  och	  tar	  hänsyn	  till	  de	  teorier	  som	  finns	  kring	  
strategier	  för	  affärsekosystem	  kan	  komplexiteten	  hanteras	  på	  ett	  bättre	  sätt.	  Det	  gäller	  med	  
andra	  ord	  att	  förstå	  alla	  aktörers	  olika	  roller	  som	  uppstår	  i	  affärsekosystemet	  samt	  aktörens	  
egen	  roll	  för	  att	  på	  bästa	  sätt	  kunna	  bemöta	  de	  utmaningar	  som	  finns.	  Detta	  motiverar	  
ytterligare	  att	  affärsekosystemperspektivet	  underlättar	  synen	  på	  projektstyrning	  inom	  detta	  
bankgemensamma	  projekt.	  Det	  ger	  projektledarna	  bakomliggande	  faktorer	  till	  de	  problem	  
och	  utmaningar	  som	  kan	  uppstå	  under	  projektstyrning,	  och	  medvetenheten	  om	  dessa	  kan	  då	  
underlätta	  projektprocessens	  utveckling.	  Därmed	  kan	  slutsatsen	  dras	  att	  
affärsekosystemperspektivet	  är	  lämpligt	  för	  att	  inom	  bankgemensamma	  projekt	  förstå	  de	  
relationer	  som	  uppstår,	  vad	  aktörernas	  roller	  har	  för	  påverkan	  och	  se	  kopplingen	  mellan	  
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perspektivets	  faser	  och	  projektlivscykeln	  på	  ett	  tydligare	  sätt.	  Detta	  leder	  till	  att	  
projektstyrningen	  underlättas.	  	  
	  
Studien	  syftade	  även	  till	  att	  identifiera	  problem	  som	  kan	  försvåra	  bankgemensamma	  projekt	  
utifrån	  ett	  affärsekosystemperspektiv.	  Studiens	  resultat	  kan	  även	  genom	  kvalitativ	  
generalisering	  överföras	  till	  liknande	  studier	  och	  kontexter,	  vilket	  även	  kan	  göras	  inom	  
områden	  där	  resultaten	  visar	  tydliga	  samband.	  Studien	  har	  varit	  avgränsad	  till	  banksektorn	  
och	  en	  specifik	  tjänst	  inom	  denna.	  Följande	  stycke	  kommer	  presentera	  samband	  som	  kan	  
anses	  tillräckligt	  tydliga	  för	  att	  representera	  även	  andra	  bankgemensamma	  projekt.	  Studiens	  
andra	  frågeställning	  var	  följande:	  
	  

- Vilka	  problem	  försvårar	  styrning	  av	  bankgemensamma	  projekt	  och	  kan	  identifieras	  
utifrån	  ett	  affärsekosystemperspektiv?	  
	  

Teorin	  gällande	  affärsekosystem	  handlar	  genomgående	  om	  samverkande	  och	  konkurrerande	  
utmaningar	  mellan	  nätverkets	  aktörer.	  Affärsekosystem	  är	  uppbyggda	  av	  symbiotiska	  
relationer	  mellan	  företag	  där	  hänsyn	  behöver	  tas	  dels	  till	  vad	  som	  är	  bäst	  för	  det	  enskilda	  
företaget,	  men	  även	  vad	  som	  är	  bäst	  för	  affärsekosystemet.	  Det	  är	  en	  balansgång	  mellan	  
samverkan	  och	  konkurrens	  som	  återfinns	  i	  samtliga	  faser	  under	  utvecklingen	  av	  ett	  
affärsekosystem	  och	  även	  i	  de	  roller	  aktörerna	  tar.	  Med	  stöd	  från	  dessa	  teorier	  har	  problem	  
kunnat	  identifieras	  inom	  banksektorn	  som	  försvårar	  styrningen	  av	  bankgemensamma	  
projekt.	  Genom	  att	  ta	  hjälp	  av	  affärsekosystemperspektivet	  ökar	  möjligheten	  att	  hantera	  de	  
risker	  som	  kan	  äventyra	  måluppfyllelsen.	  Analysen	  påvisar	  faktorer	  som	  resulterar	  i	  problem	  
gällande	  både	  samverkan	  och	  konkurrens.	  Dessa	  identifieras	  till	  beslut,	  beroenden,	  
kompetens	  och	  resurser.	  	  
	  
