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Sammanfattning 

Uppsatsen berör den nya prisbelönade mobila betalningstjänsten Swish, som är ett 

samarbete mellan sju av Sveriges största banker. Syftet är att identifiera framträdande 

aktörer i samarbetet kring Swish samt redogöra för hur dessa förhåller sig till varandra. 

Med hjälp av teori om aktör-nätverk definieras och beskrivs det nätverk av aktörer som 

omger Swish. Därutöver redogörs det för hur nätverket har formats från det att Swish var 

en idé till att den blev en färdig applikation. Michel Callons teori om översättning används 

för att beskriva denna process. En kvalitativ studie genomfördes, där sju semi-strukturerade 

intervjuer ligger till grund för studiens empiriska resultat. Analysen av det empiriska 

resultatet sker kvalitativt i form av att definiera framträdande aktörer, som sedan används 

för att beskriva formandet av nätverket som omger Swish utifrån de fyra faserna av 

översättning: problematisering, intresseväckning, värvning samt mobilisering. Uppsatsen 

redogör för egenskaperna i varje fas och hur dessa har bidragit till formandet av Swish som 

färdig applikation. Framträdande aktörer i det aktör-nätverk som omger Swish är till att 

börja med de sex bankerna som utvecklat idén om Swish: Swedbank, Nordea, 

Länsförsäkringar, Handelsbanken, SEB, samt Danske Bank. Bankerna bildar även en 

gemensam framträdande aktör i form av det konsortium som bildades och senare blev 

bolaget Getswish AB, som ägs av de sex bankerna. Vidare är Bankgirot, HiQ och TWL 

framträdande aktörer i samarbetet kring Swish. Bankgirot är underleverantör till Getswish 

AB. Bankgirot tillhandahåller infrastrukturen BIR, och säljer tjänsten Swish till intresserade 

banker. HiQ är i sin tur underleverantör till Bankgirot. HiQ utvecklar och förvaltar 

betalningsväxeln och de mobila enheterna, och kommunicerar med bankerna via Bankgirot. 

TWL är designbyrå åt Getswish AB och bankerna, där TWL bidrar med strategisk 

kompetens kring kommunikation och varumärke. Även Mobilt BankID, som är den 

gemensamma säkerhetslösningen, och mobilapplikationen Swish ses som framträdande 

aktörer i samarbetet. Vidare diskuteras översättningens fyra faser, där en icke-linjär 

dynamisk process kan identifieras då nätverket kring Swish formades. Slutligen presenteras 

förslag på vidare forskning. 

 

Nyckelord:  Swish, banker, aktör, aktör-nätverk, nätverk, ide, applikation, översättning, 

process, framträdande aktörer, problematisering, intresseväckning, värvning, mobilisering, 

icke-linjär process  
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1. Inledning 

Kontanthanteringen i Sverige har minskat stadigt sedan 1950-talet. Värdet av mängden 

sedlar och mynt i relation till Sveriges BNP har minskat från 10 procent till dagens 3,2 

procent (Riksbanken, 2013). Kontanter används i förhållandevis låg utsträckning jämfört 

med andra länder medan kort används i hög utsträckning. Emellertid ser forskare att 

kontanter fortfarande är ett effektivt betalmedel vid vissa typer av transaktioner och 

eftersom de funnits under en lång tid är det inte sannolikt att de försvinner. Det är 

slutsatsen av en forskningsrapport från Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. 

Samtidigt har den tekniska utvecklingen bidragit till att ta fram attraktiva lösningar, i syfte 

att ersätta den kontanta hanteringen med digitala motsvarigheter. Idag finns fler 

möjligheter för enkel, säker och smidig betalning än vad som fanns för bara några år sedan 

(Arvidsson, 2013). 

 

Riksbanken, som har det övergripande ansvaret för betalningsmedel samt mängden 

kontanter i samhället, uppskattar att kontanter även fortsättningsvis kommer att få mindre 

betydelse som betalningsmedel. Dels kommer kontanthanteringen vid betalning på 

inköpsställen att fortsätta minska, då fragmenteringen av utbud och efterfrågan på 

betalningstjänster troligtvis kommer att öka. Dels är det även troligt att användandet av 

kontanter kommer att minska vid betalningar mellan privatpersoner. Emellertid är denna 

bedömning osäker, då det är oklart vad som egentligen styr efterfrågan på kontanter. 

Samtidigt tror handeln och bankerna i Sverige att kontanter kommer att finnas kvar 

åtminstone fram till år 2030. Riksbankens lansering av nya sedlar, med start i oktober 

2015, är ytterligare en indikation på att kontanter kommer att finnas kvar som 

betalningsmedel under en överskådlig framtid (Riksbanken, 2013). 

 

Företag och banker är centrala aktörer i frågan om det kontantlösa samhället. Förutom att 

möta efterfrågan från kunderna är det även en kostnadsfråga att hantera kontanter. Ett 

kontantlöst samhälle, med digitala säkerhetslösningar och mindre kontanthantering, har 

potential att vara smidigare, effektivare och framför allt mer ekonomiskt fördelaktigt. Det 

finns emellertid motstånd mot idén om ett kontantlöst samhälle. Vissa politiker menar att 

det förstärker klasskillnader mellan de som har tillgång till digitala betalningslösningar och 
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de som av olika anledningar inte har möjlighet att använda dessa. Handeln och 

kortföretagen ses som de största vinnarna i ett kontantlöst samhället medan förlorarna 

skulle bli den informella sektorn samt de näringsidkare som idag bygger sin verksamhet på 

kontant hantering (Arvidsson, 2013). 

 

Riksbanken uppskattar att kontanthanteringen i Sverige kostar 11 miljarder kronor per år 

(Västerbottenkuriren, 2012). Från bankernas sida finns ett gemensamt intresse att minska 

kontanthanteringen, där minskad rånrisk, miljöpåverkan och samhällsekonomiska 

kostnader nämns som mest framträdande argument. Idag hanterar färre än 3 av 10 

bankkontor kontanter, samtidigt som kontantuttag i uttagsautomater har minskat med 

cirka 30 procent sedan 2000-talets början. Antalet kortbetalningar har fyrdubblats medan 

det totala värdet på betalningarna har tredubblats, vilket är av intresse för bankerna då 

betalningar genererar intäkter i form av kortavgifter. Ett annat steg mot det kontantlösa 

samhället är mobila betalningstjänster som baseras på en mobilapplikation eller ett inbyggt 

chip i exempelvis mobiltelefonen (Riksbanken, 2013). 

 

En av de nya digitala betallösningarna, som presenterades på den svenska marknaden den 

12 december 2012, är mobilapplikationen Swish. Den är ett gemensamt samarbete mellan 

sju av Sveriges största banker: Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, 

SEB, Skandia samt Swedbank och Sparbankerna. Applikationen möjliggör omedelbar 

överföring av pengar till andra användare som använder samma applikation. Swish är 

främst avsedd för överföring mellan privatpersoner och är i dagsläget inte ett 

betalningsmedel i butik. Applikationen har blivit populär tack vare sin enkelhet, smidighet 

och säkerhet. Användaren behöver endast ange mobiltelefonnumret till den person som 

han eller hon vill skicka pengar till, samt verifiera med ett Mobilt BankID, kopplat till 

användarens bank. Beloppet överförs sedan i realtid till mottagaren. Samarbetet mellan 

bankerna kan jämföras med det samarbete som skapade institutionen Bankgirocentralen 

1959, en central aktör för förmedling av betalningar mellan banker och bankkunder som 

omfattar 5 miljoner transaktioner per dag (Swish, 2013). 

 

Swish är en prisbelönad tjänst som bland annat fick “Guldmobilen” för årets mobila 

betalning vid 2013 års Mobilgala (Mobil, 2013). En undersökning utförd i juni 2013 visade 
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på 98 procents kundnöjdhet och Swish har på mindre än ett och ett halvt år nått över en 

miljon användare (Länsförsäkringar, 2013). Det omfattande samarbetet som skapat Swish 

är en interaktion mellan bankerna och olika aktörer som tillsammans har bidragit till 

utvecklingen av applikationen. Denna studie avser att undersöka denna interaktion och hur 

samspelet mellan inblandade aktörer har formats då Swish gick från att vara en idé till att 

bli en färdig applikation. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka framväxten av applikationen Swish, samt beskriva 

nätverket av aktörer som utformat applikationen. De aktörer som har varit framträdande i 

samarbetet samt hur dessa förhåller sig till varandra identifieras. Vidare beskriver studien 

hur idén om Swish blev till en färdig applikation, och hur detta har format nätverket som 

omger Swish. Utifrån syftet har dessa frågeställningar formulerats: 

 

● Vilka framträdande aktörer kan identifieras i samarbetet kring Swish och hur 

förhåller sig dessa aktörer till varandra? 

 

● Hur har det nätverk av aktörer som omger Swish formats från det att Swish var en 

idé till att den blev en färdig applikation? 

1.2 Avgränsningar 

Endast de direkt kopplade aktörerna till framväxten av Swish betraktas, det vill säga de 

som har bidragit till den tekniska utvecklingen av applikationen, och de som investerat i 

den. Att avgöra vad som är en framträdande aktör är en fråga om tolkning och genom 

intervjuer med aktörer kopplade till Swish har denna tolkning gjorts. Konsumenterna av 

Swish, samt företag och organisationer som inte är direkt kopplade till Swish och dess 

framväxt betraktas inte som framträdande aktörer i det nätverk som har undersökts. 

Därmed har dessa hamnat utanför studiens avgränsningar.  
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1.3 Disposition 

Till att börja med presenteras uppsatsens syfte och frågeställningar. De avgränsningar som 

studien omfattar och dess frågeställningar diskuteras sedan. Därefter beskrivs det 

teoretiska ramverket och analysmodellen som används till att svara på studiens 

frågeställningar. Med syfte och teori som utgångspunkt presenteras sedan den utvalda 

forskningsmetoden och dess applikation på studien. Metodens bidragande till studiens 

empiriska del diskuteras, såväl som metodens trovärdighet och källkritik och eventuella 

problem med den utvalda metoden. Därefter redogörs det för studiens empiriskt insamlade 

data, som sedan analyseras utifrån vald analysmodell. Analysdelen ämnar att, med hjälp av 

det teoretiska ramverket, förklara de empiriska data som har insamlats och därmed 

besvara studiens frågeställningar. Avslutningsvis presenteras studiens slutsats, med 

åtföljande diskussion och förslag på vidare forskning. 
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2. Teori 

Denna studie avser att angripa frågeställningarna utifrån ett aktör-nätverksteoretiskt 

perspektiv (ANT). ANT är ett teoretiskt ramverk med syftet att beskriva relationer inom ett 

nätverk och undersöka sociotekniska processer. Det presenterades under 1980-talet av 

Bruno Latour, Michel Callon och John Law som ett nytt forskningsområde inom sociologin, 

där vetenskap och dess omgivning kunde ses på ett nytt sätt (Law & Hassard, 1999, s.23). 

