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Abstract 

We are moving towards an increasingly digitized world where society experience a 

remarkable change due to digital technology. Digitization creates brand new opportunities 

for developing digital services that create added value for customers. Previous research has 

focused on corporate networks where several actors can be included and crucial for 

successful innovation. However, studies regarding how a company manages digital service 

innovation when multiple actors can be included have far been limited. In this study we have 

focused on the banking sector. By comparing how a bank manages digital service innovation 

when the service is self-owened and co-owned, we want to contribute with increased 

knowledge in the area using ecosystem theory. In order to achieve the purpose of the study, 

we chose to conduct a case study where data was collected through interviews. The result of 

the study shows that a bank in a large part, whether it’s a proprietary or co-owned digital 

service, must be able to handle the same components and actors to be able to establish the 

service in the ecosystem. We have confirmed previous research and contributed with our own 

conclusions in which we identified three ecosystem actors. These are infrastructure, the 

creation of value and cooperation. We concluded that these actors are very important in 

managing digital service innovation in both approaches, but at the same time have different 

conditions. From the result, we found that it is more difficult to handle infrastructure within 

a company with a self-owned digital service than what it is with a co-owned. It is also 

important to manage value creation regardless of the approach chosen by the bank as it will 

in both cases offer the customer a valuable service. The last is cooperation which is an 

important actor in both cases but with different conditions. 

Förord 

Vi vill passa på att tacka samtliga inblandade och medverkande i vår studie, med ett särskilt 

tack till vår handledare Daniel A. Skog för det stöd och den inspiration han bidragit med under 

studiens gång. Vi vill även rikta ett tack till Swedbank för deras hjälpsamhet och vänliga 

mottagande under arbetet med studien. 
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1. Inledning 

Att vi går mot en allt mer digitaliserad värld är ingen nyhet och vårt samhälle upplever en 

anmärkningsvärd förändring på grund av den digitala tekniken (Yoo, 2010). IT-branschen 

växer kraftigt och består av snabbt växande sammankopplade nätverk av företag, 

organisationer, teknologier, produkter och konsumenter (Iansiti et al., 2006). Digitalisering 

skapar helt nya möjligheter till att utveckla digitala tjänster och därmed kunna erbjuda kunder 

mervärde i sina tjänster och produkter. Tack vare en framväxande global och öppen digital 

infrastruktur som företag kan använda sig av för att distribuera tjänster på en global skala kan 

dessa möjligheter skapas (Lusch och Nambisan, 2015, Yoo et al., 2010).  

Förutom förbättrade förutsättningar skapar det också en del utmaningar för företag. Digital 

tjänsteinnovation ställer allt högre krav på att företag bör ha en större kunskapsbas. Det har 

tidigare varit dominerande för tjänsteutveckling att företag ska stå som ensam utvecklare och 

leverantör och därmed ta del av hela vinsten. De nya resurskraven som digital tjänste-

utveckling lett till gör det dock väldigt svårt att som ensam aktör nå genomslagskraft på 

marknaden. Det har därför blivit allt mer vanligt att man suddar ut företagsgränser och 

inkluderar fler externa aktörer, vilket innebär relationer man måste förlita sig på (Yoo et al., 

2010, Nambisan, 2013). Ett resultat av detta är att tjänsteinnovation allt mer sker med hjälp 

av nätverk. Dessa relationer och beroenden som uppstår i nätverket är viktiga att kunna 

hantera och ett sätt att förstå de på är genom ekosystem (Iansiti et al. 2006). 

IT-ekosystem hjälper oss att förstå relationer och beroenden mellan aktörer i nätverket för 

att få en bättre förståelse för storleken och komplexiteten i ett företag eller organisation 

(Adomavicius et al., 2008). Nambisan (2013) belyser forskningsfrågor inom området som han 

menar inte har uppmärksammats ännu. En av dessa är hur digital tjänsteinnovation hanteras 

när flera aktörer kan komma att inkluderas. Nambisan konstaterar att det kan skapa 

spänningar i ett konkurrerande ekosystem mellan aktörer vilket kan vara svåra att förutsäga. 

Detta leder oss till begreppet co-opetition som beskriver den situation som uppstår då 

konkurrenter går samman och samarbetar för att upprätthålla ett gemensamt mål. Genom 

samarbetet menar Bengtsson och Kock (2000) att det skapas mervärde åt varandras företag 

och organisationer. Med hjälp av co-opetition kan vi även förstå dessa spänningar som uppstår. 

Denna studie är inriktad på banksektorn med Swedbank som företag och vilka utmaningar 

de står inför vid hanteringen av digital tjänsteinnovation. Genom att jämföra en egenägd mot 

en samägd digital tjänst beskriver vi de sammankopplade nätverken utifrån ekosystemsteori 

samt förklarar relationerna med co-opetition. Med utgångspunkt från forskningsfrågan 

genomförde vi en fallstudie där vi undersökte hur digital tjänsteinnovation hanteras av en bank 

när tjänsten är egenägd respektive samägd.  

1.1 Problemformulering 

Vi har under vår utbildning lärt oss mycket om hur företag arbetar med systemutveckling för 

att erbjuda kunder moderna och tekniska lösningar. Däremot har vi inte riktat in oss speciellt 

mycket på digital tjänsteinnovation och vad som är viktigt för att nå framgång. Vi blev därför 

nyfikna på att undersöka hur företag hanterar arbetet med digital tjänsteinnovation i denna 

snabbt växande bransch. Då vi idag lever i en digitaliserad värld där digital innovation är viktig 
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för företags överlevnad, står de inför stora utmaningar med att lyckas etablera dessa då 

konkurrensen även är väldigt hög. Som företag kan man antingen stå som ensam ägare av en 

digital tjänst eller tillsammans med konkurrenter samarbeta och skapa en samägd tjänst. I vår 

studie vill vi jämföra dessa olika tillvägagångssätt för hanteringen av digital tjänsteinnovation. 

Eftersom banker dels har som roll att leverera viktiga samhällsfunktioner men samtidigt är 

vinstdrivande företag skapar det en komplexitet för valet av tillvägagångssätt vid digital 

tjänsteinnovation. Vi har därför valt att inrikta oss på ett företag i banksektorn där vi med hjälp 

av ekosystemsteori vill undersöka hur digital tjänsteinnovation hanteras där flera aktörer kan 

komma att vara inkluderade. Den frågeställning vi därför valt att fokusera vår studie kring är:  

Hur hanterar banker digital tjänsteinnovation när tjänsten är egenägd respektive samägd? 

1.2 Syfte 

Baserat på problemformuleringen är syftet med vår studie att kunna bidra med ökad kunskap 

kring hur digital tjänsteinnovation hanteras då flera aktörer kan komma att inkluderas. Genom 

att utgå från ett företag i banksektorn där vi jämför en egenägd mot en samägd digital tjänst 

vill vi besvara forskningsfrågan och koppla det till relaterad forskning.  

1.3 Avgränsningar 

Arbetet har avgränsats till att undersöka endast ett företags erfarenheter gällande en egenägd 

respektive samägd digital tjänst, där vi i detta fall inriktade oss på ett företag i banksektorn. 

Genom detta val framstår vissa förutsättningar för digital tjänsteinnovation som eventuellt inte 

skulle vara aktuella i andra kontexter. Vi valde att i studien samla information från personer 

som själva varit delaktiga i de studerade projekten och som besitter kunskap om det 

undersökta området. Detta för att få en så korrekt bild som möjligt. Vi är även införstådda med 

att andra erfarenheter kan komma att visas inom andra företag och organisationer.  
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2. Relaterad forskning 

I denna sektion framför vi tidigare forskning kring det studerade området. Först kommer vi 

redogöra för vad digital tjänsteinnovation innebär och vad som är viktigt för att digital 

tjänsteinnovation ska lyckas. Därefter kommer vi beskriva IT-ekosystemsteori som vi 

använder oss av för att förklara de relationer som företag och organisationer består av som 

påverkas vid införandet av nya digitala tjänster. Vi kommer även att förklara begreppet co-

opetition som beskriver de spänningar som kan uppstå då konkurrenter går samman för att 

samarbeta vid utvecklandet av en produkt eller tjänst. 

2.1 Digital tjänsteinnovation 

Digital innovation är något som i forskning och praktiken blivit ett intressant ämne att 

undersöka och kan bestå av både produkter och tjänster. Yoo et al. (2010) definierar begreppet 

som utförandet av nya kombinationer av digitala och fysiska komponenter för att producera 

nya produkter. Samtidigt beskriver Lusch och Nambisan (2015) hur kombinationer av digitala 

och fysiska komponenter kan ligga till grund för nya digitala tjänster.  

Ordet digital medför att den nya kombinationen som skapas är beroende av digitalisering, 

d.v.s. kodning av analog information till digitalt format (Yoo et al., 2010). Den digitala tekniken 

möjliggör de innovationssatsningar ett företag gör och därmed underlättar för innovations-

processen. Det innebär att det finns tekniska funktioner som skapar förutsättningar för 

innovationsprocessen som annars inte hade varit möjliga (Holmström och Nylén 2014). 

Eftersom den digitala infrastrukturen idag är öppen och global ger det företag större 

möjligheter till att kunna distribuera sina tjänster (Lusch och Nambisan, 2015, Yoo et al., 

2010).  Digital innovation kräver att företag och organisationer måste se över sin 

organisatoriska logik och dess användning av IT-infrastruktur. Detta beror på att de nya 

kombinationerna som bildats av digitala och fysiska komponenter bidrar till förändring i 

infrastrukturen och det blir därför viktigt att det går att kombinera med redan existerande 

teknik. Ibland krävs det dessutom att externa företag inkluderas för att nå den kompetens som 

behövs för att bedriva de nya teknikerna (Yoo et al., 2010). 

De senaste åren har det lagts en stark betoning på hur företag och organisationer ska växa 

och behovet av att förflytta sina gränser till att inkludera externa aktörer för att skapa 

innovativa idéer har blivit allt viktigare. Begreppet aktör kan bestå av olika roller som är 

involverade i ett företag som exempelvis teknik, infrastruktur eller leverantörer. I detta fall 

innebär det externa aktörer som samarbetar vilket exempelvis kan vara kunder, företag och 

enskilda innovatörer där de tillsammans bildar ett innovationsnätverk (Nambisan, 2013). 

Genom samarbetet kan man med tjänsteinnovation utveckla och designa något som kan skapa 

värde för kunden som beskrivs som samskapande av värde (Peters et al., 2016). Vargo och 

Lusch menar att nyckeln till att förstå sig på tjänster är att förstå sig på värdeskapandet, och 

att det skapas tillsammans med flera aktörer (2016). 

Företag står mellan två tillvägagångssätt vid digital tjänsteinnovation, antingen genom att 

skapa en egenägd eller samägd digital tjänst. Denna betoning på att inkludera externa aktörer 

i utvecklingen bidrar till att man behöver samarbeta med kunder för att nå samskapande av 

värde, men det kan även krävas samarbete med andra företag och konkurrenter (Nambisan, 

2013). En fördel är att de då delar på kostnader för resurser men samtidigt måste dela på 
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vinsten. Det kan dessutom uppstå en del spänningar mellan företagen som är viktiga att kunna 

hanteras för innovationens framgång (Nambisan, 2013). Att istället stå som ensam ägare av 

tjänsten, vilket tidigare har varit dominerande, ger dig fördelaktigen full utdelning av vinsten. 

Samtidigt får du istället stå ensam för samtliga resurskostnader och får det svårare att nå en 

större kundbas (Yoo et al., 2010, Nambisan, 2013).  

Nambisan skriver att det har skapats ett växande intresse till att forska kring dessa nätverk 

där flera aktörer kan inkluderas och vara avgörande för framgångsrik innovation. Han menar 

att det inte har uppmärksammats lika mycket inom forskningsområdet gällande hur digital 

tjänsteinnovation hanteras. Det syftar till aktörer som exempelvis kunder och företag som 

inkluderas vid skapandet av en ny digital tjänst och vikten för företag att hantera dessa 

relationer. Då det ibland kan innebära samarbeten mellan konkurrenter påpekar Nambisan att 

det finns en stor betydelse i att även kunna hantera de spänningar som bildas mellan de olika 

aktörerna i nätverket (2013).  

Sammanfattningsvis så kan digital innovation kan förstås som processer där digitala och 

fysiska komponenter kombineras för att producera nya produkter eller tjänster. Baserat på 

tidigare forskning kan slutsatsen dras att det finns två grundläggande tillvägagångssätt för 

digital tjänsteinnovation. Det kan vara svårt att bedriva det som en enskild aktör och det blir 

därför viktigt att kunna inkludera externa aktörer i nätverket. Dessa aktörer påverkar hur ett 

företag eller en organisation väljer att utforma projektet vid skapandet av en ny digital tjänst. 