Beslutsprocessen	  är	  något	  banksektorn	  anser	  vara	  svår	  då	  aktörerna	  behöver	  enas	  om	  
gemensamma	  mål	  och	  visioner.	  Detta	  är	  något	  som	  tar	  tid	  och	  försvårar	  samverkan	  då	  
bankerna	  och	  de	  andra	  aktörerna	  vill	  ha	  det	  på	  ett	  sätt	  som	  gynnar	  de	  själva	  mest.	  Samtidigt	  
påverkas	  beslutsprocessen	  av	  den	  interna	  konkurrensen	  då	  bankerna	  här	  har	  olika	  intressen	  
utöver	  det	  bankgemensamma	  projektet.	  Dessa	  problem	  kring	  beslutsprocessen	  påverkar	  då	  
projektets	  styrparametrar,	  men	  främst	  tid	  och	  kostnad.	  Bankernas	  utmaning	  att	  komma	  till	  
beslut	  blir	  därför	  tidskrävande	  samtidigt	  som	  deras	  intressen	  utöver	  det	  gemensamma	  
projektet	  påverkar	  mängden	  resurser	  de	  vill	  lägga	  ned.	  	  
	  
Beroendeförhållandet	  som	  uppstår	  mellan	  bankerna	  är	  en	  annan	  faktor	  som	  försvårar	  
bankgemensamma	  projekt.	  Detta	  blir	  en	  samverkande	  utmaning	  då	  bankerna	  måste	  
synkronisera	  sina	  processer	  inom	  projektlivscykeln	  för	  att	  kunna	  hålla	  de	  uppsatta	  tidsplaner	  
som	  finns.	  Det	  påverkar	  också	  de	  resurser	  som	  erhållits	  till	  projektet	  på	  grund	  av	  förseningar	  
som	  kan	  behöva	  släppas.	  Det	  handlar	  om	  att	  sätta	  upp	  tydliga	  mål	  både	  inom	  nätverket	  men	  
även	  inom	  den	  egna	  verksamheten	  för	  att	  underlätta	  beroendeförhållandet,	  vilket	  tenderar	  
att	  bli	  ett	  problem	  då	  utfallet	  av	  dessa	  mål	  inte	  sammanfaller	  samtidigt.	  
	  
Kompetensnivån	  och	  resurserna	  bankerna	  bistår	  med	  till	  gemensamma	  projekt	  kan	  även	  de	  
leda	  till	  problem.	  Banker	  har	  olika	  kompetenser	  inom	  olika	  områden	  beroende	  på	  vilket	  
affärsområde	  de	  inriktar	  sig	  mot.	  Samverkande	  utmaningar	  uppstår	  lätt	  på	  grund	  av	  att	  
banker	  inte	  alltid	  har	  den	  interna	  kompetens	  som	  krävs	  för	  att	  utföra	  eller	  förstå	  vissa	  
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processer,	  vilket	  då	  påverkar	  tidsaspekten	  negativt.	  När	  inte	  alla	  aktörer	  förstår	  utmaningen	  
och	  de	  hot	  som	  kan	  uppstå	  på	  marknaden	  resulterar	  det	  i	  en	  konkurrerande	  utmaning.	  Även	  
läckaget	  av	  kunskap	  mellan	  bankerna	  blir	  en	  konkurrerande	  utmaning	  om	  de	  inte	  vill	  släppa	  
intern	  kompetens.	  Om	  bankerna	  inte	  förstår	  de	  samverkande-‐	  och	  konkurrerande	  
utmaningarna	  leder	  detta	  till	  att	  de	  inte	  är	  villiga	  att	  lägga	  de	  resurser	  som	  krävs	  för	  att	  
bemöta	  dessa	  hot,	  vilket	  även	  det	  blir	  en	  konkurrerande	  utmaning	  med	  resurserna.	  	  	  
	  
Dessa	  utmaningar	  går	  att	  koppla	  till	  teorierna	  om	  projektkomplexitet	  då	  samtliga	  faktorer	  är	  
av	  den	  karaktären	  att	  de	  kan	  öka	  graden	  av	  komplexitet	  kring	  ett	  projekt.	  Komplexiteten	  är	  
en	  faktor	  som	  försvårar	  projektstyrningen,	  och	  när	  bankgemensamma	  projekt	  möter	  dessa	  
problem	  kan	  det	  försvåra	  kontrollen	  över	  styrparametrarna	  tid,	  kostnad	  och	  kvalitet.	  	  	  
	  