ANT understryker vikten av att beakta hela det sammanhang som undersöks och att inte i 

förväg bestämma vad som är viktig och mindre viktigt, för att inte missa betydelsefulla 

omständigheter i omgivningen. ANT bygger på idén om att vetenskapligt arbete inte 

nödvändigtvis behöver särskiljas från andra aktiviteter, och där vetenskap istället ses som 

en heterogen process av sociala, tekniska samt konceptuella faktorer. På detta sätt kopplas 

vetenskap och kunskap ihop med teknologi och artefakter. Med andra ord kan den 

vetenskapliga naturen och samhället ses som effekter av en kollektiv aktivitet i form av de 

relationer som finns i ett nätverk (Latour, 1990, s. 1-10). Latour beskriver det för ANT 

centrala begreppet generaliserad symmetri, som innebär att ingen skillnad görs mellan 

mänskliga och icke-mänskliga aktörer. Latour argumenterar att varken det tekniska eller 

sociala tillståndet bör ses som konstant. Det finns istället en möjlighet för aktörer att 

utvecklas tillsammans, i riktning med den innovation som aktörerna är en del av (Latour, 

1991). Med hjälp av ANT kan komplexiteten hos handlingar och interaktioner mellan 

aktörer beskrivas utifrån deras egna intressen och syften (Bruun & Hukkinen, 2003). 

2.1 Aktör-nätverksteori 

Aktör-nätverksteori beskriver världen och dess fenomen som ett sammanhang, uppbyggd 

av olika små delar som alla tillhör samma helhet. Detta synsätt kan användas för att studera 

det som undersöks utifrån ett nätverksperspektiv. Nätverken består i sin tur av människor, 

tekniska artefakter, koncept och idéer och alla dessa ting ses som aktörer eller aktanter. 

Aktörer agerar på andra medan aktanter blir agerade på. Vad som ses som aktör och vad 

som ses som nätverk är en fråga om definition av den som forskar. Ett antagande som görs 

när aktör-nätverksteori används är att det som studeras faktiskt formar sig som ett nätverk, 

vilket inte alltid behöver vara fallet. För att kunna använda ANT som teoretiskt ramverk 

behövs centrala begrepp som aktör och aktör-nätverk tydliggöras (Latour, 1990, s. 1-10). 
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2.1.1 Aktör 

En aktör definieras av Latour som ett mänskligt eller icke mänskligt element, som gör andra 

element, aktanter, beroende av sig själv. En aktör ämnar ta plats i nätverket, skapa 

utrymme runt sig själv, göra andra aktörer beroende av den, samt ta andra aktörers idéer 

och anpassa till sin egen kontext. Syftet med detta synsätt är att understryka det faktum att 

materiella faktorer såväl som mänskliga ses som centrala delar i de sociala interaktioner 

som sker inom ett nätverk. En aktör behöver inte vara en människa, det kan även vara en 

grupp av människor, eller en teknisk artefakt. ANT behandlar dessa tekniska artefakter och 

mänskliga faktorer likvärdigt och det är genom interaktionen mellan dessa som nätverk 

utformas. Mänskliga aktörer definierar materiella aktanter, som i sin tur påverkar hur de 

materiella aktanterna interagerar med andra aktörer inom nätverket. Aktörer har samma 

möjlighet att påverka varandra, och försöker utifrån gemensamma intressen övertala 

varandra att gruppera sig i nätverk. Det är dessa nätverk som definieras som aktör-nätverk. 

En aktör kan emellertid kallas aktör endast om den har någon effekt på någon annan aktör 

(Latour, 2005, s. 54). 

2.1.2 Aktör-nätverk 

Aktör-nätverk är ett heterogent nätverk av gemensamma intressen hos olika aktörer, och 

syftar på att en aktör inte agerar på egen hand utan snarare utifrån sin materiella och 

mänskliga omgivning. De materiella och mänskliga deltagarna som utgör nätverket ses som 

lika viktiga och det är interaktionen mellan dessa som skapar och karaktäriserar nätverket. 

Då ett aktör-nätverk är en sammansättning av mänskliga och icke-mänskliga aktörer är det 

ständigt i förändring, och kan till och med upplösas. Nätverken kräver kontinuerligt 

underhåll och ordning för att inte bli instabila. Centrala faktorer som kan skapa konflikter 

och påverka nätverks stabilitet är huvudaktörernas roller, avhopp, svek, rekrytering av 

konkurrerande nätverk samt andra typer av förändringar som kan ske inom delar av 

nätverket (Latour, 2005, s. 133). 
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2.2 Översättning 

Översättning är processen då ett nätverk av aktörer formas. En handling omvandlas till en 

idé, som sedan anammas av en annan aktör, som i sin tur anpassar den ursprungliga idén 

till sin egen kontext. Då flera olika aktörer, med olika intressen och egenskaper, är 

involverade i denna process kan det för tydlighetens skull vara fördelaktigt att fokusera på 

ett fåtal utvalda aktörer och studera processen utifrån aktörernas synvinklar, samtidigt 

som hela nätverksperspektivet bör tas i beaktning. Enligt Callon består 

översättningsmodellen av fyra delmoment: problematisering, intresseväckning, värvning 

samt mobilisering (Callon, 1986). Denna representation av översättning implicerar att 

processen är linjär och sekventiell. Emellertid poängterar Elbanna (2008) att förespråkare 

för aktör-nätverksteori ser en helt lyckad översättning av en idé till ett stabilt nätverk som 

sällsynt, och att bildandet av nätverk istället ses som en pågående och föränderlig process. 

 

Alla aktörer i nätverket har egna syften och agerar utifrån dessa. Detta faktum gör att 

aktören, utifrån egna intressen, kan bidra till att förändra, stärka, försvaga eller till och med 

upplösa ett nätverk. Det är sällan dynamiken i ett nätverk ter sig likadant som i den 

ursprungliga översättningen (Latour, 1998). En framgångsrik översättning skapar ordning 

bland aktörerna i nätverket. Då aktörernas intressen inom nätverket står i linje med 

varandra blir nätverket stabilt och tekniken kan etableras (McBride, 2003). Varje aktör får 

en plats i nätverket och gemensamma utrymmen mellan aktörer skapas. En mindre 

framgångsrik översättning kan istället medföra att aktörerna hamnar i separata utrymmen, 

utan gemensamma ytor och utan förmågan att kommunicera med varandra (Callon, 1991).  

2.2.1 Problematisering 

I det första momentet i översättningsprocessen söker den enskilde aktören, 

initiativtagaren, efter gemensamma intressen hos andra aktörer. Aktören utgår här utifrån 

en definierad problematisering av egna syften och intressen. Relevanta aktörer kan vara av 

både vetenskaplig och social karaktär. När relevanta aktörer har identifieras definieras 

sedan en lösningsstrategi på problemet. Lösningen utformas kring initiativtagaren, vilket 

medför att den aktörens existens blir oersättlig gentemot de andra aktörerna. Callon (1986) 

definierar denna oersättliga aktör som en obligatorisk passagepunkt i nätverket. En 

obligatorisk passagepunkt är en nod som fungerar som en mellanhand mellan nätverk eller 
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nätverkskomponenter. En stark obligatorisk passagepunkt utövar kontroll över resurser 

och har möjlighet att hävda ansvar för att nätverket ska fungera. Funktionen och formen av 

en obligatorisk passagepunkt varierar från nätverk till nätverk, emellertid är den viktigaste 

rollen att kontrollera nätverkets inriktning och hållbarhet. Denna aspekt av 

problematiseringsfasen är dynamisk i den meningen att en aktör inte kan uppfylla sina 

syften på egen hand utan att anpassa sig till den obligatoriska passagepunkten (Law & 

Callon, 1992).  

 

Målet med problematiseringsfasen är alltså att identifiera relevanta aktörer, deras 

identiteter och syften, och skapa förbindelser och länkar mellan dessa. En aktörs identitet 

kan definieras genom sina egna syften och intressen, medan initiativtagaren försöker 

etablera sig som en obligatorisk passagepunkt i det nätverk av relationer som aktören är en 

del av (Callon, 1986). 

2.2.2 Intresseväckning 

Varje relevant aktör definierar sin identitet, mål, inriktning samt intressen och utifrån dessa 

kan aktören antingen acceptera eller frånsäga sin roll och de förbindelser som finns i 

nätverket. Emellertid kan ingen aktör formulera sin identitet och sina mål på ett helt 

oberoende sätt. Problematiseringsfasen visar istället på en kontinuerligt pågående process 

av handlingar som testar och anpassar aktörernas identiteter och syften. En aktör kan ha 

idéer, mål och världsbilder som inte stämmer överrens med andra aktörer. För att skapa en 

gemensam bild av den initiala problematiseringen talar Callon om intresseväckning. 

Intresseväckning är de handlingar som utförs av en aktör med syftet att tydligare komma 

fram till andra aktörers identiteter, syften och roller. Detta sker med perspektiv utifrån de 

gemensamma intressen som förenar aktörerna (Callon, 1986). 

 

Samtidigt är aktörer definierade av andra, vilket medför att en aktörs identitet konsekvent 

definieras på olika sätt. Genom att stärka eller försvaga länkarna som finns mellan aktörer 

ändras också aktörernas egna identiteter och syften. Exempelvis kan en aktör A definieras 

utifrån förbindelsen med aktör B, medan förbindelsen med aktör C, D och E, som försöker 

definiera aktör A på ett annat sätt, bryts. Med andra ord, i intresseväckningen definieras en 

aktör utifrån de förbindelser som finns med andra aktörer. Detta är en kontinuerligt 
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pågående process, där förbindelser stärks och försvagas, eller till och med bryts och varje 

aktör försöker definiera andra aktörer utifrån sin egen identitet och sina egna syften. 

Genom intresseväckningen ändras både aktörernas egna identiteter och förbindelser med 

andra, och i lyckosamma fall skapas en balans (Callon, 1986). Miller (1992) beskriver denna 

intresseväckning som formandet av lösa sammansättningar av aktörer till funktionella 

nätverk. Det funktionella nätverket formas genom att aktörerna använder övertalning, 

intriger, beräknande samt retorik i syfte att förhandla med andra aktörer inom nätverket. 

Dent (2003) redogör hur dessa aspekter fick olika typer av aktörer att förhandla och 

samarbeta med varandra och i slutändan åstadkomma en önskad förändring. 

2.2.3 Värvning 

De förbindelser som skapas i intresseväckningsfasen, med hjälp av gemensamma 

arrangemang, behöver nödvändigtvis inte leda till faktiska samarbeten. För att gå från 

intresseväckning till den följande värvningen behövs förtydliganden göras vad gäller 

aktörernas roller och syften. Värvningsfasen är de olika förhandlingar och 

styrkeprövningar som följer en lyckad intresseväckning och som gör att aktörer lyckas 

skapa faktiska samarbeten med varandra. För att en aktör ska bli en del av ett samarbete 

krävs det att aktören är villig att förankra sig i de andra aktörernas intressen, vilket ofta 

kräver en lång process av förhandlingar. Under förhandlingens gång kan det dessutom dyka 

upp mer eller mindre okända faktorer som motverkar ett eventuellt samarbete, inte minst 

aktörer emellan. Exempelvis kan en aktör C störa förbindelsen mellan en aktör A och en 

aktör B genom att intresseväcka aktör B. Förhandlingarna sker olika intensivt beroende på 

hur stort motstånd som finns mellan aktörerna. En aktör kan binda sig till andra aktörer på 

många olika sätt, exempelvis genom uppgörelser, förledande eller samtyckte utan 

diskusson (Callon, 1986).  