Aktörerna kan dessutom i vissa sammanhang vara samarbetande konkurrenter vilket kan ge 

upphov till spänningar mellan dem som måste kunna hanteras. Ett sätt att förstå komplexa 

sammanställningar av aktörer och relationer är genom ekosystem som vi beskriver i följande 

del. 

2.2 IT-ekosystem 

IT-ekosystem är ett återkommande begrepp som i forskning beskrivs för att enklare kunna 

förstå relationerna mellan olika aktörer i företag och organisationer (Adomavicius et al., 

2008). Samtidigt menar Iansiti et al. att IT-ekosystemet kan ses från ett större perspektiv som 

inkluderar externa aktörer som på något sätt inkluderas och påverkar företaget (2006). Vi 

förstår det dels som att ett IT-ekosystem förklarar relationer inom ett enskilt företag, men även 

med en bredare syn om att inkludera externa aktörer och andra företags ekosystem som i 

någon omfattning påverkar företaget. IT-ekosystem kan beskrivas som en metafor till naturens 

ekosystem där en mängd olika, men besläktade arter samexisterar och påverkar varandras 

utveckling och överlevnad (Adomavicius et al., 2007, Iansiti et al., 2006, Adomavicius et al., 

2008). På samma sätt kan man med hjälp av denna metafor beskriva IT-ekosystem genom ett 

stort antal aktörer i ett företag som är beroende av varandra för deras ömsesidiga effektivitet 

och överlevnad (Iansiti et al., 2006). Med detta perspektiv kan man få en bättre förståelse för 

storleken och komplexiteten i ett företag eller organisation (Adomavicius et al., 2008). 

Adomavicius et al. (2007) skriver om hur den tekniska utvecklingen i en organisation kan 

förstås genom att se de tekniska delarna som aktörer, vilka har starka beroenden och relationer 

till varandra. Dessa roller som tekniken spelar in i ekosystemet består av komponenter, 

produkter och applikationer, samt support och infrastruktur och utifrån dessa integrerar de 

och påverkar varandras förändring över tid (Adomavicius et al. 2007). Genom att utgå från 
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detta perspektiv får man en styrkande helhetsbild av hur innovation kan påverka företag och 

organisationer genom flera olika tekniska aktörers inflytanden (Adomavicius et al., 2007, 

Adomavicius et al., 2008).  

Iansiti et al. placerar IT-ekosystemet i ett större perspektiv där det även inkluderar 

utomstående, externa och mänskliga aktörer till ekosystemet. IT-branschen består idag av 

snabbt växande och sammankopplade nätverk av organisationer, teknologier, produkter och 

konsumenter. Dessa aktörer påverkar varandra i det sammankopplade nätverken och det 

innebär att företagen behöver integreras med varandra för att i slutändan kunna erbjuda 

värdefulla produkter och tjänster till slutkunder. Detta betyder att användbarheten av en 

enskild produkt eller tjänst påverkas av andra företags produkter eller tjänster i ekosystemet 

(2007). Därmed innebär det att det är många inblandade aktörer som påverkar ett företags 

överlevnad i branschen. (Iansiti et al. 2006). 

Att etablera en ny digital tjänst i ett befintligt ekosystem kan bli problematiskt då det kan 

störa och rubba det befintliga ekosystemet (Ansari et al., 2015). Behovet av att sätta ihop sitt 

eget ekosystem i ett företag eller organisation blir därför viktigt för att kunna fastställa hur 

dessa digitala innovationer ska hanteras. Det kan finnas motstridiga intressen på marknaden 

där många gärna är emot digital innovation då det skapar konkurrens (Ansari et al., 2015, Yu 

et al., 2010). För att överleva och växa som företag behöver därför innovationen stöd från det 

etablerade ekosystemet vars teknik, produkter eller affärsmodeller de rubbar. De behöver 

alltså samarbeta och integreras med det befintliga ekosystemet för att lyckas, vilket inte alltid 

är helt enkelt (Ansari et al., 2015).  

Forskning har belyst de utmaningar relaterade till ekosystem som kan uppstå i banksektorn. 

Swedbank (dåvarande Sparbanken) var i slutet på 90-talet med och startade ett 

samarbetsprojekt för en ny digital tjänst, kallat Cash Card, som skulle införas på marknaden. 

Projektet inleddes genom samarbete mellan tre storbanker där de införde ett kontantkort med 

medföljande teknik till kunder och affärsidkare. Tanken med kontantkortet var att det skulle 

fungera som ett laddningsbart kort och som en fristående, elektronisk plånbok. Kontantkortet 

var återuppladdningsbart och hade en enda funktion vilket var att erhålla och fördela pengar. 

Det långsiktiga målet var att ersätta kontanter i största allmänhet och det kortsiktiga målet var 

att erbjuda en alternativ betalningsmetod på platser där kontanter var vanligt, exempelvis i 

små butiker och på bussar (Holmström och Stalder, 2001).  

Bankerna skapade en teknik som de trodde att affärsidkare och konsumenter skulle 

anamma eftersom de ansåg att det både skulle bli säkrare och spara mycket tid i betalnings-

processen. Efter ett nationellt genomförande kunde man dock konstatera att konsumenter och 

affärsidkare såg detta som ett misslyckande då tekniken var krånglig och det inte var anpassat 

till den existerande tekniken. Trots dessa konstateranden som bland annat framgick genom 

media blundade bankerna för kritiken och ansåg projektet vara framgångsrikt eftersom de 

trodde att konsumenter och affärsidkare endast behövde tid till att anpassa sig. De fortsatte 

med projektet och bortsåg kritiken tills två stora kedjor nekade användning utav 

kontantkorten. De hävdade att tekniken inte skulle underlätta för varken anställda eller kunder 

och att de enda som skulle dra nytta av projektet var bankerna själva. Detta gjorde att bankerna 

insåg att nästan ingen av konsumenterna använde kontantkorten och de fick därmed erkänna 

att projektet hade misslyckats (Holmström och Stalder, 2001). 
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Sammanfattningsvis kan vi med hjälp av IT-ekosystem förstå relationerna mellan aktörer i 

företag och organisationer. De kan förstås på olika sätt och det kan placeras i olika omfång 

beroende på vilket nätverk du vill få en förståelse för. Genom att se samtliga komponenter i ett 

företags sammanhang som aktörer som påverkar varandra, kan man enklare få en förståelse 

för hur införandet av digital tjänsteinnovation påverkar företagets befintliga ekosystem. 

Därmed förstås också vilka aktörer som påverkas och som måste kunna hanteras för att den 

nya tjänsten ska kunna accepteras och etablera sig på marknaden. Genom att se det från ett 

större perspektiv då externa aktörer inkluderas ger det istället en bredare bild på hur ett 

företags ekosystem kan påverkas från andra håll vid införandet av en ny digital tjänst. Dessa 

aktörer kan ibland bestå av samarbetande konkurrenter. Nedan kommer vi att förklara det 

samlingsbegrepp som beskriver denna variant av samarbete. 

2.3 Co-opetition 

Co-opetition är ett begrepp som beskriver samarbete och konkurrens från engelskans 

”cooperation” och ”competition”, och kan ses som ett partnerskap när två eller fler företag 

samarbetar samtidigt som de är konkurrenter (Walley, 2007). Det kan betyda att de 

samarbetar genom att tillsammans erbjuda kunder en specifik tjänst men att de behåller 

konkurrensen på annat sätt. Exempelvis kan företag samarbeta genom tekniken och 

infrastrukturen men konkurrerar gällande tjänstens villkor och erbjudanden. Samarbetet är 

till för att uppnå gemensamma mål, och den grundläggande filosofin till de samarbetsmässiga 

affärsrelationerna är att man bör sträva efter att upprätthålla ett partnerskap med andra 

aktörer i ekosystemet på ett ömsesidigt fördelaktigt sätt (Bengtsson och Kock, 2000).  

Bengtsson och Kock menar att co-opetition baseras på ett nät av involverade aktörer såsom 

konkurrenter, distributörer, leverantörer och underleverantörer som tillsammans skapar 

mervärde åt varandras organisationer. Yoo et al. (2010) ger ett exempel där Apple Iphone och 

Amazon Kindle exemplifierar hur digitaliseringen av väletablerade produkter såsom böcker 

har förändrat den industriella strukturen och konkurrensläget. Apple och Amazon har gått 

samman och erbjuder sina kunder att kunna läsa e-böcker på Apples Ipad genom en gemensam 

applikation. Genom samarbetet når de en större kundgrupp, samtidigt som de konkurrerar då 

de båda även säljer hårdvaror. De suddar därmed ut gränserna i industrin och tillsammans 

skapar de nya möjligheter men också ett gemensamt hot mot andra konkurrenter. Från att vara 

enskilda ekosystem slås de här samman med företag som ingår i en helt annan bransch till ett 

gemensamt, mer omfattande ekosystem. Det finns även fall där företag gått ihop i ett 

samarbete för att motarbeta övriga konkurrenter (Bengtsson och Eriksson, 2010). Det innebär 

att co-opetition inte bara används till att skapa värde i sin egen organisation, utan även till att 

neutralisera utomstående hot och motverka yttre hinder (Kwai-Sang et al., 2008). 

En stor fördel för en co-opetiv relation är, förutom de kvalitetsförbättringar som skapats av 

de gemensamma behoven, att man drar ner på kostnader och minskar praktiska och finansiella 

risker som är kopplade till den investering man gjort (Zineldin, 2004). Inte bara är co-opetition 

till fördel för de involverade företagen eller organisationerna, men även för dess kunder. Man 

kan genom samarbetet utveckla nya och förbättrade produkter som annars inte kunnat ta sig 

ut på marknaden individuellt och på så sätt erbjuda fler möjligheter (Bengtsson och Kock, 

2000). Bagshaw och Bagshaw visar även i sin studie att företag genom co-opetition 
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tillsammans med sina olika metoder kan skapa någonting helt nytt som de inte skulle kunna 

skapa på egen hand. Genom samarbetet har företagen även lyckats expandera inom deras egna 

industri med hjälp av nya aktörer, (2001). 

Enligt Walley (2007) har företag som tidigare varit konkurrenter blivit alltmer samverkande 

för att uppnå konkurrenskraftig fördel, men förklarar samtidigt att de co-opetiva relationerna 

inte alltid är lyckade. Det finns risk för att de olika samarbetande företagen kan ha olika 

intentioner med projektet och att konkurrensen kan gå före samarbetet, samt att ett av 

företagen i vissa fall inte får lika mycket tillbaka i vinst av satsningen. Zineldin (2004) menar 

att det finns dolda kostnader i en co-opetiv relation utöver de monetära. Dels är det 

resurskrävande och alltid en viss osäker investering med att bygga och underhålla en relation. 

Zineldin förklarar vidare att varje företag alltid kommer att vilja sitt eget bästa. Om en av 

parterna inte finner samarbetet tillräckligt givande och bestämmer sig för att lämna relationen 

kan det enkelt uppstå en konflikt mellan de olika företagen eftersom ena parten kan känna sig 

sviken genom förlusten av investeringarna gjorda i samarbetet. (2004). 

Sammanfattningsvis så förstår vi co-opetition som ett begrepp som beskriver samarbetet 

mellan konkurrenter där syftet är att skapa mervärde åt kunderna, samt att få en större 

genomslagskraft då man når en större kundgrupp. Genom att samarbeta med att skapa en 

produkt eller tjänst kan man konkurrera ut externa globala aktörer som inte tillhör samma 

bransch men som vill vinna marknadsandelar. Till fördel delar man även på kostnaderna vid 

genomförandet och vid ett eventuellt misslyckande likaså. Det medför en viss trygghet att 

skapa och lansera digital innovation. Co-opetition kan också beskriva de spänningar som kan 

uppstå mellan företagen eftersom varje företag alltid kommer att se till sitt eget bästa. Det kan 

därav uppstå konflikter mellan parterna vilket inte alltid är enkla att lösa. Det kan medföra att 

produkten eller tjänsten tar lång tid att nå marknaden då dessa konflikter först måste lösas för 

att alla ska vara överens.  