Utifrån	  de	  faktorer	  som	  har	  kunnat	  identifieras	  med	  hjälp	  av	  affärsekosystemperspektivet	  
och	  den	  komplexitet	  dessa	  leder	  till	  går	  det	  att	  dra	  slutsatser.	  Samtliga	  faktorer	  har	  en	  
koppling	  till	  tids-‐	  och	  kostnadsparametern,	  och	  därmed	  projektprocessen.	  Då	  dessa	  två	  
parametrar	  är	  kopplade	  till	  kvaliteten	  påverkar	  faktorerna	  projektledarens	  samtliga	  tre	  
verktyg,	  som	  ska	  underlätta	  styrningen,	  negativt.	  Utöver	  det	  att	  faktorerna	  påverkar	  
styrparametrarna	  gör	  de	  även	  affärsekosystemet	  sårbart	  för	  yttre	  hot,	  den	  externa	  
konkurrensen.	  Faktorerna	  som	  identifierats	  leder	  till	  att	  bankgemensamma	  projekt	  inte	  blir	  
lika	  flexibla	  och	  effektiva	  vid	  förändringar	  i	  omvärlden.	  Den	  trögrörlighet	  som	  uppstår	  blir	  
därför	  ett	  hot	  mot	  affärsekosystemet	  fortsatta	  överlevnad	  och	  ett	  hinder	  för	  
bankgemensamma	  projekt.	  	  
	  
	  

6.2.	  Diskussion	  
Utifrån	  det	  empiriska	  resultatet	  som	  erhållits	  kan	  det	  fastställas	  att	  
affärsekosystemperspektivet	  är	  ett	  gynnsamt	  sätt	  att	  se	  på	  företagsgemensamma	  projekt	  
och	  hur	  det,	  med	  hjälp	  av	  detta	  perspektiv,	  går	  att	  identifiera	  problem	  som	  försvårar	  
projektstyrningen	  inom	  bankgemensamma	  projekt.	  Med	  det	  sagt	  är	  det	  däremot	  svårt	  att	  
uttrycka	  sig	  till	  vilken	  grad	  det	  är	  perspektivet	  som	  har	  lett	  till	  resultaten.	  Möjligtvis	  hade	  
liknande	  resultat	  kunnat	  erhållas	  genom	  att	  använda	  ett	  annat	  perspektiv	  för	  nätverkande	  
eller	  genom	  att	  enbart	  se	  på	  bankgemensamma	  projekt.	  Vad	  gruppen	  däremot	  anser	  är	  att	  
affärsekosystemperspektivet	  bidrar	  med	  insikter	  som	  skulle	  kunna	  ha	  förbisetts	  vid	  av	  andra	  
infallsvinklar.	  Genom	  att	  se	  på	  nätverk	  utifrån	  detta	  perspektiv	  skapas	  en	  medvetenhet	  och	  
helhet	  om	  alla	  aktörers	  roller	  samt	  de	  samverkande	  och	  konkurrerande	  utmaningar	  som	  
finns.	  För	  banksektorn	  blir	  detta	  därför	  relevant	  då	  fler	  externa	  aktörer	  hotar	  än	  tidigare	  i	  
och	  med	  den	  teknologiska	  utvecklingen	  samt	  nya	  lagar	  som	  minskar	  inträdesbarriären.	  Då	  
teorierna	  om	  affärsekosystem	  tydligt	  påpekar	  vikten	  av	  nya	  innovationer	  och	  samutveckling	  
blir	  det	  intressant	  för	  banksektorn	  att	  använda	  detta	  perspektiv	  för	  att	  klara	  av	  denna	  
förändring	  som	  sker	  på	  marknaden	  från	  omvärlden.	  
	  