 

Värvningsfasen skapar tydligare roller mellan aktörer. Dessa är resultat av de förhandlingar 

som sker, och där aktörernas identiteter och syften blir bestämda och prövade (Callon, 

1986). Munro (1999) poängterar att maktrelationerna och rollerna mellan aktörerna inte 

är resultat av att aktörerna underordnat sig varandra. Munro (1999) relaterar istället 

värvningsfasen till den dynamik som får aktörer att bli hopflätade i nätverk, snarare än 

tvingade till att samarbeta. Värvningen kan ses som ett sätt att möjliggöra för aktörer och 
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aktanter att lösa motsättningar samt bilda sammanslutningar och därigenom etablera 

kontrollerade funktionella nätverk (Clegg, 1989). 

2.2.4 Mobilisering 

I den slutgiltiga mobiliseringsfasen är aktörerna aktiva deltagare i nätverket, såvida de har 

godtagit och anammat de roller som tillskrivits dem (Callon, 1986, s. 24-34). Det är i den 

här fasen nödvändigt att de representanter som ska företräda aktörsgrupper är i linje med 

gruppens intressen och egenskaper. Den stora frågan i mobiliseringsfasen är huruvida en 

grupp eller berörda individer kopplade till en aktör ställer sig bakom de fåtal individer som 

tidigare fört deras talan. Om konsensus nås mellan dessa bildas tydliga avgränsande och 

stabila nätverk. De tidigare problematiseringarna har definierat olika förhandlingsbara 

hypoteser om aktörers identitet, deras förhållande till andra aktörer samt huruvida 

aktörens mål överensstämmer med andra aktörer och slutligen bildat tydliga samarbeten 

(Callon, 1986). 

 

Nätverket som mobiliserats kan emellertid alltid kan ifrågasättas och till och med upphöra 

att existera (Callon, 1986). För att uppfylla ett tillstånd av stabilitet måste aktör-nätverket 

växa och nå en kritisk massa. Om nätverket förblir instabilt kan det försvinna snabbt. Ny 

teknik som varit central i nätverket kan, i samband med nätverkets bortfall, ses som 

misslyckad och snabbt bli föråldrad. För att stabilitet ska fastställas inom ett nätverk med 

tekniska artefakter måste dessa bli irreversibla. Traditionellt sett ses irreversibilitet 

tydligast i upprättandet av fysiska nätverk. När ett järnvägsnätverk etableras och byggs är 

det svårt att flytta eller ändra på dess struktur. När ett sådant nätverk byggs kommer andra 

fysiska nätverk att behöva anpassas till det nätverket. Med ett mjukvarunätverk finns få 

direkta fysiska strukturer att tala om. Det handlar i sådana fall mer om sociala nätverk och 

samhällets mjukvarustandarder. Begreppet irreversibilitet appliceras på nätverk med ett 

fokus på sociala beroenden istället för fysiska. Detta innebär att tekniken blir så socialt 

integrerad att den blir en del av samhällets standarder, vilket skapar en motvillighet hos 

användarna att lämna den (McBride, 2003). 

 

När väl irreversibilitet har uppstått inom nätverket blir användarna låsta till nätverket och 

dess standarder. I ett stabilt nätverk är användningen av en accepterad teknisk artefakt 
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irreversibel. Tekniken och sättet den används på blir en svart låda, vars innehåll och 

operationer inte ifrågasätts eller undersöks. Den blir då en del av användarnas vardag, 

inbäddad i sociala aktiviteter och därmed tagen för givet. Endast vad som stoppas in och 

vad som kommer ut ur den svarta lådan spelar roll. Både tekniken och nätverket blir stabilt, 

där tekniken blir en förlängning av användarna. (Callon & Latour, 1981). Svarta lådor kan 

emellertid öppnas ifall deras innehåll, tekniken, vid ett senare tillfälle behöver undersökas 

(McBride, 2003). 

2.3 Analysmodell 

De empiriska data som erhållits i detta arbete analyseras utifrån översättningens fyra 

delmoment, i syfte att beskriva hur nätverket som omger Swish formats från det att Swish 

var en idé till att den blev en färdig applikation. Begreppen aktör och aktör-nätverk är 

centrala för att identifiera nätverkets olika delar och samtidigt inte skilja på mänskliga samt 

icke mänskliga aktörer i samarbetet kring Swish. Det teoretiska ramverket kan här bidra till 

att beskriva översättningen av Swish från idé till färdig applikation, se Figur 1. 
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Figur 1. Grafisk illustation av översättningsmodellen och dess fyra faser. 
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3. Metod 

Valet av metod för insamling av empiriska data, intervjuform samt respondenter redogörs 

för och diskuteras i detta avsnitt. Därefter beskrivs den operationalisering av teorin till 

empirisk data som har använts i intervjuerna. Vidare redogörs det för genomförandet av 

intervjuerna och hur empiriska data är tänkta att analyseras. Slutligen diskuteras studiens 

trovärdighet och källkritik. 

3.1 Val av forskningsmetod 

För att identifiera det nätverk av framträdande aktörer som har format Swish från idé till 

applikation, har en kvalitativ forskningsmetod valts. Kvalitativ forskning lägger tonvikten 

på verbala beskrivningar vid insamling och analys av empiriska data. Detta till skillnad från 

kvantitativ forskning som betonar kvantifiering av numeriska uppgifter (Bryman & Bell, 

2007, s.741). Den mest använda metoden inom kvalitativ forskning är intervjuer. Att 

intervjua, transkribera och analysera är tidskrävande processer. Emellertid kan de passa 

väl för forskarens mål och syften. Det finns flera typer av intervjuer inom kvalitativ 

forskning, där de två vanligaste är semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer 

(Bryman & Bell, 2007, s.472). 

 

Den kvalitativa metod som har valts för denna studie omfattar intervjuer med respondenter 

som på olika sätt är kopplade till Swish. Då studiens syfte är att är identifiera aktörer och 

beskriva dynamiken mellan dessa är en kvalitativ forskningsmetod med intervjuer 

nödvändig. För att få djupgående empiriska resultat och primärdata krävs intervjuer med 

expertis inom området. Detta faktum har varit särskilt uppenbart då primärdata och 

sekundärdata om Swish i tillgänglig dokumentation är begränsad. 

3.2 Intervju som kvalitativ metod 

Sju intervjuer genomfördes med olika representanter för framträdande organisationer i 

samarbetet Swish. Intervjuer kan genomföras med varierande grad av formalitet och 

standardisering av intervjufrågorna. Ett sätt att klassificera olika typer av intervjuer är 

utifrån deras grad av formalitet. Denna uppdelning möjliggör olika sätt att samla in 

empiriska data och ett resonerande kring den intervjumetodik som har valts, även om den 
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medför att de olika formerna kan överlappa varandra. Ytterligare ett sätt att kategorisera 

intervjuer är utifrån graden av standardisering; standardiserade intervjuer samt icke-

standardiserade intervjuer (Saunders, 2009, s.320). 

 

Semi-strukturerade intervjuer avser en intervjumiljö där intervjuaren följer en generell 

mall av frågor, där frågorna och följden de ställs i kan variera beroende på vem som 

intervjuas. Frågorna är ofta av mer generall art, och vissa frågor kan utelämnas om de inte 

anses vara relevanta. Därtill har intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor och komma 

med respons till betydande intervjusvar. Den semi-strukturerade naturen medför att en 

inspelning av intervjusvaren är rekommenderad (Saunders, 2009, s.321). Standardisering 

av sättet att ställa frågor och sättet att behandla respondentens svar medför att en 

eventuell variation av respondenternas svar kan tolkas som en trovärdig variation av 

empiriska data. På så sätt kan en eventuell inverkan av intervjumiljön uteslutas. Syftet med 

att standardisera intervjufrågorna är att minimera eventuella felkällor som uppstår på 

grund av intervjuarens sätt att ställa frågor (Bryman & Bell, 2007, s.210-213). 

 

För denna studie har en semi-strukturerad intervjumetodik valts, där frågorna har varit 

både standardiserade och icke-standardiserade. Detta val har gjorts för att möjliggöra en 

anpassning av frågorna till den organisation och kontext som respondenterna 

representerar och därmed få valida empiriska data. De standardiserade frågorna har ställts 

i syfte att uppnå reliabilitet och minimera intervjumiljöns påverkan på respondenternas 

svar. Icke-standardiserade frågor användes för att erhålla data som var unika för den 

specifika respondenten. 

3.3 Val av respondenter 

De respondenter som intervjuades valdes ut genom snöbollsprincipen. Detta urval går ut på 

att en informant, under exempelvis en intervju, anger namnet på en annan möjlig informant 

som kan vara relevant för studien. På så vis erhålls nya respondenter och ny kunskap under 

intervjuernas gång. Detta kan liknas vid en rullande snöboll, som ju längre den rullar blir 

större och större. Att hitta en första kontakt är det huvudsakliga problemet, samtidigt som 

sannlikheten att hitta en helt representativ kontakt är låg jämfört med andra metoder. 

Emellertid ger denna urvalsmetod en möjlighet att få tillgång till slutna miljöer där det är 
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problematiskt att identifiera relevanta respondenter, vilket delvis har varit fallet i denna 

studie (Saunders, 2009, s.240-241). 

 

Initialt skickades förfrågningar om intervjuer via e-post till respektive bankrepresentant, 

vilkas kontaktuppgifter fanns angivna på hemsidan för Swish. Detta gjordes med syftet att 

få en första kontakt med varje bank. Med utgångspunkt från de svar som erhölls från 

respektive bank valdes Ted Scheiman, projektledare på Swedbank, samt Lars Gunnstam, 

ordförande i Getswish AB och representant för Nordea, ut för två överskådliga intervjuer. 

Syftet med dessa intervjuer var att få en översiktlig bild av samarbetet kring Swish och 

urskilja framträdande aktörer. Under de två intervjuerna presenterades framträdande 

aktörer såsom Bankgirot, HiQ och TWL. Efter genomförda intervjuer togs en kontakt med 

Per Ekwall, grundare och VD för designbyrån TWL, med avsikten att genomföra en mer 

djupgående intervju. Intervjun genomfördes via telefon. Därefter genomfördes ytterligare 

två intervjuer med bankrepresentanter; Per-Olof Skarstedt på Länsförsäkringar och Patrik 

Wård och Linda Kinane på Handelsbanken. Syftet med dessa två intervjuer var att få mer 

djupgående information om Swish och bankernas syn på samarbetet, samt validera data 

från tidigare genomföra intervjuer. 

 
Tabell 1. Sammanfattning av de respondenter som har valts för studiens kvalitativa studie. 