2.4 Sammanfattning av relaterad forskning 

Digital tjänsteinnovation kan beskrivas som nya kombinationer av fysiska och digitala 

komponenter som står till grund till att producera nya tjänster där förhoppningen är att ge 

slutkunderna en värdefull tjänst. Den senaste tiden har det blivit allt viktigare att förflytta sina 

företagsgränser för att inkludera externa aktörer för vikten av att skapa framgångsrik 

tjänsteinnovation. Det finns två grundläggande tillvägagångssätt vid att skapa digital 

tjänsteinnovation. Egenägd innebär att företaget får ta del av hela vinsten men får även stå för 

samtliga resurskostnader. Samägd innebär istället att samarbeta med externa parter och 

ibland även konkurrenter. Det medför att företagen delar på resurskostnader men även på 

vinsten. För att få en bättre förståelse för relationerna mellan aktörerna i företagen beskriver 

forskning ekosystemsteori. IT-ekosystem bygger på beroenden mellan interna och externa 

aktörer som ibland dessutom inte tillhör samma industri utan i vissa sammanhang kan vara 

samarbetande konkurrenter. Co-opetition är ett begrepp som skapats för att beskriva de 

spänningar som kan uppstå då två eller flera företag eller organisationer samarbetar samtidigt 

som de konkurrerar. Det har forskats relativt lite på hur dessa spänningar påverkar samarbetet 

men också hur man med hjälp av ekosystemsteori kan förstå hur ett företag eller organisation 

väljer att hantera digital tjänsteinnovation där flera aktörer kan vara inkluderade.  
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3. Metod 

I denna sektion kommer vi framföra vårt val av metod och beskriva hur vi gått tillväga för att 

genomföra studien. Sektionen kommer även innefatta vad för typ av studie vi valt att göra, hur 

den konstruerats och hur den genomförts. Avslutningsvis kommer vi reflektera över vårt val 

av metod vilket inkluderar kritik som kan riktas mot metoden. 

 

3.1 Metodval 

Utifrån uppsatsens problemformulering, syfte och frågeställning har vi valt att använda oss av 

den metod vi anser mest lämpad till vårt arbete. Syftet med studien var att bidra med ökad 

kunskap kring hur digital tjänsteinnovation hanteras då flera aktörer inkluderas kan komma 

att inkluderas. Detta gjordes genom att samla information om två olika fall på ett djupgående 

sätt. Baserat på detta kom vi fram till att en fallstudie skulle vara den mest passande metoden 

då den undersöker specifika fall på djupet. Yin (2014) beskriver olika slags modeller som kan 

följas vid fallstudier. Vi valde att göra en enkel inbäddad studie som innebär att man inom ett 

specifikt fall involverar en analys av flera enheter inom samma kontext. Detta är i vårt fall 

Swedbank som företag och projekten Bart och Swish som vi undersöker på djupet. Valet av att 

använda sig av en fallstudie beror även enligt Yin (2014) på de forskningsfrågor man har. Hur- 

och varförfrågor är typiska och relevanta för fallstudier och passar således bra in på vår studie 

då forskningsfrågan söker att förklara hur digital tjänsteinnovation hanteras. En fallstudies 

resultat grundas på en teori baserat på insamlat datamaterial, och då vårt mål var att skapa oss 

antaganden gällande vår frågeställning utifrån insamlade data ansåg vi metoden som lämplig 

(Yin, 2014). I nästa del ges en bakgrundsbeskrivning av det fall vi valt att inrikta oss på i vår 

studie.  

3.2 Case-bakgrund 

I denna studie har vi valt att undersöka de olika tillvägagångssätten för hanteringen av digital 

tjänsteinnovation där vi ställt en egenägd digital tjänst mot en samägd digital tjänst och utgått 

från Swedbank som företag. Den egenägda tjänsten motsvarar Bart Betal som lanserades av 

Swedbank 2012 och som sedan lades ner två år senare. Den samägda motsvarar Swish som 

lanserades av flertalet svenska banker 2012 och som är aktiv än idag. Inom denna del kommer 

vi först ge en kortare beskrivning av Swedbank IT för att sedan gå igenom de olika projekten 

som vi valt att undersöka.  

Vi har tagit hjälp av Swedbank IT där vi har intervjuat personer med olika bakgrund och 

inblandning i projekten. Swedbank är en av sex storbanker i Sverige och därför ligger det 

mycket vikt för dem att kontinuerligt skapa nya tjänster till sina kunder för att hänga med sina 

konkurrenter på marknaden. Då IT-branschen idag består av digitaliserade produkter och 

tjänster är det viktigt att även i banksektorn fokusera på att utvecklas inom det området. Det 

är alltså Swedbank IT som bedriver fokus på att utveckla nya produkter och tjänster vilket är 

en förutsättning för dem till att fortsätta vara en av Sveriges största banker (Swedbank, 2017). 

Bart skapades av Swedbank för att kunna erbjuda sina kunder en enkel mobilbetalnings-

tjänst. Tanken var att du som kund skulle kunna genomföra betalningar via mobiltelefonen i 

butik. Under 2012 lanserades en pilot som testades i några av Axfoods butiker. Swedbank hade 
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en utvecklingsplan där de så småningom ville utvidga funktionerna och inkludera fler kort i 

appen samt att kunna erbjuda digitala kvitton. De hade också en önskan om att andra banker 

skulle ansluta sig till projektet och därmed undvika att stå för alla kostnader själva. Det tog två 

år innan Swedbank var tvungna att lägga ner tjänsten då varken de övriga bankerna eller 

kunderna hade anammat idén. Då endast 20 000 användare anslutit sig till Bart var de tvungna 

att erkänna projektet som misslyckat.  

Swish är en digital tjänst som idag är aktiv med över 5 miljoner användare. Den skapades 

för att kunna erbjuda en mobil digital tjänst för enkel och trygg realtidsbetalning mellan 

privatpersoner. Varje bank bestämmer själva över vad de vill erbjuda kunderna för villkor och 

eventuella avgifter men samarbetar gällande infrastrukturen. Utvecklingen av Swish startades 

mellan sex av Sveriges största banker där Swedbank är inkluderat. Swish står som ett eget 

varumärke, GetSwish AB, men ägs av de sex storbankerna som startade tjänsten. Samtalen 

mellan bankerna började redan år 2008 och i uppstarten av projektet fångade man upp det 

faktum att det redan då var tydligt att de flesta människor mer troligt lämnade plånboken 

hemma istället för mobilen. Med Swish kan du med hjälp av mobilnummer skicka och ta emot 

pengar till antingen privatpersoner men också mindre företag, föreningar och organisationer. 

(Swish, 2016) 

 

3.3 Etiska överväganden  

Gällande etiska överväganden rörande vår studie så har vi följt de restriktioner som givits från 

Vetenskapsrådet (2011). Bland annat innefattar restriktionerna att den insamlade 

informationen ska behandlas med försiktighet och att den inte ska användas i något annat syfte 

än för denna studie. Hur studien kommer att användas och vad syftet med studien är har 

informerats till våra respondenter vid respektive intervju. De har även informerats om att 

deras deltagande kommer att hållas anonymt och att den insamlade informationen kommer 

behandlas på ett sådant sätt att de inte kommer kunna identifieras. Respondenternas 

övergripande befattning kommer dock att publiceras i studien för att visa på deras respektive 

kunskapsområde vilket vi ansåg som relevant kopplat till vårt resultat. Vi har tillsammans 

diskuterat denna publicering och anser att man trots detta kan bibehålla respondenternas 

anonymitet då befattningarna är väldigt övergripande, samt på grund av att studien 

undersöker ett så pass omfattande företag. Vi har i detta även reflekterat över företagets 

anonymitet och kommit fram till att en anonymisering av företaget skulle försvåra 

beskrivningen av de undersökta fallen då även dessa i sin tur skulle behöva anonymiseras. Vi 

ha därför valt att publicera namnet. Ingen av respondenterna har dessutom påpekat att de 

önskar hålla företaget eller projektnamnen anonyma. 

3.4 Datainsamling 

Den datainsamlingsmetod vi valde att använda oss av efter valet av metod har baserats utifrån 

vår frågeställning. Då vi ansåg att vi behövde mer utförliga och djupgående svar för att kunna 

besvara vår frågeställning på ett rättvist sätt så bestämde vi oss för att dels utföra kvalitativa 

intervjuer för att samla in datan. Det blir genom det kvalitativa arbetssättet ett bättre djup på 

svaren och resultatet jämfört med om man skulle göra en enkätundersökning där svaren blir 

mer på ytan (Bryman, 2011). Utöver detta har vi även samlat in data genom webbsidor där vi 
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varit väldigt källkritiska i valet för att kunna förlita oss på informationen. I följande delar 

kommer vi redogöra för urvalet av respondenterna, genomförandet av datainsamlingen samt 

hur den insamlade datan har bearbetats. 

3.4.1 Urval 

Då vi gjort vårt val av metod samt bestämt tillvägagångssätt för datainsamlingen så gjorde vi 

ett urval av respondenter som skulle komma att medverka i vår studie. Vi gjorde ett målstyrt 

urval som enligt Bryman (2011) är ett strategiskt urval där man använder sig av personer som 

har någon slags kunskap om eller koppling till det studerade området. De personer som 

intervjuats är alla anställda på Swedbank och har på något sätt varit involverade i projekten 

Swish eller Bart. För att få en mer rättvis data samt för att ta del av olika uppfattningar och 

erfarenheter intervjuades personer med varierande befattningar inom företaget (se figur 1). Vi 

valde att intervjua fem respondenter men hade i åtanke att behöva komma i kontakt med 

ytterligare respondenter om det insamlade datamaterialet inte skulle vara tillräckligt för att 

kunna ge ett rättvist svar åt vår frågeställning.  Främst sökte vi efter relevanta personer inom 

Umeåområdet för att få större möjlighet till personliga intervjuer, men kom även att ta hjälp 

av personer på andra orter där intervjuerna då hölls över internet som vi kommer beskriva mer 

om i kommande del.  

3.4.2 Genomförande av datainsamling 

De intervjuer vi utfört har hållits på de platser som respondenterna själva ansett varit mest 

lämpade då de haft ett begränsat tidsschema. Tre av intervjuerna genomfördes i konferensrum 

och en intervju genomfördes via Skype då respondenten befann sig i en annan stad. Samtliga 

intervjuer hölls i en lugn, ostörd och bekväm miljö för att respondenterna skulle känna sig 

trygga och samtidigt inte bli stressade av omgivningen och därmed ge felaktiga eller inte 

tillräckligt utförliga svar. Ett undantag av intervjuform skedde med en respondent med väldig 

tidsbrist som istället besvarade intervjufrågorna via mail. Även om denna form skilde sig åt de 

övriga och svaren blev mer kortfattade så kunde vi här även ställa följdfrågor och respondenten 

fick dessutom den tid hen behövde för att besvara frågorna i lugn och ro. Som tidigare nämnt 

har vi innan samtliga intervjuer informerat respondenterna om att deltagandet i vår studie 

kommer att vara anonymt, samt bett om deras godkännande till att spela in intervjuerna för 

att sedan kunna transkribera dem.  Vi klargjorde att inspelningarna endast var till för oss och 

att de inte under några omständigheter kommer att användas i något annat syfte än för denna 

studie. Genom bådas närvarande vid intervjuerna kunde vi komplettera varandra på det sätt 

att en av oss ställde de förberedda frågorna medan den andra kunde fokusera på eventuella 

följd- eller spontanfrågor. Samtidigt underlättade det på ett sätt vi båda fick chansen att 

analysera över svaren under intervjuernas gång. 

Data har även samlats in genom webbsidor för att ta del av ytterligare relevant information 

till vår frågeställning. De webbsidor vi använt oss av är bland annat Swedbank, Computer 

Sweden och Swish som vi genom att ha varit källkritiska anser trovärdiga. Informationen har 

framförallt bidragit till en bättre förståelse för de undersökta projekten och kunde även stärka 

de resultat vi fått fram genom intervjuerna.  
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Figur 1. För att låta våra respondenter vara anonyma har vi valt att namnge dem efter 
Respondent A, B, C o.s.v. som vi kommer att använda oss av i resultat- och analysdelen av 
studien. 

 

3.4.3 Bearbetning av data 

Enligt Hartman (2004) och Yin (2014) bör det insamlade datamaterialet bearbetas med 

tillämpning av kodning och tolkning. Vi påbörjade inte vår bearbetning och analys förrän vi 

samlat in all information från våra respondenter då det annars finns en risk att svaren kan 

påverka vårt sätt att intervjua resterande respondenter (Hartman, 2004). Vid denna fas är det 

viktigt att ha någon form av strategi då det annars kan vara svårt att veta hur man ska gå 

tillväga. Ett bra sätt är att börja se över materialet i helhet för att söka efter mönster och 

koncept som verkar användbart (Yin, 2014). Efter vi genomfört våra intervjuer transkriberade 

vi dem vilket har varit till grund till det insamlade materialet. Vi började med att organisera 

vårt material där vi reducerade text vi ansåg som irrelevant då det inte hade någon koppling 

till vår frågeställning eller syfte. Därefter skapade vi en tabell med samtliga intervjufrågor där 

vi sedan fyllde i svaren från respektive respondent på ett mer sammanfattande sätt. Utifrån 

detta kategoriserade vi upp datan i relevanta grupperingar. Vi ansåg grupperingarna som 

relevanta då de kunde kopplas till studiens syfte och frågeställning. Genom dessa kunde vi på 

ett tydligt sätt sammanfatta datamaterialet och i sin tur få fram ett resultat som vi sedan kunde 

tolka genom analys och reflektion. Detta kallar Hartman (2004) för kodning av data.  