En	  intressant	  observation	  som	  ligger	  något	  utanför	  studiens	  syfte	  är	  att	  Swish	  kan	  tolkas	  ha	  
startat	  i	  “återfödelse	  eller	  död”-‐fasen.	  Detta	  framkommer	  under	  intervjuerna	  då	  bankerna	  
nämner	  att	  Swish	  var	  en	  idé	  som	  till	  stor	  del	  berodde	  på	  att	  bankerna	  kände	  sig	  hotade	  från	  
externa	  aktörer.	  I	  och	  med	  att	  bankerna	  haft	  ett	  50	  år	  långt	  samarbete	  genom	  Bankgirot	  så	  
kan	  Swish	  ses	  snarare	  som	  en	  ny	  innovation	  för	  ett	  redan	  existerande	  affärsekosystem,	  men	  
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med	  syftet	  att	  ta	  tillbaka	  initiativet	  när	  det	  gäller	  betalningar.	  Affärsekosystemets	  faser	  kan	  
därmed	  ses	  som	  återkommande	  cykler.	  Detta	  skulle	  gå	  att	  väva	  ihop	  med	  teorier	  inom	  
projektstyrning	  där	  trots	  att	  projekt	  ska	  ha	  en	  bestämd	  tidsplan	  med	  ett	  slut,	  så	  går	  även	  
projekt	  i	  cykler	  då	  nya	  projekt	  startas	  upp	  genom	  vidareutveckling	  av	  tjänsten/produkten.	  

6.3.	  Förslag	  på	  vidare	  forskning	  
Förslag	  på	  vidare	  forskning	  skulle	  kunna	  vara	  att	  se	  på	  hur	  bankgemensamma	  projekt	  kan	  
effektiviseras.	  Då	  problem	  och	  hot	  har	  identifierats	  vore	  det	  intressant	  att	  utvärdera	  
strategier	  som	  förenklar	  projektprocessen.	  Förslag	  kan	  också	  vara	  att	  utgå	  från	  ytterligare	  
perspektiv	  inom	  nätverksteori	  för	  undersöka	  om	  resultat,	  likt	  den	  genomförda	  studien,	  kan	  
uppnås.	  Det	  skulle	  på	  så	  vid	  kunna	  stärka	  studiens	  resultat.	  Banksektorn	  är	  intressant	  att	  
studera	  vidare	  då	  de	  under	  lång	  tid	  varit	  en	  bransch	  utsatt	  för	  begränsad	  konkurrens	  med	  
höga	  inträdesbarriärer.	  En	  förändring	  sker	  inom	  banksektorn	  på	  grund	  av	  den	  teknologiska	  
utvecklingen	  som	  sker	  samt	  uppkomsten	  av	  nya	  regelverk.	  
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Bilagor	  	  
	  
Bilaga 1. Överblick affärsekosystem 
 

 
(Peltoniemi,	  Vuori	  &	  Laihonen,	  2005)	   
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Bilaga 2. Intervjuguide - Respondent Alfa-, Beta- samt Deltabanken 
    
Inledande frågor: 
                                                         
Vill du berätta lite kort om dig själv, vad du har för roll inom företaget och hur länge 
har du jobbat på företaget? 
Vad har du för roll inom projektet Swish? 
 
Affärsekosystem 
 
Affärsekosystemets olika roller: 
- Hur skulle du se på er banks roll inom samarbetet Swish? 
- Vilken roll har ni? Skulle du kunna ge exempel på andra företag inom samarbetet 
som tar en annan roll än ni, och i så fall hur skulle du beskriva den rollen?  
- Vem skulle du säga har störst inflytande inom samarbetet?  
- Vad har varit de största utmaningarna med projektet ur er banks perspektiv? 
- Vad har varit de största utmaningarna med projektet ur Swish perspektiv?  
- Hur har de i så fall lösts och har något företag varit mer drivande än andra?  
- Är samverkan runt olika beslut svåra att få till? 
- Känner du att er bank bidrar med mer värdeskapande än ni får tillbaka av 
samarbetet?  
 
Affärsekosystemets faser: 

• Födelsefasen: Det första stadiet i projektet där det går från idé till verklighet 
- Hur och varför startade projektet Swish? Vilka var inblandade till 
samverkandet mellan bankerna? 
- Vilka fördelar samt nackdelar såg ni med det gemensamma projektet Swish? 
- Uppstod det några speciella problem och i så fall hur löstes de? 

 
• Expansionsfasen: Nå ut med erbjudandet till den kritiska massan. 

- Vem/vilka ser ni som Swish’s största konkurrenter? 
- Hur har samverkan mellan bankerna fungerat? Vilka svårigheter har funnits? 
- Vilka var/är er viktigaste målgrupp? 
- Uppstod det några speciella problem och i så fall hur löstes de? 