Namn Organisation Position Plats Intervjutyp Längd 

Ted Scheiman Swedbank Projektledare Swedbank, Stockholm Personlig 45 
minuter 

Lars Gunnstam Getswish AB, 
Nordea 

Ordförande Nordea, Stockholm Personlig 60 
minuter 

Patrik Wård & 
Linda Kinane 

Handelsbanken Produktchef & 
verksamhetsansvarig 

Handelsbanken, 
Stockholm 

Personlig 60 
minuter 

Per-Olof 
Skarstedt 

Länsförsäkringar Produktchef Länsförsäkringar, 
Stockholm 

Telefon 30 
minuter 

Per Ekwall TWL Verkställande direktör TWL, Stockholm Telefon 30 
minuter 

Rosel Johard Bankgirot Produktchef Bankgirot, Stockholm E-post - 

Sebastian 
Stureborg 

HiQ Kundansvarig HiQ, Stockholm Telefon 15 
minuter 
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Två avslutande intervjuer genomfördes med representanter från Bankgirot och HiQ; Rosel 

Johard och Sebastian Stureborg. Syftet med dessa intervjuer var att få information om de 

roller som Bankgirot och HiQ har i Swish samt deras perspektiv på samarbetet kring Swish. 

Då de fem tidigare intervjuerna genomfördes med representanter från banker var det av 

vikt att finna respondenter som inte hade en direkt koppling till en specifik bank. Detta för 

att stärka studiens trovärdighet. De utvalda respondenterna presenteras i Tabell 1. 

3.4 Operationalisering 

För att överföra studiens teoretiska föreställningar till empiriska observationer utformades 

intervjufrågorna utifrån två aspekter. Den ena aspekten berör framväxten av Swish och 

vilka förutsättningar och komplikationer som fanns för applikationens uppkomst. Den 

andra aspekten kretsar kring ANT, med fokus på hur de individuella bankerna och andra 

involverade aktörer samarbetar. Då uppsatsens syfte är att kartlägga nätverket runt Swish 

var det nödvändigt att ställa frågor som är relaterade till nätverksteori. Se Bilaga - 

Intervjufrågor för fullständiga intervjufrågor. 

 

Under intervjuerna ställdes frågor utifrån aktörs-nätverksteori, med fokus på översättning 

och dess olika faser. I det första momentet i översättningsprocessen söker den enskilde 

aktören, initiativtagaren, efter gemensamma intressen hos andra aktörer utifrån sin egen 

definierade problematisering (Callon, 1986). För att erhålla data om detta ställdes frågor 

gällande aktörernas initiala syften, mål och bakgrund till samarbetet. Vidare undersöks 

intresseväckning, som är de handlingar som utförs av en aktör med syftet att exempelvis 

marknadsföra en artefakt och vinna andra aktörers intresse (Callon, 1986). För att erhålla 

data om denna fas ställdes frågor till grundarna av Swish gällande deras intressestrategi för 

att hitta samarbetspartners. Efter en lyckad intresseväckning följer värvningen där 

förtydliganden behövs göras vad gäller samtliga aktörers syften (Callon, 1986). Detta 

undersöktes genom att intervjua samtliga aktörer om hur de ser på deras och andras syften 

i nätverket. Vidare ställdes frågor gällande eventuella konflikter som har uppstått mellan 

aktörerna under intresseväckningen och värvningen. I den slutgiltiga mobiliseringsfasen är 

aktörerna aktiva deltagare i nätverket, såvida aktörerna har godtagit och anammat de roller 

som tillskrivits dem (Callon, 1986). För att kunna tydliggöra denna ställdes frågor angående 

vilka roller som finns i samarbetet idag, hur samarbetet hålls igång och hur samarbetet 
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skiljer sig idag jämfört med tidigare skeden (se Bilaga - Intervjufrågor). 

3.5 Genomförande av intervjuer 

För att respondenterna skulle vara så förbredda som möjligt skickades mallen av frågor ut 

via e-post inom ramen för en vecka innan intervjutillfället. Respondenterna gavs 

möjligheten att kommentera frågorna, för att garantera förståelse och objektivitet. De sju 

intervjuerna genomfördes sedan i en semi-strukturerad intervjumiljö. Respondenterna 

svarade på standardiserade frågor gällande deras syn på samarbetet Swish och hur det 

bildades, samtidigt som frågorna och följden av frågor varierade beroende på respondenten 

och dess representation. Följdfrågor ställdes vid betydande svar och då följdfrågan var 

nödvändig för att tydliggöra en specifik fråga. I slutet av varje intervju gavs möjligheten till 

respondenterna att göra eventuella tillägg och korrigeringar som dykt upp under 

intervjuens gång. 

 

Författarna var båda närvarande under samtliga personliga intervjuer, där den ene ställde 

frågor och följde ordningen, medan den andra antecknade och ställde följdfrågor. 

Författarna alternerade mellan dessa roller under intervjuernas gång. Alla sju intervjuer 

spelades in med hjälp av mobiltelefoner, i syfte att säkerställa en korrekt återgivning av 

respondenternas svar. Intervjuerna transkriberades sedan manuellt av författarna. Efter 

transkriberingen skickades en framställning av empiriska data från intervjusvaren till 

respondenterna, där de gavs en andra möjlighet att göra tillägg och korrigeringar. 

3.6 Analys av data 

Bearbetningen av insamlad empiriska data gjordes utifrån översättningsmodellen som 

teoretisk modell. Att använda den teoretiska modellen till att skapa en struktur och riktning 

för analysen av data är att använda ett deduktivt tillvägagångssätt. Yin (2003) menar på att 

likväl som den teoretiska modellen används för att bestämma studiens syfte, kan den 

användas som ett sätt att utforma ett ramverk som hjälper forskaren att organisera och 

styra analysen av data. I denna studie användes intervjutranskripten från de sju 

genomförda intervjuerna till att fånga de fyra stegen i översättningsprocessen: 

problematisering, intresseväckning, värvning samt mobilisering (Saunders, 2009, s. 489-

490). 
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3.7 Trovärdighet och källkritik 

Guba och Lincoln (1994) argumenterar för trovärdighet som ett alternativt sätt till 

reliabilitet och validitet för att mäta kvalitén på en kvalitativ studie. Vidare menar Guba och 

Lincoln (1994) på att det finns flera olika sätt att beskriva en viss aspekt av den sociala 

verkligheten. Detta faktum medför att trovärdighet är mer anpassat mått på kvalité för 

kvalitativa studier. Hur vetenskapligt godtagbar en kvalitativ studie är beror på hur 

trovärdig beskrivningen av den sociala verkligheten anses vara. Ett sätt att uppnå 

trovärdighet på är att genom empiriska resultat visa på en korrekt förståelse av 

verkligheten. Ett annat sätt är att validera de respondenter som har intervjuats. Detta kan 

göras genom att återkoppla intervjusvaren till respektive respondent, som ges möjligeten 

att kommentera noggrannheten i de data som erhållits under intervjuerna och forskarens 

egen tolkning av dessa data (Bryman & Bell, 2007, s. 411-414). Den sociala verklighet som 

beskrivs i denna studie är ett resultat av de sju genomförda intervjuerna, vilket medför att 

studiens trovärdighet till stor del beror på respondenternas beskrivning av den sociala 

verkligheten. I syfte att uppnå trovärdighet har varje respondent fått ta del av dels en 

framställning av empiriska data från den intervju som genomförts, dels ett utkast av hela 

studien. Framställningen gav respondenterna möjlighet att säkerställa en korrekt 

framställning av empiriska data medan utkastet gav respondenterna möjlighet att 

kommentera författarnas egna tolkningar av dessa data. 

 

En annan aspekt av trovärdighet är graden av pålitlighet i den kvalitativa studien. För att 

studien ska vara pålitlig bör den vara granskningsbar och transparent. Forskaren bör 

dokumentera och redovisa alla steg i processen; problemformulering, val av respondenter, 

intervjutranskript och beslut rörande analys av data. Slutligen bör den kvalitativa studien 

visa på objektivitet, att forskaren inte använder personliga värderingar till att påverka 

genomförandet av forskningen eller de resultat som framkommit (Bryman & Bell, 2007, s. 

411-414). Som tidigare nämnt avser denna studie att fokusera på endast de mest 

framträdande aktörerna. Att urskilja vilka aktörer som är framträdande är en 

tolkningsfråga, och ett urval som har gjorts av författarna, utifrån de svar som erhållits från 

intervjuförfrågningar och från respondenter under genomförda intervjuer. 
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För den som skriver är källkritik en urvalsmetod för att bedöma det empiriska material 

som samlats in. Syftet med källkritik är att bestämma om källan är valid, relevant och 

tillförlitlig. Källorna som har använts i en studie bör klassificeras utifrån dessa tre kriterier 

för att ge en uppfattning om hur osäkra slutsatserna bör bli. Bedömningen av källorna kan 

göras utifrån fyra källkritiska kriterier: samtidskrav, tendenskritik, beroendekritik samt 

äkthet (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2008, s.167). Att använda intervjuer i den kvalitativa 

studien kan medföra osäkerheter kring de resultat och svar som erhålls. Olika 

intervjupersoner har olika motiv och bakgrund och för att få den information som krävs för 

att uppfylla studiens syfte måste noggranna val av intervjupersoner och intervjufrågor 

göras. Ett annat problem med att använda intervjuer som kvalitativ metod är att studien 

blir beroende av intervjusvaren och om svaren inte ger den information som ämnas eller 

till och med uteblir måste nya vägar hittas. Emellertid har insamling av primärdata vissa 

fördelar. De data som analyseras kommer att vara framtagen under förhållanden som 

intervjuaren till viss del kan kontrollera, genom att exempelvis utforma en intervju, vilket 

ger kontroll över de variabler som används. Med hjälp av detta kan empirins kvalité 

säkerställas (Bryman & Bell, 2007, s. 335-336).  
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4. Empiri 

I detta avsnitt presenteras empiriska data från de genomförda intervjuerna och andra 

källor som används för att besvara studiens frågeställningar. Inledningsvis beskrivs Swish 

som mobil betalningstjänst och hur idén bakom Swish blev till ett samarbete. Slutligen 

redogörs det för de aktörer som är med i samarbetet Swish och hur de ser på samarbetet. 

4.1 Swish som mobil betalningstjänst 

Swish är en mobil applikation och betalningstjänst som sju svenska banker tillhandahåller 

sina privatkunder, se Figur 2. Med Swish kan kunderna skicka och ta emot pengar till och 

från andra privatkunder, oavsett bank, i realtid. Applikationen använder den gemensamma 

infrastrukturen “Betalningar i realtid” för denna omedelbara överföring av pengar mellan 

bankkonton (Riksbanken, 2013). För att kunna överföra pengar med Swish krävs, förutom 

att ha ett bankkonto i någon av de sju anslutna bankerna, en mobiltelefon eller en surfplatta 

som har Android (version 1.6 eller senare), iOS (version 4.3 eller senare) eller Windows 8 

som operativsystem samt stöd för Mobilt BankID (Swish, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 2. Gränssnittet för mobilapplikationen Swish (Ljud & Bild, 2014). 
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För att Swish ska fungera krävs att både Swish och Mobilt BankID är nedladdade på samma 

enhet. För att aktivera Swish ansluter kunden sitt mobiltelefonnummer till det egna 

bankkontot, via kundens internetbank. För att sedan kunna utföra en transaktion krävs en 

nätverksuppkoppling och tillgång till ett personligt Mobilt BankID. Det går att ansluta sig till 

Swish även utan tillgång till smartphone eller surfplatta, med begränsningen att det endast 

går att ta emot betalningar. Därutöver går det endast att överföra pengar till ett 

mobiltelefonnummer som är kopplat till Swish. Hur stora belopp som är möjliga att 

överföra beror på vilken bank som används vid överföringen samt användarens egna 

preferenser (Swedbank, 2014). 