Yin (2014) skriver att det är mer övertygande om resultatet är baserat på flera olika källor. 

Vi kunde se att vårt insamlade datamaterial bekräftade den fakta vi hittat i relaterad forskning 

vilket vi anser gör den mer trovärdig. Detta koncept kallas för triangulering där olika källor 

pekar på samma forskningsresultat (2014). 

3.5 Metodkritik 

Kritik kan riktas mot den valda metoden då det enligt Yin är svårt att göra generaliseringar 

utifrån fallstudier. Då vi endast studerar ett fall skulle man kunna anse detta som en svaghet 

då det går att göra mer rättvisa generaliseringar om man ökar antalet fall man studerar (2014). 

Som tidigare nämnt har vi dock gjort en enkel inbäddad fallstudie där vi inom den enkla 
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fallstudien tittar på två olika projekt som båda analyserats inom samma studie och kan därmed 

ses som mer övertygande (Yin, 2014). 

Valet att spela in intervjuerna kan enligt Bryman (2011) påverka respondenternas svar då 

de kan känna sig obekväma och på så sätt ge ofullständiga eller hämmade svar. Vi har tagit 

detta i beaktande men ansåg att vi i slutändan kommer kunna ge en mer korrekt bild av det 

insamlade datamaterialet genom möjligheten att gå tillbaka och analysera över de direkta 

svaren. Vi ansåg även att man enkelt kan få en förvriden bild av informationen om man går 

tillbaka i exempelvis text istället för tal.  

Kritik kan även riktas mot urvalet av respondenter. På grund av tidsbrist kontaktades 

personer till största del i Umeå-området, vilket kan ha bidragit till bortfall av relevanta 

respondenter. Vi hade dock som mål att komma i kontakt med personer med olika befattning 

för att få en så rättvis bild av resultatet som möjligt, vilket vi anser vi lyckats med. Den 

erfarenhet och kompetens som respondenterna besitter gällande de olika projekten gjorde 

även att vi kunde känna oss trygga i att svaren skulle ge korrekta och trovärdiga data. 
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4. Resultat och analys 

I denna sektion kommer vi redogöra för det datamaterial vi samlat in under studien som även 

kommer att redovisas som vårt resultat. Våra intervjufrågor har utgått från att jämföra 

Swedbanks digitala tjänster där Bart-lösningen var en egenägd digital tjänst och Swish en 

samägd. Vi inleder sektionen med att presentera mer om Bart där vi ger en tydlig överblick av 

projektet. Sedan redogör vi för de betydande kategorier vi identifierat under 

kodningsprocessen av intervjumaterialet utifrån vår frågeformulering och forskningsområde. 

Följt därefter presenterar vi vår analys där vi reflekterar över hanteringen av en egenägd digital 

tjänst. I andra delen av sektionen presenterar vi projektet Swish på samma sätt där vi inleder 

med resultatet i form av de kategorier vi kodat fram och sedan en analys av hanteringen av en 

samägd digital tjänst. Avslutningsvis följer en sammanfattning av resultatet och analysen.  

Samtliga respondenter vi intervjuat gällande de båda digitala tjänsterna har varit med och 

berört båda projekten i något sammanhang och kunde med erfarenhet svara på frågorna. Vilka 

uppfattningar de hade berodde på vilket projekt de varit mer inkluderade i. Även om 

användningen av de båda digitala tjänsterna skiljer sig åt kan vi ändå jämföra projekten genom 

deras likheter då det i båda fallen har syftet att etablera en slående digital tjänst. 

4.1 Bart 

Respondent E berättar att idén om Bart uppkom från dotterbolaget till Swedbank som var 

ägare av systeminfrastrukturen. De såg att det fanns en teknisk lösning till att flytta 

kortbetalningen till mobilen och respondenten E förklarar att projektet var väldigt tekniskt 

drivet. Swedbank kände att tekniken och digitaliseringen utvecklades med stormsteg och att 

de därför var tvungna att skapa en ny digital tjänst för att hänga med sina konkurrenter i denna 

frammarsch.  

 

“Man ville inte missa något tåg och man såg att många andra aktörer på marknaden tog 

stora kliv på betalningssidan och man ville inte missa möjligheten.” - Respondent E 

 

Tanken bakom projektet var att i handlarnas miljö kunna plocka in korttransaktioner i 

mobilen, vilket också var det kortsiktiga målet. Det inkluderade att erbjuda kunderna 

möjligheten att genomföra betalningar via mobiltelefoner i butik. Den långsiktiga planen var 

att med utgång från denna plattform lyfta in andra funktioner som exempelvis digitala kvitton 

och andra kort så att det i slutändan skulle bli en mobil plånbok (”Swedbank”, 2017).  

    För att kunna använda betalmetoden var du enligt Swedbank (2017) tvungen att aktivera 

ditt bankkort i internetbanken tillsammans med den nedladdningsbara Bart-appen från 

Google Play eller App Store. Det skulle senare generera i en korttransaktion via appen vid 

betalningstillfället. För att betala matade du in det belopp du skulle handla för och i nästa steg 

skapades en QR-kod som du sedan kunde skanna i kassan för att slutföra köpet. Du kunde 

sedan se transaktionen i appen eller i din internetbank.  

   Respondent E menar att ledningen visade stort stöd till projektet vilket gjorde att de fick 

tillgång till de bästa IT-utvecklare och IT-arkitekter samt att de fick stort stöd i alla 

beslutsforum då projektet skulle gå från förstudie till genomförande. Då man ville vara först 

på marknaden med att lansera en sådan produkt sköttes projektet under hög sekretess de 
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första åren. 2012 skapade Swedbank en pilot av Bart som testades i tre Hemköpsbutiker i 

Stockholmsområdet. Då tekniken visade sig fungera som tänkt och kunderna såg positivt på 

införandet av en mobil betalningsmetod ansåg de piloten som lyckad. Några månader senare 

togs ett gemensamt beslut mellan Swedbank, Sparbankerna och Axfood om att implementera 

Bart i samtliga Axfood butiker (Swedbank, 2017). Man såg även möjligheter till att så 

småningom kunna inkludera Swish som utvecklats som en extern tjänst tillsammans med 

Sveriges storbanker och därmed fanns det även en baktanke av att vilja inkludera bankerna i 

projektet med Bart (Rydberg, 2017).  

Två år senare konstaterades det att deras önskan om att inkludera Swish inte hade gått i 

uppfyllelse och att Swedbank skulle lägga ner mobiltjänsten (Videla, 2017). Då endast 20 000 

personer anslutit sig till Bart och lika många sägs ha använt funktionen såg man detta som ett 

misslyckande. Den volym de hade önskat att nå blev inte nådd vilket var en stor bidragande 

faktor. Att de inte fick med sig storbankerna gjorde att de ansåg sig vara för svaga för att kunna 

slå igenom på marknaden. De hade också satsat hårt på att locka till sig fler kunder via andra 

stora kedjor men som inte gett resultat (Videla, 2017, ”Swedbank lägger ner Bart”, 2017).  

 

“Vi fick inte med andra banker då de inte var mogna att ta steget. Tidsmässigt var det inte 

läge” - Respondent E 

 

“Det var för krångligt för kunderna och det tog för lång tid” - Respondent A 

 

“Ingen använde helt enkelt tjänsten. Det var för krångligt. - Respondent B 

 

En anledning till att det misslyckades menar Respondent E var att utvecklingen diskuterades 

i slutna sammanhang och fick därför inte den input och de impulser de hade velat och behövt 

för att kunna tänka bredare än vad de gjorde. Känslan av att vilja vara först på marknaden med 

idén och utesluta sina konkurrenter från att göra en liknande tjänst gjorde att projektet blev 

smalt och det blev för stort fokus på att hänga med i utvecklingen runt tekniken och 

digitaliseringen, istället för att tänka på vad behovet hos kunderna egentligen var. 

4.1.1 Kundvärde 

Samtliga respondenter vi intervjuat anser att Bart hade fungerat bättre om de övriga 

storbankerna hade hakat på idén och gått samman i projektet. Det hade resulterat i en bättre 

spridning till fler kunder men det är inte säkert att tjänsten hade lyckas på marknaden ändå. 

Löser inte tjänsten ett kundbehov spelar det ingen roll i längden att den sprids och når alla 

kunder.  

 

“Om bankerna hade hoppat på idén hade det framförallt fått ett längre liv. Men! Löser man 

inte kundbehovet så hade ändå inte denna tjänst flugit, det är jag helt säker på. Kunderna 

hade säkert anammat det bättre men långsiktigt hade det inte räckt” - Respondent E 

“Det hade delvis fungerat bättre då den skulle få en större spridning som därigenom hade 

blivit mer attraktivt som betallösning från handlarnas perspektiv. Den täckte dock inte ett 

reellt behov på marknaden så utifrån det skulle det inte spela någon större roll om alla 

banker låg bakom tjänsten” - Respondent C 
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“Man hade nått en större kundbas om man hade gått samman i projektet” - Respondent A 

 

“Det hade utan tvekan blivit bättre om andra banker hade rullat ut produkten samtidigt, det 

hade blivit en större genomslagskraft” - Respondent B 

 

“Vi försökte baklänges, att hitta ett kundvärde till tekniken istället för tvärtom.” - Respondent 

E 

 

Flera respondenter ansåg att om kunderna inte anser att det finns något behov eller problem 

att lösa, spelar det ingen roll om tekniken är ny eller om tjänsten finns hos alla banker. Finns 

det redan etablerade alternativ till den nya tjänsten som kunderna är nöjda med finns det ingen 

anledning att byta ut dessa. I detta fall handlade det om betalningsmetoder som kunderna 

ansåg var betydligt enklare att fortsätta med, vilket var kortbetalning och kontanter. Den nya 

tekniken försvårade endast betalningsprocessen för kunderna vilket gjorde att de inte ville 

använda den nya tjänsten. 

4.1.2 Konkurrensfördel 

En viktig del som vi har kunnat identifiera gällande hanteringen vid att skapa en egenägd 

digital tjänst är då en bank vill vinna konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter. Det krävs 

bland annat att du är först ut på marknaden med en tjänst som också erbjuder ett kundvärde. 

Flera respondenter har uttryckt att man i första läget drömmer om att vilja skapa en egenägd 

tjänst som ger denna konkurrensfördel då man gärna ser sig själv som ledande på marknaden.  

 

“Man ställer sig ofta frågan om en digital tjänst är något man ska försöka genomföra och 

investera i själv, men då ställer man sig även frågan om genomslagskraften kommer att 

komma? “ - Respondent B 

 

“Fördelarna med en egenutvecklad lösning är att du kan ha den bästa tjänsten, en unik tjänst 

som alla vill ha. Det gör att privatkunder och företagare vill komma till oss för att vi har den 

tjänsten. Problemet är såklart att genom att man har ett ekosystem med massa banker så är 

det svårt att skapa en tjänst som är så bra bara från en bank.” - Respondent B 

 

Skapandet av en egenägd digital tjänst möjliggör även att du snabbare kan nå ut med tjänsten 

på marknaden. Respondenterna menar att detta beror på att du inte har några externa aktörer 

att anpassa dig till och komma överens med.  

 

“En egenutvecklad digital tjänst ger dig snabbare time to market” - Respondent C  

 

“Vill man vara snabb ut på marknaden är det bättre att skapa en egen produkt eller gå 

samman med en mindre extern aktör.” - Respondent E 

 

Respondenterna menar att genom att vara först ut på marknaden kan tjänsten locka kunder 

att vilja nyttja den specifika tjänsten och det kan innebära att kunder vill byta till den bank som 
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erbjuder tjänsten. Detta är den stora förhoppningen då varje bank vill vara störst på 

marknaden och ha flest kunder. 

4.1.3 Hanteringen av en egenägd digital tjänst 

I denna del analyserar vi resultatet med koppling till relaterad forskning i hanteringen av en 

egenägd digital tjänst. Först analyseras hur Bart hanterades i förhållande till vad 

respondenterna belyste i frågan till hanteringen av tekniken. Därefter beskriver vi kategorin 

kundvärde, som vi har identifierat där vi även beskriver likheter från ett tidigare projekt, Cash 

Card. Följt därefter analyserar vi kategorin konkurrensfördel som vi också kunde identifiera 

som en sammanfattande kategori för hanteringen av en egenägd digital tjänst.   