 
• Ledande aktör-fasen:  

- Vilka utmaningar har funnits i styrningen av det företagsgemensamma 
projektet Swish?  
- Hur öppet är det för andra banker att komma med i samarbetet? Vilka krav 
ställs på dem? 
- Vilken roll har Skandiabanken, som inte var med från start, i samarbetet? 
- Hur ser framtiden för Swish ut?  
- Ser du några potentiella hot mot er ställning på marknaden? 

 
• Återfödelse eller död-fasen: 

- Vart är Swish om 5 år?  
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Strategier inom ett affärsekosystem: 
- GetSwish AB kan vi kalla hörnstenen inom samarbetet. Hur upplever du att 
GetSwish AB arbetar med värdeskapande och innovativitet för att hålla samman 
samarbetet? 
- Hur upplever du att GetSwish AB fördelar det värde som tas upp genom att kunder 
ansluter sig till tjänsten? 
- Banker inom samarbetet har flyttat fram datumet för att tjänsten skall kosta.  Detta 
kan ses som ett misslyckande. Togs detta beslut gemensamt eller av varje aktör 
separat? 
- Swish kommer inom en framtid att börja kosta pengar för kunden. Hur har ert arbete 
sett ut kring prissättning. Helt fritt för varje bank eller finns det någon gemensam 
strategi? 
- Om någon bank skulle ta klart mer betalt än andra skulle detta kunna skada 
nätverket i form av exempelvis utflöde av användare, minskat användande med 
mera... Har ni någon strategi kring hur detta skulle kunna motverkas? 
- Hur ser synen på produktutveckling ut? Arbetar ni/nätverket aktivt med detta? 
- Inom nätverket, skulle du kunna säga någon part som bidragit med någonting som 
de andra aktörerna inte skulle kunnat gjort och på så sätt gjort nätverket mer 
innovativt? 
 

Projekt 
      
Framgångsfaktorer i ett projekt:    
  
- Vad anser ni är ett framgångsrikt projekt?  
- Ser ni några generella förutsättningar som ska vara uppfyllda för att ett projekt ska 
gå bra?  
- Lärdomar från tidigare projekt? 
      
Projektstyrning – Planering, organisering och uppföljning: 
     

• Planering 
- Hur har planeringen sett ut i arbetet runt projektet Swish?  
- Vilka svårigheter har ni upplevt med planeringen?  
- Har olika aktörer inom “nätverket” haft olika syn på hur planeringen skall utformas? 
      

• Organisering 
- Hur har projektet organiserats, olika ansvarsområden, projektroller med mera? 
     

• Uppföljning 
-Hur ser arbetet ut runt uppföljning?  
- Vilka inom organisationen ansvarar för uppföljningen?  
- Hur hanterar ni missade mål? 
      
  
Projektstyrningens parametrar – Tid, kostnad och kvalitet: 
    

• Tid 
- Hur har ni uppskattat tiden inom projektet?  
- Har ni upplevt att det varit svårt att uppskatta den tid som behövs och i så fall 
varför?  
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• Kostnad/Resurser 

- Hur fördelas kostnaderna under projektet?  
- Hur uppskattar ni behovet av resurser?  
- Några svårigheter med att uppskatta resursbehovet?  
- Budgetöverskridande kostnader, hur hanteras de?  
- Hur säkerställer ni personalens kompetens? 
      

• Kvalitet 
- När och hur specificeras kundens krav?  
- Hur kvalitetssäkrar ni era projekt?  
- Upplever ni det svårt att uppfylla kundens krav? På vilken sätt upplever ni detta? 
      
Projektlivscykeln:      
Hur delar ni in projektet Swish i olika faser?  
- Vilka viktiga moment återfinns i varje fas?  
- Vilka svårigheter och utmaningar kan ni relatera till i respektive fas?  
 
Tack för din tid! 
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Bilaga 3. Intervjuguide - Respondent Gammabanken 
 
Inledande frågor: 
                                                         
Vill du berätta lite kort om dig själv, vad du har för roll inom företaget och hur länge 
har du jobbat på företaget? 
Vad har du för roll inom projektet Swish? 
 