4.2 Idén bakom Swish 

Idén om Swish uppstod under år 2009, då en av arbetsgrupperna i den Svenska 

Bankföreningen föreslog att det skulle satsas på en gemensam mobil betalningstjänst, där 

mobiltelefonen förutspåddes bli den centrala framtida betalningsapparaten. Arbetsgruppen 

arbetade med nya betalningssätt och bestod av representanter från Swedbank, 

Handelsbanken, SEB, Nordea, Länsförsäkringar samt Danske Bank. Inom arbetsgruppen 

genomfördes olika utredningar, vilket ledde till att ett embryo till en betalningslösning 

skapades. Emellertid var denna lösning inte bra nog och på grund av uteblivna konkreta 

resultat gjordes ett omtag två år senare. I maj 2011 bröts arbetsgruppen loss från den 

Svenska Bankföreningen och bankerna fortsatte att utveckla idén i ett gemensamt 

konsortium, med Bankgirot som samarbetspartner. Varje bank utsåg sin egen representant 

i konsortiet, Bankgirot bjöds in och tillsammans utformades en kravbild där fokus tidigt låg 

på en onlinebaserad lösning i form av en applikation. Lars Gunnstam, nuvarande 

ordförande i styrelsegruppen för Getswish AB, beskriver denna kravbild som “den äkta 

onlinelösningen” med mycket specifika krav. 

 

Bankerna insåg tidigt att en gemensam infrastruktur och säkerhetslösning var viktiga 

förutsättningar för ett lyckat samarbete. Tidigare, mindre lyckade samarbeten, exempelvis 

Cashkortet och de första bankomaterna, sågs som målande exempel där en gemensam 

infrastruktur saknades. Det var först när kunder från alla banker kunde ta ut pengar i alla 

bankomater som samarbetet blev framgångsrikt. Då de sex bankerna dessutom hade 92 % 

av Sveriges befolkning som kunder fanns förutsättningar för att utveckla en gemensam och 
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omfattande betalningstjänst. En upphandling genomfördes av Bankgirot med olika 

applikationsutvecklare, där konsultbolaget HiQ valdes som deras underleverantör och 

utvecklare av applikationen. Den externa designbyrån TWL hyrdes in i syfte att designa 

applikationen samt framföra budskapet kring Swish i form av varumärkesdesign och 

reklam (Gunnstam 2014).  

 

Då det gemensamma konsortiet var uppdelat mellan de sex bankerna blev konsekvensen 

att allt behövdes skrivas och finansieras i sex delar. Detta visade sig vara komplicerat att 

hantera juridiskt mellan bankerna. I samband med att Swish lanserades i december 2012 

ersattes det med ett dotterbolag, Getswish AB, där bankerna fick äga 10 eller 20 procent 

beroende på sin storlek (Gunnstam, 2014).  

 

Sedan lanseringen har Skandiabanken anslutit sig som sjunde bank i samarbetet och även 

ICA Banken är på väg att gå med. Dessa två banker är emellertid inte ägare av Swish, de har 

istället ansökt att gå med via Bankgirot och sedan köpt tjänsten. Som underleverantör till 

Getswish AB säljer Bankgirot den mobila betalningstjänsten Swish till intresserade banker. 

Kraven för att få gå med i Swish är samma krav som för att få gå med i Bankgirot. Ett annat 

krav för att vara med är att vara accepterad som betalningsoperatör inom rikssystemet. 

Slutligen är det upp till varje bank att erbjuda Swish till sina kunder samt prissätta tjänsten 

(Gunnstam, 2014). 

 

Under januari 2014 genomfördes 600 000 transaktioner mellan användare av Swish och 

den 25 april 2014 sattes rekord i antalet transaktioner per dag, över 70 000 till antalet. Idag 

har Swish över en miljon användare och nästa steg i samarbetet Swish är lanseringen av 

företagstjänsten Bas, som är tänkt att användas av mindre företag och organisationer. 

Denna tjänst är tänkt att implementeras från maj 2014 och framåt (Gunnstam, 2014). 

4.3 Aktörer 

I detta avsnitt presenteras de aktörer som är med och påverkar samarbetet Swish. Dessa 

har identifierats under de sju intervjuer som genomfördes och sammanfattas i Tabell 2. 
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Tabell 2. Sammanfattning av de aktörer som varit inblandade i samarbetet Swish. 

 Aktör Typ av organisation Roll i samarbetet Swish 

Konsortium/ 
Getswish AB 

Bolag Ägare av tjänsten Swish, bankgemensamt bolag 

Bankgirot Gireringstjänst Underleverantör till Getswish AB, central växel, säljer 
tjänsten Swish till bankerna 

TWL Designbyrå Designbyrå åt Getswish AB och bankerna, strategisk 
kompetens kring kommunikation och varumärke 

Swedbank Bank Delägare och utvecklare av Swish 

Nordea Bank Delägare och utvecklare av Swish 

Handelsbanken Bank Delägare och utvecklare av Swish 

Länsförsäkringar Bank Delägare och utvecklare av Swish 

SEB Bank Delägare och utvecklare av Swish 

Danske Bank Bank Delägare och utvecklare av Swish 

Skandiabanken Bank Köpare av tjänsten Swish 

HiQ IT- och managetment- 
konsultbolag 

Underleverantör till Bankgirot, utvecklare av 
applikationen Swish 

Mobilt BankID E-legitimation Gemensam säkerhetslösning  

4.3.1 Getswish AB  

Getswish AB är det bankgemensamma bolag som bildades i samband med lanseringen av 

Swish som mobil betalningstjänst. Bolaget har en underleverantör, Bankgirot, och en 

designbyrå, TWL. Bolaget har en styrelse där alla ägande banker, sex till antalet, är 

representerade. Styrelsen sammanträder traditionellt så ofta det behövs, initialt varje vecka 

och numera mestadels månadsvis. De frågor som diskuteras på mötena är av två typer. Dels 

har styrelsen en skyldighet enligt lagar och regler att ta upp vissa frågor gällande bolagets 

skötsel och dels diskuteras tekniska frågor såsom hur Swish ska utnyttjas på bästa sätt. 

Exempel på ämnen som diskuteras är förvaltning, budget, uppdelning av arbete och 

offerter. Eftersom Getswish AB inte har någon verkställande direktör är uppdelningen av 

arbetet en central fråga (Gunnstam, 2014). 

 

Då Getswish AB inte har några anställda lånas eller köps alla resurser in. När bolaget 

bildades bidrog bankerna med startkapital samt aktieägartillskott och idag bidrar bankerna 
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med finansiella resurser till utvecklingskostnader. Bankerna bidrar även med kompetens 

till bolaget. Det finns exempelvis speciella mobilbetalningsenheter på Swedbank, Nordea 

och Handelsbanken som lånar ut kompetens i form av produktägare för mobila betalningar. 

Olika banker bidrar olika mycket och på olika sätt. De större bankerna bidrar med 

finansiella resurser utifrån deras ägarandel. Utan dessa resurser skulle Getswish AB, enligt 

Gunnstam, behöva ha en mycket större budget (Gunnstam, 2014). 

4.3.2 Bankgirot 

Bankgirot är den centrala aktören vid förmedling av massbetalningar i Sverige. Det är ett 

betalningssystem, grundat år 1959, som tillhandahålls av Bankgirocentralen BGC AB och 

som är öppet för alla verksamma banker i Sverige (Sveriges Riksbank, 2014). Systemet ägs 

av SEB, Swedbank, Handelsbanken, Nordea, Danske Bank, Skandiabanken och 

Länsförsäkringar Bank. Bankgirot fungerar som länk mellan avsändare och mottagare samt 

förmedlare av betalning och information kring transaktioner mellan inblandade parter. 

Systemet är uppbyggt av unika bankgironummer som i sin tur är kopplade till bankkonton. 

Ett bankgironummer fungerar som en adress som pekar på ett bankkonto, vilket möjliggör 

transaktioner där betalaren varken behöver veta vilken bank eller bankkontonummer som 

avses (Bankgirot, 2014). Bankgirots roll i samarbetet kring Swish är som underleverantör 

till Getswish AB och de sex ägande bankerna och som återförsäljare av tjänsten Swish till de 

banker som vill ansluta sig. Bankerna tecknar avtal med Bankgirot att tillhandahålla Swish, 

precis som med andra Bankgirotjänster (Gunnstam, 2014). Skillnaden är att Bankgirot äger 

Bankgirotjänsterna, däremot inte tjänsten Swish (Johard, 2014). 

 

Bankgirot har lång erfarenhet av att driva och förvalta betalsystem i Sverige. Rosel Johard, 

produktchef för Swish på Bankgirot berättar att Bankgirot fick en förfrågan om att offerera 

en lösning för plattformen Swish. Befintliga kommunikationskanaler mellan bankerna och 

Bankgirot fanns redan i systemet, vilket var tekniska förutsättningar för ett samarbete. Nya 

kontaktvägar har skapats mellan Bankgirot och bankerna sedan samarbetet Swish, 

emellertid har sättet de samarbetar på inte förändrats (Johard, 2014).  

 

Bankgirots realtidsplattform BIR, ”Betalningar i Realtid”, var en nödvändig teknisk 

förutsättning för att Swish skulle kunna vara en realtidslösning från konto till konto 
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(Johard, 2014). BIR, som är en av grundstenarna i Swish, hade inte utveckalts innan idén 

om Swish presenterats. När styrelsen i Getswish AB lade en order på utvecklingen och 

underhållet av Swish startade Bankgirot utvecklingen av ett betalsystem i realtid. Redan 

innan styrelsen kom med det uppdraget till Bankgirot hade det förekommit diskussioner 

om att utveckla ett sådant system, även om det tidigare inte funnits någon konkret 

tillämpning (Kinane & Wård, 2014). I november 2012 lanserade Bankgirot BIR, ett 

betalsystem där pengarna dras från ett konto och överförs till ett annat i samma sekund 

som betalningsordern läggs. Det som skiljer BIR jämfört med andra typer av betalningar är 

att ingen part behöver ligga ute med pengar; finns det inte tillräckligt med pengar på kontot 

kan ingen transaktion ske. BIR används av applikationen Swish för realtidsclearing och 

avveckling. Clearing innebär att sammanställa och redovisa två eller flera bankers 

betalningsförpliktelser gentemot varandra. Avveckling är den slutliga regleringen av 

skulder och fordringar mellan två banker (Bankgirot, 2014).  