Vi har utifrån resultatet och med koppling till relaterad forskning kunnat urskilja att det 

bildats en ny kombination av digitala och fysiska komponenter vid skapandet av Bart, vilket 

bidrog till en förändring i Swedbanks infrastruktur. Det är därmed viktigt att dessa nya 

kombinationer går att kombinera med den befintliga infrastrukturen. I Bart skapade man den 

nya tekniken genom att använda sig av smartphones där användarna fick en helt ny metod att 

kunna betala med och en ny teknik att förhålla sig till. Då tekniken inte gjorde det smidigare 

för kunderna valde de att istället fortsätta med de metoder de var vana vid. Därmed 

misslyckades Bart med att inkludera tekniken med den befintliga. Vi kan därför anta att det 

innebar att Bart inte fick det stöd från det etablerade ekosystemet vars teknik och affärsmodell 

det rubbade, vilket vi också anser kan vara en förklarande del till varför Bart misslyckades vid 

hanteringen av tjänsten.  

En annan viktig aspekt som vi har identifierat för att en ny digital tjänst ska kunna anpassa 

sig till det befintliga ekosystemet är att den måste skapa ett mervärde för kunderna och 

användarna för att nå samskapande av värde. Flera respondenter uttryckte att det inte fanns 

något kundvärde gällande Bart utan det var för mycket fokus på att det tekniskt gick att skapa 

tjänsten. Av relaterad forskning har vi tagit del av att kunder ses som en aktör som inkluderas 

i ett ekosystem. Det gör det därför viktigt att relationen mellan kunderna och tekniken 

hanteras. Är kunderna inte mottagliga till tekniken kommer de heller inte att använda tjänsten. 

Eftersom en digital tjänst är beroende av alla aktörer som inkluderas i ekosystemet kommer 

tjänsten därför inte att kunna överleva på marknaden.  

Utifrån relaterad forskning har vi uppfattat att det har blivit allt viktigare att förflytta sina 

gränser till att inkludera externa aktörer för att skapa innovativa idéer som genererar i 

mervärde för både företagen och kunderna. Samtidigt finns det även ett behov av att skapa sitt 

eget ekosystem för att kunna hantera digitala tjänsteinnovationer. Detta innebär att det krävs 

samarbete mellan både kunder och externa innovatörer. I fallet med Bart tog man varken hjälp 

av en extern part eller samskapande av värde för att ha ett bredare tänk i hur tjänsten skulle 

utvecklas, vilket ledde till att Swedbank inte fick ett fungerande ekosystem för den nya tjänsten.  

Vi har uppmärksammat likheter mellan dessa viktiga aspekter till hur Bart utvecklades och 

sedan misslyckades med det tidigare projektet Cash Card. I detta projekt blev det ännu mer 

tydligt att kunderna och användarna blev tvungna att förhålla sig till en ny betalmetod då det 

inte inkluderades i någon teknik man dagligen använder. I fallet med Bart skulle det motsvara 

mobiltelefoner. Med Cash Card skapades en teknik som tanken var skulle ersätta betalmetoden 

kontanter, men då den inte lyckades att anpassa sig till den befintliga tekniken i ekosystemet 

och tjänsten inte skapade något kundvärde fick det samma utgång som Bart. Att skapa en ny 
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digital tjänst där relationerna mellan samtliga aktörer som påverkas av tjänsten inte hanteras 

på rätt sätt kan vi se exempel på ovan. Detta anser vi tydligt visar på hur viktiga alla aktörer i 

ett ekosystem är för att få digital tjänsteinnovation att kunna etablera sig och överleva på 

marknaden.  

Av resultatet kan vi förstå att en viktig del av hanteringen av en egenägd digital tjänst är att 

skapa konkurrensfördel. Det är därmed viktigt att vara snabbt ute på marknaden för att 

undvika att konkurrenter skapar en likadan tjänst som gör kunderna kluvna om vilken tjänst 

de ska välja. Utifrån relaterad forskning har vi kunnat urskilja att det kan vara svårt att nå en 

stor kundbas på grund av att konkurrenternas kunder är svåra att nå då de inte tillhör samma 

ekosystem. Som ensam ägare av en digital tjänst måste företaget även stå för samtliga 

resurskostnader vilket vi förstått kan bli omfattande för vissa företag och det medför en stor 

risk om tjänsten inte skulle lyckas. Till företagets fördel får dem istället ta del av hela vinsten 

om tjänsten blir lyckad. I fallet med Bart så utfördes projektet under hög sekretess på grund av 

att man ville hålla projektet hemligt från sina konkurrenter. Planen inkluderade att vara först 

ut på marknaden med en sådan digital tjänst för att vinna konkurrensfördel mot sina 

konkurrenter. Swedbank ville även att kunder hos de konkurrerande bankerna skulle visa ett 

intresse för tjänsten så att de antingen skulle vinna kunder eller att bankerna skulle anknyta 

sig till projektet. Det Bart saknade var som vi tidigare nämnt ett kundvärde och en fungerande 

teknik som integrerades med det befintliga ekosystemet. Att skapa en egenägd digital tjänst 

har alltså många aspekter som är viktiga och som spelar in för tjänstens överlevnad på 

marknaden. Forskning belyser att det kan finnas motstridiga intressen på marknaden då 

digital innovation skapar konkurrens. Detta gör att tjänsten kan behöva stöd från det redan 

existerande ekosystemet där det finns andra tjänster och aktörer som kommer att påverka den 

nya tjänsten. Då detta ekosystem inkluderar de konkurrerande bankerna som kan påverka den 

nya tjänsten negativt anser vi att det kan vara en av anledningarna till att Swedbank hade en 

önskan om att bankerna skulle hoppa på idén gällande Bart. De skulle då fått hjälp med att 

etablera tjänsten på marknaden och därmed ökat chansen till längre livslängd. Eftersom 

bankerna inte hoppade på idén fick det därför stå som ensamma ägare av tjänsten vilket 

resulterade i att de inte kunde nå den stora kundbasen de hade hoppats på.  

Sammanfattningsvis finns det en del utmaningar med att skapa och hantera en egenägd 

tjänst. I fallet med Bart har vi dock kunnat konstatera att det saknades vissa aspekter som 

gjorde att tjänsten blev tvungen att läggas ned. Dels berodde det på att tjänsten saknade 

kundvärde men också på grund av att det lades för mycket fokus på tekniken och inte på att 

det skulle anpassas i den befintliga infrastrukturen. Då de var snabbt ute på marknaden med 

tjänsten kunde de dock vinna konkurrensfördelar men om inte infrastrukturen och kundvärde 

hanteras spelar det ingen roll för tjänstens överlevnad på marknaden.  

4.2 Swish 

Respondent B förklarar att Swedbank och de övriga storbankerna under en längre tid haft ett 

relativ brett samarbete. Det standardiserade sättet att flytta pengar mellan banker har tidigare 

varit via bankgirocentralen som även det samägs av svenska banker. Det problem man såg och 

den lösningen man saknade var dock realtidsöverföringen mellan olika banker. När 

utvecklingen av appar började ta fart runt år 2009 började man diskutera att ta fram en app 
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som kunde hantera dessa realtidsöverföringar mellan privatpersoner på ett tryggt och enkelt 

sätt. Även om banker hade tankar på att utveckla en egen variant så insåg de att ett samarbete 

var enda lösningen för att uppnå den önskade funktionen. 

 

“Det var några banker som funderade på om de skulle implementera någonting själv, men 

för att gå i realtid mellan bankerna så måste vi samarbeta.” - Respondent B 

 

Respondent C förklarar att då idén fick stöd från de inblandade bankerna så startades en 

förstudie som drevs av bankföreningen där de banker som önskade vara med fick chansen att 

gå med. Efter förstudien startades ett projekt utanför Bankföreningen där då medverkande 

banker låg bakom och finansierade projektet. Respondent C förklarar att bankerna endast 

samarbetar gällande infrastrukturen och de konkurrerar med företagstjänsterna. Alla banker 

erbjuder tjänsten gratis till privatpersoner så det är inte där som det finns någon konkurrens 

och det är inte där de tjänar några pengar. Om en handlare är kund hos Swedbank så får de 

däremot hundra procent av vinsten från dem. Det handlar därför om att försöka få så många 

handlare som möjligt och ge de bästa externa tjänsterna så att de kommer välja just Swedbank 

som bank. Det är egentligen där bankerna konkurrerar idag. Man var enligt respondent B 

snabb med att besluta sig för att satsa på idén och då utvecklingen blev klar år 2012 så kunde 

tjänsten sedan lanseras 2012-12-12 och har idag över fem miljoner användare.  

Med Swish kan du med hjälp av mobilnummer, skicka och ta emot pengar till antingen 

privatpersoner men också mindre företag, föreningar och organisationer. Tjänsten stödjer alla 

typer av mobila telefoner eller plattor som stödjer mobilt BankID. För att använda funktionen 

behöver du anmäla dig till Swish i internetbanken eller mobilbanken genom att koppla 

samman ditt mobilnummer till ditt kontonummer. För att kunna skicka pengar behöver du 

även ladda ner Swish-appen och BankID-Säkerhetsapp (”Swish – skicka och ta emot pengar 

med mobilen| Swedbank”, 2017). 

Respondent D berättar att Swish hanteras av företaget "Getswish AB" som startades av de 

6 största bankerna i Sverige. Swedbank, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea och 

SEB men att nu även Skandiabanken och ICA Bank är anslutna. Tjänsten ägs av Getswish AB 

och förvaltas av Bankgirot (som också ägs av bankerna).  

Enligt (”Swish – en snabb betaltjänst”, 2017) tror man att anledningen till att Swish blivit 

lyckat beror på det framgångsrika samarbetet mellan flera banker och att man genom det 

kunde nå en betydligt större kundgrupp. Under uppstarten av projektet fångades det faktum 

att det redan då var tydligt att de flesta mer troligt lämnade plånboken hemma istället för 

mobilen. Det hade också uppdagats att om bankerna inte tagit sig an detta kundbehov i rätt 

skede hade utomstående konkurrerande aktörer kunnat gå in på marknaden och ta en del av 

värdekedjan, nämligen betalningar, vilket är bankernas huvudsyfte att kunna erbjuda sina 

kunder (”Swish – en snabb betaltjänst”, 2017). 

4.2.1 Genomslagskraft 

Resultatet i vår studie visar att genomslagskraften är någonting som är väldigt viktigt för att 

kunna etablera sig och överleva på marknaden. Samtliga respondenter som intervjuats är 

övertygade om att en digital tjänst har större chans att slå igenom om man samarbetar med 

andra aktörer, även om de är konkurrenter.  Två av respondenterna menar att man tack vare 
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samarbetet med andra banker får en större genomslagskraft på marknaden och på så sätt också 

en större möjlighet till att nå fler kunder och etablera sig starkare. Samarbetet mellan bankerna 

sker dock endast kring infrastrukturen men konkurrensen finns fortfarande. Den flyttas till att 

endast vara mellan innehållet som exempelvis villkor, erbjudanden och mindre tjänster som 

respektive bank erbjuder sina kunder.  

   Respondent C förklarar att man under uppstarten av Swish gemensamt var överens om att 

tjänsten skulle få en större genomslagskraft om alla banker skulle samarbeta och att den på så 

sätt även kunde uppfylla den önskade funktionen gällande realtidsöverföringar mellan olika 

banker. 

 

“Alla var överens om att tjänsten skulle fungera bättre och bli mer populär om alla bankerna 

var med. Det skulle inte bli samma genomslag bland användare om man bara kunde skicka 

pengar till mottagare i samma bank.” - Respondent C 

 

En respondent menar att om fler banker använder och erbjuder samma tjänst, så kommer det 

generera i att de når ut till fler kunder och att tjänsten får en större spridning. Samtliga 

respondenter uttryckte att Swish som en samägd tjänst har etablerat sig på marknaden på 

grund av att bankerna når varandras kunder och därmed skapar denna genomslagskraft. 

Kunderna känner också ett starkare förtroende för tjänsten i jämförelse med om det hade varit 

en enskild bank som erbjöd den.  