Affärsekosystem 
 
Affärsekosystemets olika roller: 
- Hur skulle du se på er banks roll inom samarbetet Swish? 
- Vilken roll har ni? Skulle du kunna ge exempel på andra företag inom samarbetet 
som tar en annan roll än ni, och i så fall hur skulle du beskriva den rollen?  
- Vem skulle du säga har störst inflytande inom samarbetet?  
- Ni kom in senare i samarbetet, hur har de andra aktörerna bemött er? 
- Vad har varit de största utmaningarna med projektet ur er banks perspektiv? 
- Vad har varit de största utmaningarna med projektet ur Swish perspektiv?  
- Är samverkan runt olika beslut svåra att få till? 
- Känner du att er bank bidrar med mer värdeskapande än ni får tillbaka av 
samarbetet?  
Affärsekosystemets faser: 

• Födelsefasen: Det första stadiet i projektet där det går från idé till verklighet 
- Er bank var inte med initialt, var ni ändå med i några diskussioner? 
Vid ja=fortsätt. Vid nej= börja på “ledande aktör-fasen 
- Hur och varför startade projektet Swish? 
- Varför valde er bank att inte ansluta er till samarbetet initialt? 
 

• Ledande aktör-fasen:  
- Vem/vilka ser ni som Swish’s största konkurrenter? 
- Hur har samverkan mellan bankerna fungerat? Vilka svårigheter har funnits? 
- Vilka var/är er viktigaste målgrupp? 
- Vilka utmaningar har funnits i styrningen av det företagsgemensamma 
projektet Swish?  
- Hur öppet är det för andra banker att komma med i samarbetet? Vilka krav 
ställs på dem? 
- Vilken roll har Skandiabanken, som inte var med från start, i samarbetet? 
- Hur ser framtiden för Swish ut?  
- Ser du några potentiella hot mot er ställning på marknaden? 

 
• Återfödelse eller död-fasen: 

- Vart är Swish om 5 år?  
 

 
 
 
 
Strategier inom ett affärsekosystem: 
- GetSwish AB kan vi kalla hörnstenen inom samarbetet. Hur upplever du att 
GetSwish AB arbetar med värdeskapande och innovativitet för att hålla samman 
sammarbetet? 
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- Hur upplever du att GetSwish AB fördelar det värde som tas upp genom att kunder 
ansluter sig till tjänsten? 
- Swish kommer inom en framtid att börja kosta pengar för kunden. Hur har ert arbete 
sett ut kring prissättning? 
- Om någon bank skulle ta klart mer betalt än andra skulle detta kunna skada 
nätverket i form av exempelvis utflöde av användare, minskat användande med 
mera... Har ni någon strategi kring hur detta skulle kunna motverkas? 
- Hur ser synen på produktutveckling ut? Arbetar ni/nätverket aktivt med detta? 
- Inom nätverket, skulle du kunna säga någon part som bidragit med någonting som 
de andra aktörerna inte skulle kunnat gjort och på så sätt gjort nätverket mer 
innovativt? 
 

Projekt 
      
     
Projektlivscykeln – Planering, organisering och uppföljning: 
     

• Planering 
- Hur har planeringen sett ut i arbetet runt projektet Swish?  
- Vilka svårigheter har ni upplevt med planeringen?  
- Har olika aktörer inom “nätverket” haft olika syn på hur planeringen skall utformas? 
      

• Organisering 
• - Hur har projektet organiserats, olika ansvarsområden, projektroller med 

mera? 
    

• Uppföljning 
-Hur ser arbetet ut runt uppföljning?  
- Vilka inom organisationen ansvarar för uppföljningen?  
- Hur hanterar ni missade mål? 
      
  
Projektstyrningens parametrar – Tid, kostnad och kvalitet: 
    

• Tid 
- Hur har ni uppskattat tiden inom projektet?  
- Har ni upplevt att det varit svårt att uppskatta den tid som behövs och i så fall 
varför?  
      

• Kostnad/Resurser 
- Hur fördelas kostnaderna under projektet?  
- Hur uppskattar ni behovet av resurser?  
- Några svårigheter med att uppskatta resursbehovet?  
- Budgetöverskridande kostnader, hur hanteras de?  
- Hur säkerställer ni personalens kompetens? 
      

• Kvalitet 
- När och hur specificeras kundens krav?  
- Hur kvalitetssäkrar ni era projekt?  
- Upplever ni det svårt att uppfylla kundens krav? På vilken sätt upplever ni detta? 
Tack för din tid! 