 

Tekniskt sett så fungerar Bankgirot som den centrala växeln i samarbetet Swish. I samband 

med att en kund ansluter sig till Swish får kunden ange ett mobiltelefonnummer, som i sin 

tur kopplas till kundens bank i Bankgirots centrala växel. Mobiltelefonnumret kopplas även 

till kundens bankkonto inom respektive bank. Vid varje transaktion får den som sänder 

pengar ange mobiltelefonnumret till mottagaren som ska ta emot pengar. Betalningen 

hamnar hos Bankgirot, som kontrollerar vilken bank numret tillhör. Därefter skickas 

pengarna till den bank som matchar med numret. När banken därefter tar emot 

transaktionen kontrollerar den vilket bankkonto som ska ta emot betalningen och slutligen 

skickas betalningen till det bankkonto som matchar telefonnumret. Överföringen sker i 

realtid och pengarna finns på mottagarens bankkonto inom några sekunder från att 

överföringen initieras. På detta sätt är Bankgirot, som den centrala växeln, driftansvariga 

för hela systemet (Skarstedt, 2014).  

4.3.3 TWL 

TWL, The World Loves, är designbyrå åt Getswish AB och tillika bankernas konsult. TWL 

har varit med och designat applikationen Swish och hjälpt till med utformningen av reklam 

samt framförandet av budskapet kring Swish. Per Ekwall, grundare och VD, har rollen som 

projektledare för marknadsfrågor och kommunikationsfrågor. Ekwall leder det operativa 
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arbetet inom TWL och håller styrelsen i Getswish AB samt andra referensgrupper 

informerade, exempelvis marknadschefer för respektive bank, om frågor såsom budget och 

vad som sker inom samarbetet. Det operativa arbetet ter sig i form av reklamfilmer, 

säljpresentationer och annat material (Ekwall, 2014). 

 

Ekwall har varit med och arbetat med Swish ända sedan starten. Genom en öppen 

upphandling där varje konsult fick komma och presentera sig valdes Ekwall, som då 

arbetade för en annan byrå, ut. När han sedan startade TWL följde Swish med som kund. 

TWL var med i namngivningsprocessen och bidrog med att ta fram plattformen för 

varumärket och den grafiska identiteten. Sedan dess har TWL arbetat med utveckling av 

tjänsten Swish med fokus på kommunikation med konsumenter. Bankerna använder ofta 

TWL för att undersöka om eventuella önskemål är relevanta ur ett konsumentperspektiv 

(Ekwall, 2014). 

 

TWL är ett konsultföretag och letar ständigt efter uppdrag, och Swish sågs som en 

spännande tjänst att vara med och utveckla. Getswish AB beställer vissa tjänster, respektive 

bank beställer andra tjänster. Samarbetet med Getswish AB består av att 

förvaltningsorganisationen för Getswish AB ibland har specifika behov som TWL ämnar 

hjälpa till med. Det kan exempelvis vara visionsarbete, eller löpande arbete i form av att ta 

fram material; allt från strategi till ren produktion. TWL hjälper även enskilda banker med 

produktion, exempelvis att applicera kampanjer på specifika enheter. Detta är ett 

samarbete utanför Swish då respektive bank står för kostnaden (Ekwall, 2014). 

4.3.4 Swedbank 

Swedbank har som den största banken i Sverige en central roll inom Swish. Enligt Ted 

Scheiman, projektledare för digital affärsutveckling, anses Swedbank vara en innovativ 

bank och tillför resurser och kapital i samarbetet. Banker har interna mål vad gäller hur 

stor del av bankens kunder som använder Swish och ser därutöver att Swish skapar 

positiva värden runt bankerna generellt. Scheiman menar att då Swedbank är störst på 

marknaden mot privatkunder har de stor nytta av att tillhandahålla Swish, medan kanske 

en annan bank som fokuserar mer på företag har mindre nytta. Swish bidrar dessutom till 

att banken minskar kontanthanteringen, vilket ligger i bankens intresse då detta leder till 
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minskade kostnader. Scheiman menar att det huvudsakliga målet är uppfyllt; att skapa en 

applikation som är omtyckt och används i hög grad. Inom Swedbank har det beslutats att 

under år 2014 inte ta betalt för transaktioner med Swish mellan privatpersoner för att 

skapa en så stor kundbas som möjligt. 

 

Swedbank har varit en drivande bank i det här samarbetet, fortsätter Scheiman. Banken 

ligger i framkant med utveckling och innovation inom banksektorn. Scheiman menar att det 

är omöjligt att ha personliga möten med alla deras miljoner kunder idag, det finns varken 

praktiska eller ekonomiska resurser. Swedbank ser digitala lösningar som möjligheter att 

spara pengar och få nöjdare kunder. Scheiman berättar även att Swedbank har haft en 

betalningsapplikation, “BART”, som nyligen stängdes ner. BART nådde inte den volym och 

spridning som Swedbank hoppats på, och de insåg att de inte kunde lyckas med en sådan 

lösning på egen hand. Scheiman tror på applikationen Swish och den bankgemensamma 

infrastrukturen som har genererat ett stort upptag av användare. 

4.3.5 Nordea 

Nordea har flera roller i samarbetet kring Swish. Banken är ägare och utvecklare 

applikationen och sitter med i styrelsen. Målet för Nordea är att ansluta så många av sina 

kunder som möjligt till Swish. Lars Gunnstam, ordförande i styrelsen för Getswish AB och 

representant för Nordea, menar på att det är viktigt att paketera Swish på ett attraktivt sätt 

för att få så många användare som möjligt. Swish har fungerat felfritt länge och det vore 

olyckligt om den inte börjar används i hög grad, menar Gunnstam. Swish har emellertid inte 

varit en billig investering. Bankerna har varit tvungna att i hög grad bygga nya system för 

att kunna hantera ett stort antal användare. Gunnstam tror inte att Nordea kommer att få 

tillbaka pengarna som har investerats i Swish. Det finns däremot ett mervärde i att erbjuda 

sina kunder Swish, och att vara med i framkanten av mobilbetalningslösningar (Gunnstam, 

2014). 

 

Gunnstam berättar vidare om tidigare projekt rörande betalningslösningar som Nordea 

varit med i. Ofta slutade projekten med att Nordea samordnade sig med Swedbank, som en 

av de största privatkundsbankerna. Det är svårt som enskild bank att lyckas med en 

betallösning på egen hand, och Gunnstam ser samarbete med andra banker som något 
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positivt. Vidare nämner Gunnstam några mindre lyckade projekt, exempelvis Nordeas 

tidigare e-faktura och bankomater. Om sådana här lösningar inte fungerar för alla kommer 

användarna att få ett negativt intryck, vilket i sin tur påverkar deras spridning. För att 

bygga en lyckad betalningslösning idag krävs i många fall en gemensam infrastruktur. 

Avslutningsvis redogör Gunnstam för att Swish har fungerat felfritt under en lång tid. 

4.3.6 Handelsbanken 

Handelsbanken är en av de större bankerna i samarbetet Swish. De har idag ca 20 % av 

Sveriges privatkunder inom banksektorn. Innan Swish hade Handelsbanken en egen 

betalningsapplikation som fungerade mellan bankens egna kunder. De kunde gå in i 

applikationen och, likt Swish, överföra pengar i realtid mellan konton inom Handelsbanken. 

Problemet var att det endast gick att överföra pengar i realtid till interna konton och frågan 

var hur det skulle kunna gå att överföra pengar till andra bankkonton på samma sätt, 

menar Patrik Wård, produktchef för betalningar och privatpersoner på Handelsbanken. Det 

började uppstå ett intresse för en bankgemensam lösning, där det var möjligt att nå alla 

privatkunder (Wård & Kinane, 2014). 

 

Trots att bankerna såg ett intresse för en gemensam applikation hade det inte förekommit 

någon marknadsundersökning innan Swish började utvecklas, berättar Linda Kinane, 

produktansvarig för Swish. Emellertid såg Kinane och andra medarbetare på 

Handelsbanken att de som privatkunder skulle kunna tänka sig att använda en mobil 

betalningstjänst som Swish. Kinane menar att det behövdes satsas brett, dels för att 

privatkunder skulle kunna betala varandra, dels för att Swish skulle kunna bli en intressant 

betalningslösning för företag. Wård talar om hur de dock har undersökt hur ofta människor 

byter kontanter. Att använda en applikation som ersättning för kontanter kändes som en 

attraktiv lösning för en stor bank för privatkunder som Handelsbanken. Wård menar även 

att användandet av det egna mobilnumret som betalningsidentifikation kändes som en 

trygg och enkel ersättning för kontonummer. Wård hade tidigare sett att användning av 

clearingnummer och kontonummer skapat osäkerhet och förvirring hos kunder (Wård & 

Kinane, 2014). 

 

Wård menar även på att det har varit generellt litet motstånd till genomförandet av Swish. 



 

32 
 

Det har snarare varit en utmaning att motivera nyttan för bankens kunder att använda två 

applikationer; Handelsbankens interna och Swish. Handelsbanken vill ha en produktflora 

av betalningslösningar för kunderna, där de kan betala och överföra pengar på det sätt som 

behagar de bäst. Handelsbanken ämnar därmed vara aktiva i att underhålla Swish och även 

fortsätta utveckla nya produkter, i syfte att vara aktiva på marknaden. Någon direkt fördel 

med Swish gentemot andra banker tror inte Kinane att Handelsbanken har fått. Emellertid 

har mobila betalningslösningar som fenomen tagit ett stort steg i och med Swish (Wård & 

Kinane, 2014). 

4.3.7 Länsförsäkringar 

Länsförsäkringar var inte inblandade i de initiala diskussionerna om Swish. Banken anslöt 

sig vid ett senare tillfälle då ärendet fortfarande drevs i arbetsgruppen i Svenska 

Bankföreningen. Länsförsäkringar såg potentialen hos mobila betalningar och mobila 

gränssnitt och valde att gå med i samarbetet då Swish passade väl in med bankens egen 

strategi (Skarstedt, 2014). Enligt Per-Olof Skarstedt, produktchef för kort och betalningar 

på Länsförsäkringar, var banken tidigt ute med en egen mobilbanksapplikation. Kunderna 

var inne oftare i mobilapplikationen jämfört med internetbanken. Banken insåg att mobilen 

var ett verktyg som kunderna tyckte om, så länge den fylldes med funktionalitet som 

kunderna upplever att de har nytta av. Detta var en av drivkrafterna till att 

Länsförsäkringar snabbt gick med i samarbetet (Skarstedt, 2014). 