 

“Man får ett större genomslag bland användare och man hade inte nått samma kundbas om 

man inte hade samarbetat här” - Respondent D 

 

“Att samarbeta är viktigt om man vill nå med en större kundbas.” - Respondent E 

 

“Man får ett större förtroende hos användarna om "alla" är med och går åt samma håll.”  -

Respondent D 

4.2.2 Spänningar 

En viktig del vi kunnat identifiera genom intervjuerna är att oavsett om bankerna sedan 

tidigare har en etablerad kontakt så har de alltid en egen agenda. Med andra ord kommer de i 

första hand se till sitt eget bästa. Respondent C menar att det kan uppstå en del spänningar då 

vissa banker är mer positiva till att samarbeta medan andra är mer för att hitta sina egna 

alternativ. Dessa spänningar är viktiga att hantera. När frågan om ett samarbete uppkommer 

menar respondenten att de i vissa fall aktivt kan vilja motarbeta förslaget just för att de redan 

implementerar något eget. Skulle den egenutvecklade tjänsten däremot inte slå igenom på det 

sätt man önskat brukar de dock ändra inställning och vilja vara med i samarbetet istället. Bland 

annat har bankerna en grupp där de kan prata och ta upp väsentliga förslag som de kan 

diskutera. Dessa spänningar som uppstår kan i vissa fall resultera i att många idéer faller bort. 

Det kan vara idéer som Swedbank anser vara bra för samtliga kunder men som en spelande 

konkurrent inte alls håller med om. Anledningar till att den inte håller med kan exempelvis 

vara att de har ett samarbete med en tredje part som gör att de avtalsmässigt inte kan gå in i 

ett sådant projekt. Respondent C menar att det hela är ett väldigt politiskt spel. 
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Swish är ett exempel på ett samarbete som gått bra, men som tidigare nämnt finns det 

fortfarande en del konkurrens mellan bankerna. Bankerna konkurrerar mellan handlarna och 

företagstjänster vilket gör att varje bank vill erbjuda sina kunder de bästa villkoren och 

tjänsterna. Det gäller därför att varje bank vill få så många handlare som möjligt då de också 

får 100% av vinsten. Detta leder till att bankerna försöker vinna över så många handlare som 

möjligt från de andra bankerna.  

 

“Det gäller att försöka sno företagskunder av varandra med dessa erbjudanden.” - 

Respondent C 

 

“Det tar oftast längre tid att komma överens och att flera parter behöver koordineras med 

avseende på prioritering, resursallokalisering, finansiering och it-utveckling o.s.v.” -

Respondent C 

4.2.3 Globala hot 

De flesta respondenterna identifierade samarbete med konkurrenter som en anledning till att 

man tillsammans vill avvärja större hot. Dessa större hot är framförallt globala väletablerade 

företag. Att gå ihop med konkurrenter inom Sverige och skapa en tjänst såsom Swish förklarar 

en av respondenterna kanske inte har den största chansen till att slå igenom globalt, men att 

man tillsammans kommer kunna hålla andra globala konkurrenter utanför och på så sätt 

etablera sig inom sitt eget land. Respondenterna menar att en egenägd tjänst inte skulle ha lika 

stor chans om de globala “spelarna” skulle komma in och konkurrera i landet.  

 

“En bank mot en global spelare kommer inte ha så stor chans. Men när du däremot sätter 

ihop dom stora bankerna i ett land, då kan du ju se till att du tar hela det landet. Du kanske 

inte slår globalt med produkten, men det är ju tillräckligt för att göra det svårt för de globala 

konkurrenterna att komma in på en marknad som redan är väletablerad.” - Respondent B 

 

“En fördel med samarbetet är att man kan avvärja större hot, man är starkare tillsammans.” 

- Respondent B 

4.2.4 Branschstandard 

Det vi har identifierat utifrån intervjuerna är att det finns olika förutsättningar för att hantera 

digitala tjänster. Det beror exempelvis på om en tjänst anses som en branschstandard, vilket 

några respondenter har uttryckt att betalning är, mot då det endast är en digital tjänst som ska 

underlätta och tillföra någonting nytt för att locka kunder. En tjänst som rör betalning är 

mycket mer omfattande än en mindre tjänst som exempelvis skulle kunna vara att Swedbank 

erbjuder sina kunder kontoöversikt endast då kunden skakar sin smartphone. När det gäller 

betalning måste bankerna nå samtliga kunder för att få genomslagskraft. För att kunna nå alla 

kunder måste Swedbank därför samarbeta med bankerna.  

 

“Betalningsfrågan som är en standardiserad lösning kommer man att behöva samarbeta 

kring.” - Respondent E  
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“Jag tror att vi har lärt läxan att inte vara ensam eller med för få partners vid utveckling av 

generella lösningar som berör många aktörer.” - Respondent D 

 

Samtliga respondenter är överens om att då man vill nå samtliga kunder gällande en ny digital 

tjänst måste man samarbeta mellan bankerna, framförallt då det gäller en branschstandard 

lösning som exempelvis betalning. 

4.2.5 Hanteringen av en samägd digital tjänst 

I denna del analyserar vi resultatet med koppling till relaterad forskning av en samägd digital 

tjänst. Först analyserar vi kategorin genomslagskraft som vi kunde identifiera från 

intervjuerna som en viktig del i att kunna hantera en samägd digital tjänst. Därefter analyserar 

vi resterande kategorier; spänningar, globala hot och sist branschstandard.  

I intervjuerna har vi kunnat se att respondenterna är eniga om att man i banksektorn får en 

större genomslagskraft på marknaden med tjänsten om man som konkurrenter går ihop i ett 

samarbete. Det betyder inte att det är omöjligt att etablera en egenägd digital tjänst som når 

genomslagskraft men respondenterna poängterar att chansen till ett lyckat projekt blir större. 

Vi har kunnat konstatera att varje bank har sitt eget ekosystem som inkluderar aktörer som 

produkter, tjänster och kunder vilket skapar relationer som påverkar varandra. Det gäller 

därför att skapa en digital tjänst som kopplar samman bankernas ekosystem. Det innebär att 

den nya tekniken måste anpassa sig med den befintliga infrastrukturen men också att 

relationerna mellan kunderna hanteras och att de accepterar tekniken. Fungerar dessa 

sammankopplingar kommer samtliga bankers kundbaser att nås och därmed få denna 

genomslagskraft. 

Co-opetition har vi kommit underfund med är ett relevant begrepp som beskriver dessa 

spänningar som kan uppstå mellan bankerna. Även om en bank är positiv till att samarbeta 

med konkurrenter så innebär det dock fortfarande att man i första hand tänker på sig själv och 

sitt eget företag. Trots att samarbetet med Swish har fungerat bra är det inte säkert att samtliga 

banker kommer att fortsätta vara överens i framtiden gällande utvecklingen av tjänsten. En 

situation som vi skulle kunna föreställa oss som kan skapa konflikter är exempelvis om en av 

bankerna inte skulle vinna lika mycket på tjänsten då resterande banker har vunnit 

konkurrensfördelar gentemot externa erbjudanden och tjänster. Den bank som då är missnöjd 

med utgången kommer i ett sådant fall vilja ändra på situationen och i någon form “ställa till 

det” för resterande banker. Genom att lämna samarbetet kan det uppstå konflikter som kan 

orsaka finansiella svårigheter om det är några av bankerna som är beroende av samarbetet. 

Det kommer alltså alltid att finnas en risk med att samarbeta med konkurrenter. Som 

respondent C beskrev ovan är det vanligt att idéer faller bort då man samarbetar med 

konkurrenter. Ett oönskat scenario skulle vara om en idé föreslås av en av parterna men som 

resterande parter röstar ner på grund av någon tidigare konflikt. Vi antar att en sådan situation 

uppstår. Idén som föreslagits men som föll bort tas istället upp av en global aktör som 

exempelvis Apple eller Google. Dessa stora globala aktörer behöver inte samarbeta med andra 

för att lansera någonting som skapar genomslagskraft. Då denna idé etablerar sig enkelt på 

grund av den globala aktörens stora marknadsandelar kommer bankerna aldrig att kunna 

konkurrera med någonting liknande eftersom de inte var först med idén. De har därmed släppt 

in den globala aktören i deras ekosystem och kommer att måsta anpassa sig efter den i 
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framtiden. Denna situation skulle kunna skapa en väldigt stor konflikt mellan bankerna vilket 

skulle vara en situation de gärna skulle undvika.  

En av respondenterna menar att för de svenska storbankerna kommer inte konkurrensen i 

första hand från andra banker utan snarare från globala aktörer såsom PayPal, Apple och 

Google. Det vi har kunnat konstatera är att IT-infrastrukturen idag är global och att alla företag 

oavsett bransch kan nyttja den. Innan det var möjligt så fanns det ingen risk för att Swedbank 

och de andra bankerna skulle kunna konkurrera med ett företag som tillhörde en annan 

bransch. Då exempelvis stora jättar som Apple och Google har börjat att erbjuda sina kunder 

digitala tjänster för betalning börjar de influera sig i bankernas ekosystem. Det skapar problem 

för bankerna då de helt plötsligt måste ta hänsyn till andra konkurrenter som också anses vara 

farligare och ett större hot mot deras ledande position som de har på marknaden idag. En 

anledning vi har kunnat identifierat till varför Swish bildades med utgång från samarbete 

mellan bankerna var för att undvika de globala aktörerna. Skulle de ha skapat en liknande 

tjänst som Swish innan den fanns skulle de nå en större genomslagskraft och slå ut bankerna 

på grund av sina stora marknadsandelar.  Eftersom de kan nyttja iPhone och Android till att 

kunna distribuera deras tjänster har de en stor fördel. Med gemensamma åsikter från samtliga 

respondenter har samarbetet kring Swish fungerat bra. De har lyckats etablera en tjänst som 

har anpassat sig till den befintliga tekniken och som har fått relationerna i och mellan 

ekosystemen att fungera och därmed sammanslagit det till ett enda stort ekosystem. Detta har 

resulterat i över fem miljoner användare och vi tror därför att de globala aktörernas 

konkurrerande tjänster kommer att få det svårt att konkurrera ut Swish. Detta på grund av att 

de nu har nått denna genomslagskraft med så många användare. Bankerna har alltså utgått 

från ett större perspektiv och avvägt att det långsiktiga målet av att hålla globala aktörer borta 

från marknaden är mer värt i längden än att vara envis och stå som ensam aktör och försöka 

gå med vinst på tjänsten.  

Trots att bankerna prioriterar olika när det gäller satsningar på utveckling och även om det 

tagit längre tid att komma överens i projektet med Swish har det varit till fördel för alla. Vi har 

kunnat se att det under projektets uppstart inte fanns någon extern global konkurrent som 

skapade oro för bankerna om att tjänsten skulle ta lång tid att nå marknaden. Tidsmässigt 

skapades alltså Swish i rätt läge. Respondenterna menar dock att det fortfarande är viktigt att 

behålla konkurrensen mellan bankerna för att inte förvirra kunderna och istället försöka 

fokusera på att vinna kunderna genom externa erbjudanden och villkor. De vill även fokusera 

på att skapa mindre tjänster som inte är en för stor risk för företaget och som inte är en 

branschstandard. Flera respondenter belyser också vikten av att gå samman med en extern 

aktör som inte är en konkurrerande bank som kan erbjuda annan typ av kunskap och 

erfarenheter för att ge till fördel mot sina konkurrenter. Detta visar också från relaterad 

forskning hur dessa företagsgränser suddas ut för att inkludera kunskap från andra branscher 

än endast sin egen. Detta för att kunna skapa och erbjuda nya digitala tjänster som är 

utvecklade för att erbjuda sina kunder mervärde eftersom det alltid är vad man strävar efter.  

Hurvida Swedbank kommer att förhålla sig till att skapa en egenägd digital tjänst eller 

samägd kan vi se har många faktorer som spelar in till beslutet. De har insett att deras 

ekosystem måste vidgas för att ta in kunskap från annat håll för att minska risken för ett 

misslyckande men också öka chansen för framgång. Vi har kunnat ta del av relaterad forskning 
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att vid ett samarbete kan företagen också skapa och utveckla bättre produkter som annars inte 

hade kunnat nå marknaden. En av anledningarna kan vara att de därmed delar på 

resurskostnaderna vilket gör att tjänsten kan bli mer påkostad och därmed också bättre. Det 

innebär även att företagen inte måste ta konsekvenserna som ensam part om tjänsten inte 

skulle flyga. Utifrån resultatet har vi även identifierat att vissa tjänster som bankerna 

distribuerar anses vara en branschstandard. I sådana fall blir det helt enkelt omöjligt för en 

enskild bank att stå som ensam aktör hur bra tjänst de en skulle erbjuda. Det beror på att 

samtliga användare måste kunna nyttja en sådan tjänst, som exempelvis betalning, för att de 

ska kunna ha användning för den på alla ställen där betalning sker.  