 

Skarstedt menar vidare på att om en sådan här lösning ska få genomslag på hela 

marknaden så måste alla banker ha möjlighet att gå med i samarbetet; det räcker inte med 

att en eller två banker presenterar en gemensam lösning. Att just flera banker var med och 

bildade ett gemensamt aktiebolag och därmed gemensamt bidrog finansiellt till 

utvecklingen av Swish var något som Länsförsäkringar såg som värdefullt för ett lyckat 

samarbete. De diskussioner som har uppstått under samarbetets gång har huvudsakligen 

handlat om syftet med Swish samt hur mycket finansiella medel som ska satsas. Utöver 

detta har samarbetet framskridit förhållandevis smärtfritt och bankerna har insett vikten 

av att samarbeta tillsammans mot ett gemensamt mål. Skarstedt anser att som en liten och 

ung bank har Länsförsäkringar fått större respekt hos de andra bankerna och en annan 

position i diskussionerna mellan dem (Skarstedt, 2014). 
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4.3.8 SEB, Danske Bank och Skandiabanken 

Resterande tre banker i samarbetet är SEB, Danske Bank samt Skandiabanken. Emellertid 

är Skandiabanken inte med i styrelsen då banken inte är ägare i Getswish AB. 

Skandiabanken har istället köpt tjänsten via Bankgirot, likt andra godkända banker får göra 

(Gunnstam, 2014). 

4.3.9 HiQ 

HiQ är ett av de större listnoterade data och IT-konsultföretagen i Sverige. Företaget har 

cirka 1300 anställda, varav ungefär 470 i Stockholm. I september 2011 blev HiQ tillfrågade 

av dåvarande vice VD på Bankgirot om att delta i en upphandling om vem som skulle få vara 

med och utveckla Swish. Upphandlingen beskrev de krav som Bankgirot ställe, och gav de 

potentiella utvecklarna möjlighet att redogöra för hur systemet skulle levereras och hur 

mycket det skulle kosta. Då HiQ ansåg att Swish passade väl in på deras verksamhet 

skapades en budorganisation och ett projektteam för att svara på denna. Under hösten 

2011 vann HiQ upphandlingen och utvecklingen av applikationen påbörjades mer eller 

mindre dagen efter. Den 12:e december 2012 gick Swish live (Stureborg, 2014). 

 

HiQ ansvarar kontraktuellt gentemot Bankgirot för den tekniska utvecklingen av den delen 

av Swish som inte innefattar BIR. Swish som applikation utgörs av en betalningsväxel och 

en clearingplattform. Betalningsväxeln kommunicerar med de mobila enheterna, bankerna 

samt Bankgirots BIR. HiQ är utvecklare och förvaltare av betalningsväxeln och de mobila 

enheterna (Stureborg, 2014). 

 

HiQ är underleverantör till Bankgirot. Med Bankgirot har HiQ en uppsatt 

förvaltningsorganisation, ett förvaltningsråd och ett releaseråd. Möten sker med jämna 

mellanrum i olika konstellationer, där frågor om hur Swish ska fungera i framtiden och vad 

det ställer för krav på HiQ och Bankgirot tas upp. Tekniska frågor, samarbetsfrågor och 

produktens roadmap är några av de konkreta frågor som diskuteras. HiQ, som utvecklare 

och förvaltare av applikationen, tar emot beställningar av Bankgirot. En beställning kan 

vara att anpassa applikationen för ett nytt operativsystem på mobilsidan (Stureborg, 2014). 

HiQ kommunicerar med bankerna, däremot i fallet Swish går all kommunikation via 

Bankgirot. Ett exempel på detta är att då HiQ deltar i möten med bankerna sker det även 
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tillsammans med Bankgirot. Kommunikation sker även med TWL, som är designbyrå åt 

Getswish AB, som i sin tur ställer krav på Bankgirot, som HiQ sedan ska uppfylla. Sedan sker 

en kommunikation mellan TWL och HiQ för att på bästa sätt reda ut eventuella frågor och 

underlätta kommunikationen. HiQ utvecklar det yttersta gränssnittet i enlighet med de krav 

som ställs. Kraven kan innefatta allt från teckensnitt till detaljer på pixelnivå. Stureborg 

beskriver denna del av Swish som liten men mycket viktig då det är den delen som 

användaren ser. De administrationsgränssnitt som bankerna använder är något som 

privatkunderna inte ser (Stureborg, 2014). 

4.3.10 Mobilt BankID 

Säkerheten har varit en viktig aspekt i utvecklandet av Swish. Emellertid har den viktigaste 

aspekten varit att hitta en gemensam neutral säkerhetslösning. Fördelen med en gemensam 

säkerhetslösning är att kunderna får en enhetlig upplevelse, medan fördelen med en 

neutral säkerhetslösning är att en eventuell intern konkurrens mellan bankerna undviks. 

Med bakgrund av detta valdes Mobilt BankID som den mest lämpliga gemensamma 

lösningen (Gunnstam, 2014). Det är en e-legitimation för mobiltelefoner och surfplattor, 

där det går att legitimera sig samt göra elektroniska underskrifter. För att kunna använda 

denna tjänst behövs först ett Mobilt BankID skapas i internetbanken. Detta är kopplat till 

kundens personnummer. För att sedan kunna använda tjänsten i mobiltelefonen eller i 

surfplattan behöver applikationen för Mobilt BankID hämtas och installeras (Mobilt 

BankID, 2014). Vissa av bankerna, exempelvis Handelsbanken, hade redan erfarenhet av 

denna säkerhetslösning medan andra banker, till exempel Nordea, aldrig hade använt 

denna typ av säkerhetslösning (Gunnstam, 2014). 
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5. Analys 

Analysen inleder med en presentation av de framträdande aktörer som identifierats i 

samarbetet Swish. Därefter beskrivs det nätverk av aktörer som formats från det att Swish 

var en idé till att det blev en färdig applikation. Denna analys utgår ifrån analysmodellen 

som presenterades i studiens teoretiska avsnitt. 

5.1 Framträdande aktörer 

Framträdande aktörer i samarbetet Swish är till att börja med de sex samarbetande 

bankerna, som har investerat i Swish från idé till färdig applikation. Bankerna som har varit 

med och utvecklat idén Swish är Swedbank, Nordea, Handelsbanken, Länsförsäkringar, SEB 

samt Danske Bank. De sex samarbetande bankerna kan här även ses som en gemensam 

framträdande aktör då de från ett tidigt stadium har visat sig ha samma syften och mål med 

samarbetet. Den gemensamma aktören är det konsortium som bildades och det som senare 

blev bolaget Getswish AB. Bankgirot, som är den centrala växeln i systemet, tillhandahållare 

av infrastrukturen BIR och säljare av tjänsten Swish ses också som en framträdande aktör. 

Även HiQ och TWL, som har utvecklat och förvaltat betalningsväxeln samt de mobila 

enheterna respektive bidragit med strategisk kompetens kring kommunikation och 

varumärke, har identifierats som framträdande aktörer i aktör-nätverket Swish. Vidare har 

den gemensamma säkerhetslösningen Mobilt BankID identifierats som en framträdande 

aktör, liksom den färdiga applikationen Swish. Dessa två tekniska artefakter har varit 

bidragande för utvecklingen av samarbetet Swish, och har därför identifierats som 

framträdande aktörer. 

5.2 Översättning 

I detta avsnitt redogörs det för hur det nätverk som utvecklat Swish formades. Detta görs 

utifrån det teoretiska ramverket; processen av översättning. De fyra faserna i denna 

process kommer att presenteras i separata avsnitt; problematisering, intresseväckning, 

värvning samt mobilisering. 

5.2.1 Problematisering 

I problematiseringsfasen identifieras först initiativtagaren i nätverket som omger Swish 
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(Callon, 1986). Idén om Swish växte fram år 2009 i Svenska Bankföreningen där en intern 

arbetsgrupp presenterade ett förslag om bankgemensam mobil betalningslösning mellan 

privatkunder. De sex bankerna som var representerade i arbetsgruppen hade till en början 

egna problemformuleringar. Att skapa en framgångsrik betalningslösning via mobilen var 

någonting som alla banker såg som viktigt. Vid bildandet av arbetsgruppen hade bankerna 

insett att en gemensam lösning och en gemensam infrastruktur var absolut nödvändig för 

att möjliggöra detta. Vissa av bankerna hade tidigare erfarenhet av mobila 

betalningslösningar och såg de potentiella problem som kan uppstå. Bildandet av 

arbetsgruppen kan ses som det första initiativet av en grupp aktörer, där 

problematiseringen var att utveckla denna gemensamma lösning. Arbetsgruppen, som 

sedan bröts loss från Svenska Bankföreningen, utökades och blev till ett konsortium under 

2011. Konsortiet kan här ses som en obligatorisk passagepunkt för alla banker att 

samarbeta med varandra genom. 

 

Konsortiet hade som mål att utveckla en framgångsrik onlinelösning för mobila betalningar. 

Det skulle vara en ny unik tjänst som kunderna kunde använda för att snabbt och effektivt 

föra över pengar till varandra. Konsortiet diskuterade olika scenarier där en mobil 

betalningsapplikation skulle vara en konkurrenskraftig alternativ lösning till andra 

betalningsmetoder. Detta gjordes med syftet att identifiera vilka tekniska och sociala 

förutsättningar som krävdes för att uppfylla detta, och vilka aktörer som skulle behövas. 

Problemformuleringen för att skapa denna applikation bestod av vissa krav som hade 

utformats av konsortiet. Konsortiet skulle ta fram en lösning som 

 

● Är tillgänglig för alla bankernas kunder. 

● Utför transaktioner i realtid. 

● Är attraktiv att använda. 

● Har en neutral enhetlig säkerhetslösning som uppfyller alla säkerhetskrav. 

 

För att kunna uppfylla dessa krav krävdes det att konsortiet kunde identifierade vilka 

relevanta aktörer som kunde bidra med att lösa problemen. Bankgirot identifierades som 

en relevant aktör då Bankgirot hade tidigare erfarenhet av liknande samarbeten. 

Bankgirots problemformulering var i sin tur att hitta en applikation till deras infrastruktur 
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BIR. För Bankgiroit identifierades konsoritet som en potentiell kund och samarbetet Swish 

som en tillämpning för BIR. Konsortiet såg Bankgirots utvecklingsintresse som deras 

lösning till realtidstransaktioner. Bankgirot sågs även ha infrastrukturen för att vara 

driftansvariga för systemet. Detta i form av central betalningsväxel. TWL identifierades som 

relevant aktör då en av bankerna hade tidigare erfarenhet av att arbeta med företags VD 

Per Ekwall. Denna aktör ansågs kunna bidra till att skapa en attraktiv profil och ett budskap 

för Swish som betalningstjänst. I konsortiets problematisering etablerade de sig som en 

obligatorisk passagepunkt gentemot Bankgirot och TWL. Detta gjorde konsortiet oersättligt 

i nätverket. Bankgirots bidragande av infrastruktur, BIR, gjorde dock i sin tur dess existens i 

nätverket oersättlig. Med detta blev även Bankgirot och BIR en obligatorisk passagepunkt i 

problematiseringen. HiQ och TWL var båda konsultbolag som eftersträvade så många 

uppdrag som möjligt, i syfte att uppfylla ekonomiska incitament. Detta blev deras 

problematisering. Se Figur 3 för illustration av problematiseringen. 

 

 

Figur 3. Konsortiets problematisering av den initiala idén och identifierande av relevanta aktörer. 