4.3 Sammanfattning av resultat och analys 

Bart skapades som en digital tjänst av Swedbank för att erbjuda en ny betalmetod för sina 

kunder genom mobilen. Vi kunde identifiera av resultatet att respondenterna ansåg att 

tjänsten saknade ett kundvärde vilket var en orsak till misslyckandet. De ansåg även att de 

hade lagt för mycket fokus kring tekniken och för lite fokus på att den skulle anpassas i den 

befintliga infrastrukturen. Det innebar att relationerna mellan tjänsten och de befintliga 

aktörerna i ekosystemet inte hanterades vilket är viktigt för att tjänsten ska överleva på 

marknaden. Respondenterna belyste dock vissa fördelar med att skapa en egenägd tjänst vilket 

ger dig konkurrensfördel och att den snabbare kan nå marknaden. Är tjänsten lyckad kan det 

innebära att andra bankers kunder söker sig till tjänsten och i bästa fall vill byta bank. Det 

betyder också att hela vinsten går till den enskilda banken som skapat tjänsten. En annan 

fördel kan innebära att konkurrenten vill köpa in sig på idén och på så vis kan man även nå en 

större kundbas men samtidig erhåller vinsten.  

Swish skapades genom ett samarbete mellan sex storbanker där Swedbank är en av dem. 

För att en tjänst i banksektorn ska överleva på marknaden krävs det att den når 

genomslagskraft. Det innebär att samtliga potentiella användare nås och att de också använder 

tjänsten. Respondenterna menar att de har nått genomslagskraft med Swish på grund av 

samarbetet eftersom de i det fallet når samtliga bankers kundbaser. Vid samarbete mellan 

konkurrenter finns det dock en stor risk för konflikter och dessa spänningar som kan uppstå 

är viktiga att kunna hantera. Ett fungerande samarbete menar respondenterna är ett kraftfullt 

sätt att avvärja större hot som globala aktörer. Då Swedbank och de andra bankerna erbjuder 

samhället samhällsfunktioner som betalningstjänster är det även viktigt att ta i akt om tjänsten 

är, som respondenterna kallar det, en branschstandard. 
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5. Avslutande diskussion 

I denna sektion kommer vi att diskutera resultatet och analysen i förhållande till 

forskningsfrågan och syftet. Syftet med vår studie är att bidra med ökad kunskap kring hur 

digital tjänsteinnovation hanteras då även flera aktörer inkluderas. Därmed har vi valt att 

besvara vår forskningsfråga: Hur hanterar banker digital tjänsteinnovation när tjänsten är 

egenägd respektive samägd? 

5.1 Sammanfattande inledning 

Bart var ett projekt som Swedbank skapade med hög sekretess för att vinna konkurrensfördelar 

men misslyckades. Trots det finns det fördelar med att stå som egen ägare av en digital tjänst. 

Skapar bankerna en tjänst som har ett kundvärde och som går att införa i det befintliga 

ekosystemet där tjänsten accepteras av samtliga inblandade aktörer inklusive befintlig teknik 

och kunder, kommer den att nå marknaden mycket snabbare än om en tjänst skapas 

tillsamman med flera aktörer. Når tjänsten marknaden först kan kunder från konkurrenter bli 

intresserade då de inte kan erbjuda någonting liknande. Det är dock en större risk med den här 

typen av projekt eftersom en ensam ägare står för samtliga kostnader vid genomförandet samt 

att vid ett eventuellt misslyckande stå ensam för kostnader och konsekvenserna. 

Vill företaget istället med säkerhet få en större genomslagskraft och få fler kunder att 

använda den nya tjänsten är det bättre att gå samman med konkurrenter då du därmed får 

tillgång till konkurrenternas ekosystem där deras kunder är inkluderade. Genom co-opetition, 

som är samlingsbegreppet för den här typen av samarbeten, delar konkurrenterna på samtliga 

kostnader även vid ett misslyckande. Att komma överens med sina konkurrenter är dock inte 

alltid helt enkelt och det kan skapas en del spänningar mellan aktörerna. Alla kommer alltid 

att vilja sitt eget bästa och det kan finnas en risk till att samarbetet kan gå i spillror om de i 

samarbetet inte lyckas komma överens. Swish är ett fall där samtliga inblandade banker har 

lyckats komma överens och skapat en tjänst som de lyckats etablera med över fem miljoner 

användare. Även om projektet tog längre tid att ta sig ut på marknaden hade de inte vid tillfället 

någon extern konkurrent som skapade någon oro över att det tog lång tid. Istället har de kunnat 

se att de genom samarbetet kan avvärja större globala hot där det kommer konkurrenter från 

en helt annan bransch och försöker vinna marknadsandelar. Detta beror på att IT-

infrastrukturen idag är global vilket gör att alla i princip kan blanda sig i varandras branscher. 

För Swedbank och de andra bankerna är det här ett stort problem då de alltid varit och vill vara 

ledande gällande tjänster som exempelvis betalning. De har därför tagit beslutet att samarbeta 

då det gäller sådana typer av lösningar, som de anser vara en branschstandard, och istället 

konkurrera kring mindre tjänster samt erbjudanden och villkor. Det är helt enkelt farligare att 

släppa in en global aktör i ekosystemet som exempelvis Apple eller Google som har stora 

tillgångar till att distribuera sina tjänster genom iPhone och Android än att samarbeta med 

sina konkurrenter och tjäna mindre pengar på just den tjänsten. 

5.2 Ekosystemsaktörer 

Vi har i resultatet genom koppling till relaterad forskning kunnat identifiera tre olika 

ekosystemsaktörer som vi anser vara viktiga och relevanta i frågan hur ett företag i 

banksektorn hanterar digital tjänsteinnovation när tjänsten är samägd respektive egenägd. 
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Holmström och Nylén (2014) tar upp att digitalisering i helhet möjliggör mycket för företag 

och underlättar innovationsprocessen vid skapandet av en digital tjänst men vi anser att det 

på djupet finns några aktörer som är viktigare att ta hänsyn till än andra. Nedan kommer vi att 

redogöra för dessa tre ekosystemsaktörer. 

5.2.1 Samskapande av värde 

Den första viktiga aspekten är samskapande av värde där kundernas acceptans av tjänsten är 

avgörande för att kunna etableras i det befintliga ekosystemet. Flertalet respondenter har 

understrukit att om tjänsten inte ger något värde för kunden kommer den att vara ogynnsam 

oavsett om man skapar en egenägd eller samägd tjänst. Nambisan, (2013) och Peters et al., 

(2016) visar att det finns en stor betydelse i att kunna hantera relationerna mellan kunderna, 

tjänsten och företagen för digital tjänsteinnovation där de beskriver samarbete som nyckeln 

till värdeskapandet. Detta ger oss en styrkande bild av hur viktigt samskapande av värde är vid 

hanteringen av digital tjänsteinnovation. Eftersom respondenterna i båda fallen av Swish och 

Bart har framhävt kundvärde som någonting en tjänst måste innefatta anser vi därför att det i 

båda fallen är en avgörande faktor till hanterandet av digital tjänsteinnovation. Vi har 

följaktligen i jämförelsen mellan en egenägd mot en samägd digital tjänst inte kunnat se någon 

skillnad mellan vilket tillvägagångssätt man väljer för vikten av att tjänsten har ett kundvärde. 

För den skull är det en avgörande aktör att kunna hantera för att således skapa en gynnsam 

digital tjänst. 

5.2.2 Infrastruktur 

Den andra viktiga aspekten vi har kunnat identifiera är fokus kring att kunna hantera 

infrastrukturen. Yoo et al., (2010) menar då en digital tjänst skapas med ny teknik måste de 

kunna influeras med den befintliga tekniken i ekosystemet. Adomavicius et al. (2007) 

betraktar tekniken som en aktör och bidrar därmed till nya relationer som måste hanteras 

mellan de befintliga aktörerna i ekosystemet. Många respondenter belyste att missödet för den 

egenägda tjänsten Bart till stor del berodde på att de fokuserade för mycket på att det tekniskt 

var möjligt att skapa tjänsten istället för att anpassa den till befintlig teknik. Av resultatet 

tillsammans med relaterad forskning styrker vi därmed vår bild av att infrastrukturen är en 

viktig aktör för hanterandet av digital tjänsteinnovation. Av resultatet har vi uppfattat att 

Swish har en infrastruktur som kunnat anpassa sig till den befintliga tekniken som smidigt 

inkluderats i smartphones och bankernas tidigare tjänster. Yoo et al., (2010) beskriver 

infrastrukturen idag som öppen och global vilket underlättar för företag att distribuera sina 

tjänster. Det visar att Swish har lyckats hantera infrastrukturen och därmed kunnat distribuera 

sin tjänst och till följd av det nått genomslagskraft med sina miljoner användare. I jämförelsen 

mellan en egenägd och en samägd digital tjänst har vi kunnat konstatera att det är lika viktigt 

att hantera infrastrukturen för att få ett fungerande ekosystem där den nya tjänsten inkluderas. 

Från analysen av resultatet har vi dock observerat att det varit svårare att hantera 

infrastrukturen vid skapandet av Bart som en egenägd digital tjänst mot Swish som en samägd 

digital tjänst. Vi tror att det beror på att Swish är en tjänst som skapats mellan flera 

konkurrerande aktörer som besitter olika kunskap. De har tillsammans kunnat nyttja 

varandras erfarenheter och därmed kunnat skapa en fungerande teknik som anpassats till 

respektive banks befintliga teknik. Bart var som tidigare nämnt ett projekt som skapades under 
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hög sekretess och från resultatet kunde vi se att det fokuserade för mycket på att tjänsten 

tekniskt sett gick att tillverka istället för att det skulle anpassa sig till den befintliga 

infrastrukturen. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att infrastrukturen är avgörande vid 

hantering av digital tjänsteinnovation för båda tillvägagångssätten men att det finns olika 

förutsättningar till att lyckas med det. 

5.2.3 Samarbete 

Vi har även identifiera en tredje ekosystemsaktör som en viktig del i att kunna hantera digital 

tjänsteinnovation. Yoo et al., menar att det finns ett starkt behov av att behöva samarbeta 

mellan företagsgränserna. Det innebär att externa aktörer behövs för att skapa och kunna 

hantera digitala tjänsteinnovationer (2010). Resultatet visar att vid skapandet av en digital 

tjänst har samarbetet varit avgörande för bankerna till att nå genomslagskraft av tjänster. 

Eftersom samarbetet har inkluderat konkurrenter har det varit extra viktigt att kunna hantera 

relationerna mellan bankerna. Vi har genom begreppet co-opetition kunnat förstå de 

spänningar som kan uppstå då man går samman med konkurrenter för att gemensamt uppnå 

sina mål. Zineldin (2004) beskriver att det alltid kommer att finnas risker med ett samarbete 

med konkurrenter då konflikter kan uppstå eftersom företagen alltid kommer att vilja sitt eget 

bästa. En respondent beskrev det på ett liknande sätt då det alltid kommer att finnas olika 

åsikter gällande utvecklingen av en tjänst. På grund av dessa olika åsikter och konflikter som 

kan uppstå tar det ofta mycket längre tid att utveckla en ny digital tjänst vilket vi utifrån 

resultatet har förstått kan vara en nackdel. Speciellt om de samarbetande konkurrenterna har 

en extern konkurrent som utvecklar en liknande tjänst och snabbare kan nå marknaden. 

Lyckas samarbetet mellan bankerna och de etablerar en tjänst som når genomslagskraft, kan 

bankerna istället bli en ännu starkare konkurrent mot globala aktörer som besitter stora 

marknadsandelar.  

Jämför vi med en egenägd digital tjänst har samarbete inte lika stor betydelse eftersom man 

utvecklar den digitala tjänsten som ensamt företag. De samarbeten som krävs är endast mellan 

de berörda aktörerna i ekosystemet där kunden är en av dem som är viktig för att nå 

samskapande av värde. Från resultatet av våra intervjuer kan vi se fördelar med att stå som 

ensam ägare av en digital tjänst vilket styrks av forskning där. Yoo et al., 2010 menar att det 

dels finns en större chans att nå marknaden snabbare men också att man får ta del av hela 

vinsten. Det har dock visats av Yoo et al., 2010 att infrastrukturen idag är öppen och global 

vilket medför möjligheter för aktörer från helt andra branscher att kunna vinna 

marknadsandelar från andra industrier. Det resulterar i globala hot mot bankerna som tvingar 

dem till att samarbeta för att inte konkurreras ut från den ledande positionen de har inom sitt 

område idag. Detta styrker vår identifiering av att samarbete är en viktig ekosystemsaktör vid 

hanterandet av digital tjänsteinnovation. Av resultatet har vi kunnat identifiera att  bankerna 

tillhör företag som erhåller samhällsfunktioner som exempelvis betalningsfunktionen 

motsvarar. Det blir därför extra speciellt och viktigt att bevara sin position på marknaden vilket 

respondenterna menar leder till att måsta samarbeta när det gäller tjänster som de menar är 

en branschstandard. Resultatet visar att trots vissa negativa faktorer som kan uppstå vid 

samarbeten med konkurrenter är det farligare att släppa in globala aktörer i deras ekosystem. 

Det är alltså viktigare att bevara sin position på marknaden. Sammanfattningsvis kan vi anta 

att samarbeten är viktigt för skapandet av både en egenägd och en samägd digital tjänst men 
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på lite olika sätt och i olika stor omfattning. Det är dock tydligt från relaterad forskning 

tillsammans med resultatet att det vid skapandet av en samägd tjänst är viktigare att kunna 

hantera spänningar som kan uppstå i samarbetet med konkurrenter för att hantera digital 

tjänsteinnovation än av en egenägd digital tjänst.  

Vi kan slutligen konstatera att dessa tre ekosystemsaktörer är avgörande för hur bankerna 

hanterar digital tjänsteinnovation. Även om vi har kunnat identifiera tre olika aktörer har vi 

uppmärksammat att de alla tillsammans blir viktiga för att bankerna ska kunna hantera 

digitala tjänster i sina ekosystem. Varje aktör inkluderar i sin tur avgörande mindre aktörer 

som bankerna även måste ta hänsyn till. Det är exempelvis spänningar som uppstår vid 

samarbeten, utomstående aktörer som exempelvis globala aktörer från en annan industri och 

resurskostnader som kan vara avgörande för hur omfattande och påkostad den digitala 

tjänsten kan bli. Det är sammanfattningsvis många olika aspekter som påverkar banker till 

hantering av digital tjänsteinnovation när den är samägd respektive egenägd. Vi har dock 

kunnat styrka från relaterad forskning tillsammans med resultatet av studien att dessa 

ekosystemsaktörer har större betydelse än andra aktörer för att hantera digital 

tjänsteinnovation, men för de skilda tillvägagångssätten har olika förutsättningar. 
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6. Slutsats 

Syftet med studien var att kunna bidra med ökad kunskap kring hur digital tjänsteinnovation 

hanteras av en bank då flera aktörer kan komma att inkluderas. Vi valde att utgå från 

Swedbank som företag och jämförde hanteringen av en egenägd digital tjänst mot en samägd. 

Dessa digitala tjänster motsvarar Bart och Swish. Genom att använda ekosystemsteori i ett 

större sammanhang som visar hur relationer mellan aktörer påverkar varandra menar vi ger 

en bredare förståelse i hur ett företag i banksektorn hanterar digital tjänsteinnovation. Dessa 

aktörer anser vi både kan vara mänskliga och tekniska men även abstrakta, som exempelvis 

samarbete som vi ser som en ekosystemsaktör. Vidare har vi använt begreppet co-opetition för 

att kunna förstå relationerna mellan aktörerna.  

Vi kunde se en del likheter och olikheter gällande hur företaget hanterade dessa digitala 

tjänster i det egenägda respektive samägda projektet. Utifrån relaterad forskning har vi kunnat 

styrka dessa likheter och olikheter. Vi har kunnat konstatera att det i båda fallen kräver 

samskapande av värde, vilket är en viktig ekosystemsaktör som vi har belyst, för att kunna 

erbjuda kunderna en tjänst som ger något kundvärde. Det har för oss blivit tydligt att det är 

något en bank måste kunna hantera vid skapandet av en ny digital tjänst. En andra viktig 

ekosystemsaktör är att kunna hantera infrastrukturen vid skapandet av en ny digital tjänst. 

Från relaterad forskning kunde vi se att det är oerhört viktigt för en bank att få den nya tjänsten 

att passa in i den befintliga infrastrukturen oavsett om man skapar en egenägd eller samägd 

digital tjänst. Vi kunde dock identifiera att det kan vara olika svårt för respektive 

tillvägagångssätt. Både i relaterad forskning och från resultatet kunde vi identifiera 

anledningen till detta där det belystes att det idag är viktigt att inkludera utomstående aktörer 

för att få ta del av annan kunskap och andra erfarenheter. Det gäller oavsett om det är 

samarbetande konkurrenter eller oberoende innovatörer som inkluderas. Detta överlappar till 

den tredje viktiga ekosystems-aktören vi tydligt kunde identifiera vilket är samarbete. Kan 

bankerna inte hantera samarbetet mellan konkurrenter gällande en samägd digital tjänst eller 

som i en egenägd digital tjänst där samarbetet istället endast sker mellan exempelvis kunder, 

kommer de inte heller generera i en lyckad tjänst. Sammanfattningsvis kan vi som tidigare 

nämnt se en del likheter och olikheter mellan hur en bank hanterar digital tjänsteinnovation. 

Detta innefattar dessa tre ekosystemsaktörer som vi anser vara viktigare än andra aktörer för 

en bank att kunna hantera. Skillnaderna och olikheterna mellan tillvägagångssätten sker dock 

inom varje aktör och beroende på vad det är för digital tjänst banken vill skapa. Ska de skapa 

en tjänst som de anser vara en branschstandard tvingas de i princip till att samarbeta med 

konkurrenter och de tvingas därefter till att hantera samarbetet. Finns det en utomstående 

global aktör som hotar bankernas marknadsandelar tvingas de till att hantera samarbetet bra 

då dessa är ett mycket större hot än konkurrensen mellan bankerna. Ska de istället skapa en 

mindre tjänst där de vill vinna konkurrensfördel gentemot de konkurrerande bankerna kan de 

välja att skapa en helt egenägd digital tjänst. Samarbetet handlar i det fallet istället mellan de 

inkluderade aktörerna i ekosystemet vilket bland annat inkluderar kunder för att nå 

samskapande av värde. 

Vår studie ger en bild av hur en bank hanterar digital tjänsteinnovation och vilka aktörer i 

ekosystemet som är viktigare än andra att kunna hantera. Framtida studier skulle kunna gå in 

ännu djupare på hur bankerna bör hantera dessa aktörer. Det vore intressant att exempelvis 
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se hur banker bör hantera de spänningar och konflikter som uppstår vid samarbeten mellan 

konkurrenter. Det vore även intressant att se hur bankerna kommer att förhålla sig till digital 

tjänsteinnovation i framtiden då det förmodligen kommer ännu fler globala aktörer som vill ta 

deras marknadsandelar. Eftersom detta forskningsområde är relativt outforskat anser vi dock 

att det även behövs mer forskning för att kunna fastslå hur en bank hanterar digital 

tjänsteinnovation när tjänsten är egenägd respektive samägd. Speciellt då vi anser det vara en 

väldigt viktig del för bankernas framtida utveckling och överlevnad på marknaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 
 

7. Referenser 

Adomavicius, G., Bockstedt, J. C., Gupta, A., & Kauffman, R. J. (2008). Making sense of 

 technology trends in the information technology landscape: A design science 

approach. Mis Quarterly, 779-809. 

Adomavicius, G., Bockstedt, J. C., Gupta, A., & Kauffman, R. J. (2007). Technology roles and 

paths of influence in an ecosystem model of technology evolution. Information 

Technology and Management, 8(2), 185-202. 

Ansari, S. S., Garud, R., & Kumaraswamy, A. (2015). The disruptor's dilemma: TiVo and the 

US television ecosystem. Strategic Management Journal. 

Bagshaw, M. & Bagshaw, C. (2001). Co-opetition applied to training - a case study. Industrial 

and Commercial Training, vol.33, no.5, s.175-177. 

Bengtsson, M., Eriksson, J., & Wincent, J. (2010). Coopetition: New ideas for a new paradigm. 

Coopetition: Winning strategies for the 21st century, 19-39. 

Bengtsson, M., & Kock, S. (2000). ”Coopetition” in business Networks — to cooperate and 

compete simultaneously. Industrial marketing management, 29(5), 411-426. 

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (2:a uppl.). Malmö: Liber AB. 

Chin, Kwai-Sang & Chan, Boris L. & Lam, Ping-Kit (2008), Identifying and prioritizing critical 

success factors for coopetition strategy, Industrial Management and Data Systems,vol. 

108, nr. 4, p.437-454 

Gustafsson, B., Hermerén, G., & Pettersson, B. (2011). God forskningssed. Retrieved April 24, 

2017, from https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ 

Hartman, J. (2004). Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori. Lund: 

Studentlitteratur. 

Nylén, D., & Holmström, J. (2015). Digital innovation strategy: A framework for diagnosing 

and improving digital product and service innovation. Business Horizons, 58(1), 57-67. 

Holmström, J., & Stalder, F. (2001). Drifting technologies and multi-purpose networks: the 

case of the Swedish cashcard. Information and Organization,11(3), 187-206. 

doi:10.1016/s1471-7727(01)00004-5. 

Iansiti, M., & Richards, G. L. (2006). The information technology ecosystem: Structure, health, 

and performance. The Antitrust Bulletin, 51(1), 77-110. 

Lusch, R. F., & Nambisan, S. (2015). Service Innovation: A Service-Dominant Logic 

Perspective. Mis Quarterly, 39(1), 155-175. 

Lusch, R. F., Vargo, S. L., & Gustafsson, A. (2016). Fostering a trans-disciplinary perspectives 

of service ecosystems. Journal of Business Research, 69(8), 2957-2963. DOI: 

10.1016/j.jbusres.2016.02.028 

Nambisan, S. (2013). Information technology and product/service innovation: A brief 

assessment and some suggestions for future research. Journal of the Association for 

Information Systems, 14(4), 215. 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.02.028


 

31 
 

Peters, C., Maglio, P., Badinelli, R., Harmon, R. R., Maull, R., Spohrer, J. C., ... & Griffith, T. L. 

(2016). Emerging digital frontiers for service innovation. Communications of the 

Association for Information Systems, 39(1). 

Ryberg, J. (2017). Swedbank öppnar sin mobilbetalning. Computer Sweden. Retrieved 28 

March 2017, from http://computersweden.idg.se/2.2683/1.488149/swedbank-

oppnar-sin-mobilbetalning 

Om Swedbank - Swedbank. (2017). Swedbank.se. Retrieved 28 March 2017, from 

https://www.swedbank.se/om-swedbank/?contentid=CID_706671 

Om Swish | Swish. (2017). Getswish.se. Retrieved 28 March 2017, from 

https://www.getswish.se/om-swish/ 

Vad är Bart? - Swedbank. (2017). Swedbank.se Retrievec 28 March 2017, from 

https://www.swedbank.se/idc/groups/public/@i/@sc/@all/@kp/documents/produ

ctinformation/cid_492693.pdf  

Swish – skicka och ta emot pengar enkelt med mobilen | Swedbank. (2017). Swedbank.se. 

Retrieved 28 March 2017, from https://www.swedbank.se/privat/digitala-

tjanster/swish/index.htm?wt_query_text=swish 

Swish - en snabb betaltjänst. (2017). Mobil. Retrieved 28 March 2017, from 

http://www.mobil.se/nyheter/swish-en-snabb-betaltj-nst#.WNpJGuD1AQ8 

Videla, E. (2017). Swedbank skrotar Bart - "Tråkigt", säger Axfood. Computer Sweden. 

Retrieved 28 March 2017, from 

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.543164/swedbank-skrotar-bart---trakigt-

sager-axfood 

Walley, K. (2007). Coopetition: an introduction to the subject and an agenda for research. 

International Studies of Management & Organization, 37(2), 11-31. 

Yin, R. K. (2014). Case study research: design and methods. London: Sage Publication. 

Yoo, Y., Henfridsson, O., & Lyytinen, K. (2010). The new organizing logic of digital innovation: 

An agenda for information systems research. Information Systems Research, 21(4), 

724-735. 

Yu, D., & Hang, C. C. (2010). A reflective review of disruptive innovation theory. International 

Journal of Management Reviews, 12(4), 435-452. 

Zineldin, M. (2004). Co-opetition: the organisation of the future. Marketing Intelligence & 

Planning, 22(7), 780-790. 

 

 

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.488149/swedbank-oppnar-sin-mobilbetalning
http://computersweden.idg.se/2.2683/1.488149/swedbank-oppnar-sin-mobilbetalning
https://www.swedbank.se/om-swedbank/?contentid=CID_706671
https://www.getswish.se/om-swish/
https://www.swedbank.se/idc/groups/public/@i/@sc/@all/@kp/documents/productinformation/cid_492693.pdf
https://www.swedbank.se/idc/groups/public/@i/@sc/@all/@kp/documents/productinformation/cid_492693.pdf
https://www.swedbank.se/privat/digitala-tjanster/swish/index.htm?wt_query_text=swish
https://www.swedbank.se/privat/digitala-tjanster/swish/index.htm?wt_query_text=swish
http://www.mobil.se/nyheter/swish-en-snabb-betaltj-nst#.WNpJGuD1AQ8
http://computersweden.idg.se/2.2683/1.543164/swedbank-skrotar-bart---trakigt-sager-axfood
http://computersweden.idg.se/2.2683/1.543164/swedbank-skrotar-bart---trakigt-sager-axfood