5.2.2 Intresseväckning 

Intresseväckningen är fasen då framträdande aktörer inom Swish utför handlingar i syfte 

att tydligare bestämma andra aktörers identiteter och roller (Callon, 1986). Detta görs 

utifrån de gemensamma intressen som identifierades i problematiseringsfasen. Konsortiet 

kontaktade Bankgirot i syfte att tydligare bestämma hur Bankgirot skulle kunna bidra till 

att skapa den betalningslösning som definierades i problematiseringen. Bankgirot bjöds in 
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till diskussion, där ett kravarbete från bankerna presenterades. Bankgirot accepterade 

inbjudan och började förhandla med konsortiet om hur samarbetet skulle utformas. 

 

TWL, som identifierades som relevant aktör i att skapa en attraktiv profil för Swish, 

kontaktades av en av bankerna i konsortiet. Konsortiet valde att genomföra en öppen 

upphandling, där varje designbyrå fick komma och presentera sig och beskriva sin 

potentiella roll i Swish. Per Ekwall deltog i upphandlingen och presenterade sin designbyrå. 

Denna handling blev en direkt intresseväckning med TWL med grund utifrån konsortiets 

initiala problematisering. TWL prövade denna problematisering genom att presentera sitt 

lösningsförslag. Designföretaget var angeläget att ha en kund som kunde uppfylla deras 

ekonomiska incitament och skapa mervärde kring sig själva. 

 

En senare intresseväckning är då Bankgirot kontaktade HiQ, i syfte att hitta en utvecklare 

till applikationen. Denna intresseväckning genomfördes efter det att konsortiet och 

Bankgirot genomgått deras fas av intresseväckning. 

5.2.3 Värvning 

För att gå från intresseväckningsfasen till värvningsfasen behövde de framträdande 

aktörerna förtydliga sina roller och syften (Callon, 1986). Detta var nödvändigt för att 

möjliggöra faktiskta samarbeten. En initial värvning skedde då konsortiet bildades, genom 

att arbetsgruppen i Svenska Bankföreningen bröts loss. Genom interna diskussioner och 

utredningar förhandlades tydligare roller fram mellan aktörer samt fördelningen av 

rollerna. Detta var en förutsättning för att bibehålla den gemensamma infrastruktur som 

bankerna hade definierat i problematiseringsfasen. 

 

Det kravarbete som hade arbetats fram av bankerna i intresseväckningsfasen 

presenterades för Bankgirot. Bankgirot accepterade rollen att vara driftansvariga i form av 

att agera central växel, samt sälja och tillhandahålla tjänsten Swish till bankerna. Under 

dessa förhandlingar utökades definitionen av det aktör-nätverk som initialt identifierades i 

problematiseringen i och med att Bankgirot behövde en aktör som kunde lösa problemet 

att utveckla själva applikationen. Detta kan ses som ett steg tillbaka till problematisering 

och intresseväckning för Bankgirot. Efter den initiala kontakten i intresseväckningen 
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utförde Bankgirot en utvärdering om HiQ och dess potentiella roll som 

applikationsutvecklare. Därefter erbjöds HiQ att implementera applikationen Swish, varav 

HiQ accepterade detta uppdrag. Vad gäller TWL så genomfördes förhandlingar i samband 

med en öppen upphandling. Per Ekwall erbjöds rollen som tillhandahållare av designbyrå 

för Swish och projektledare för marknads- och kommunikationsfrågor. Ekwall, som hade 

tidigare erfarenhet av att arbeta med banker, accepterade rollen och tog med uppdraget till 

designbyrån TWL. 

5.2.4 Mobilisering 

Den slutgiltiga mobiliseringsfasen inträffade då bankerna bildade aktiebolaget Getswish AB 

och därmed fullföljde de roller som definierats genom de tidigare faserna, se Figur 4. Detta 

skedde då konsortiet bedömde att det skulle bli juridiskt svårt att styra samarbetet i den 

dåvarande formen. Medlemmarna av konsortiet blev styrelsemedlemar i bolaget. I 

mobiliseringsfasen kunde bankrepresentanterna i styrelsen för Getswish AB tala för 

respektive banks vilja och för gruppens intressen och egenskaper. Genom utförda 

handlingar i intresseväckningen och förhandlingar i värvningsfasen kunde styrelsen i 

Getswish AB gå i linje med åsikter och värderingar bankerna. Detta var en förutsättning för 

ett stabilt nätverk. I och med att konsensus hade säkerställts kunde mobiliseringen av 

projektets roller intas. 

 

Figur 4. Illustration av samarbeten mellan aktörer i mobiliseringsfasen. 
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Vidare intog Bankgirot sin roll i nätverket. Bankgirot implementerade systemet BIR och 

blev driftansvarig för infrastrukturen. När väl mobilapplikationen blivit färdigutvecklad av 

HiQ blev Bankgirot tillhandahållare av tjänsten. Bankerna var då köpare av tjänsten och 

Bankgirot var underleverantör till Getswish AB. Detta stärker problematiseringens 

definition av Bankgirots som obligatorisk passagepunkt mellan bankerna och tjänsten 

Swish. 

 

TWL bildade ett tydligt samarbete med styrelsen i Getswish AB, där 

förvaltningsorganisationen kontaktar TWL vid specifika behov och där aktörerna är aktiva 

och hade kontinuerliga möten. TWL skulle även komma att utöka sin roll genom att hjälpa 

ett antal banker att förmedla sitt kunderbjudande om Swish. Dessa samarbeten skedde 

utanför samarbetet med Getswish AB. 

 

Säkerhetstjänsten Mobilt BankID var en central aktör för den färdiga lösningen. Konsoritet 

var redan vid den initiala problematiseringen enade om att den skulle användas. Mobilt 

BankID är en bankneutral, etablerad lösning som levde upp till säkerhetskraven. Dess 

existens fanns för att användas i betalningsendamål och det uppstod inte någon konflikt i 

att välja denna.  

 

Mobilt BankID fungerade som en svart låda i nätverket som endast väntade på att bli 

mobiliserad. Artefaktens användning i samarbetet Swish och tidigare säkerhetssystem 

tyder på att Mobilt BankID blir en starkare standard för mobila säkerhetslösningar. En 

standard inom ett nätverk tyder på att irreversibilitet uppstår, där inblandade aktörer blir 

mer socialt beroende av säkerhetslösningen och får svårare att byta ut den. 

 

Infrastrukturen BIR, som är en del av aktören Bankgirot, är likt Mobilt BankID ett av de 

icke-mänskliga elementen i samarbetet Swish. BIR utvecklades under samarbetets gång och 

kan likväl Mobilt BankID ses som en svart låda. Att Swish har fungerat felfritt under en lång 

tid tyder på att de delsystem som bygger upp applikationen fungerar tillfredställande. Även 

om BIR var ett nyutvecklat system så tyder empiriska data på att infrastrukturen har blivit 

en slags svart låda. 
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6. Slutsats och diskussion 

Framträdande aktörer i samarbetet Swish är de sex bankerna, Getswish AB, Bankgirot, 

TWL, HiQ, Mobilt BankID och applikationen Swish. Getswish AB ägs gemensamt av de sex 

bankerna och skapades från det tidigare konsortiet. Varje bank är representerad i bolagets 

styrelse, där frågor rörande utvecklingen av Swish diskuteras. Bankerna bidrar olika 

mycket med finansiella resurser och intern kompetens till bolaget, beroende på respektive 

ägarandel. Bankgirot är underleverantör till Getswish AB, där Bankgirot tillhandahåller 

infrastrukturen BIR som möjliggör realtidsclearing och avveckling. Bankgirot säljer även 

tjänsten Swish till intresserade banker. HiQ är i sin tur underleverantör till Bankgirot. HiQ 

utvecklar och förvaltar betalningsväxeln och de mobila enheterna. HiQ kommunicerar med 

bankerna via Bankgirot. TWL är designbyrå åt Getswish AB och bankerna, där TWL bidrar 

med strategisk kompetens kring kommunikation och varumärke. Mobilt BankID är den 

gemensamma säkerhetslösningen och utgör tillsammans med applikationen Swish och 

nätverkets tekniskt framträdande aktörer. 

 

Formandet av nätverket som omger Swish har beskrivits utifrån teorin om översättning, 

och kan ses som en pågående, dynamisk process. Genom att studera nätverket som formats 

från det att Swish var en idé till att den blev en färdig applikation kan vi urskilja en icke-

linjär översättningsprocess. Vi kan se att de olika faserna i översättningen sker parallellt 

och inte alltid sekventiellt. Detta ser vi som en konsekvens av att aktörerna blev inblandade 

i samarbetet vid olika tidpunkter. En lyckad översättning från problematisering till 

mobilisering kan i sin tur generera nya problematiseringar och samarbeten. På det sättet är 

översättning en kontinuerlig och föränderlig process, där den aktuella fasen beror på vilka 

aktörer som avses och vart i aktör-nätverket de befinner sig. Swish kan ses som en lyckad 

översättning då de framträdande aktörerna konkretiserade idén i problematiseringar och 

slutligen bildade tydliga samarbeten. De empiriska data som erhållits tyder på att 

förhandlingar mellan aktörer har skett utan större motstånd. Aktörerna verkar generellt ha 

enats om tydliga identiteter och roller i aktör-nätverket. Detta kan vara en anledning till att 

Swish snabbt blivit en framgångsrik applikation och att samarbetet ses som lyckat. 
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Den färdiga applikationen Swish var resultatet av många komplexa aktörers viljor och 

gemensamma samarbeten. I problematiseringsfasen fanns det ett flertal gynnsamma 

förutsättningar under problematiseringsfasen. Privatkundernas efterfrågan av mobila 

betalningslösningar, Mobilt BankID, Bankgirots infrastruktur och bankernas tidigare 

erfarenhet och innovationsvilja inom området fanns tillgängliga samtidigt. De var alla 

nyckelkomponenter som konsortiet lyckades identifiera i problematiseringen. Detta var en 

bidragande orsak till en välformulerad problematisering, som i sin tur bidrog till en lyckad 

översättning. Denna översättningsprocess kan också delvis förklaras av att många 

samarbeten i nätverket byggde på tidigare relationer. Problemformuleringen som 

konsortiet tog fram var konkret med tanke på hur stora och komplexa aktörer som 

berördes av den. Konsortiets problematisering var vid denna tidpunkt: 

 

● Unik: Det fanns ingen liknande lösning på marknaden. 

● Attraktiv: Kunderna efterfrågade den typen av betalningslösning.  

● Tydligt genomförbar: De tekniska och sociala förutsättningarna existerade 

samtidigt på ett sätt som de inte gjort tidigare. 

 

Konsortiets konkreta problematisering, i kombination med de andra aktörernas 

problematiseringar, möjliggjorde en effektiv intresseväckning. Efter intresseväckningsfasen 

var aktörernas roller och syften tydligt definierade och aktörerna leddes in i 

värvningsfasen. Intresseväckningen och värvningen har i denna studie visat sig inträffa 

parallellt, beroende på vilka aktörer som interagerar med varandra. Dessa faser är mer 

dynamiska och har inte kunnat urskiljas lika tydligt som problematiseringen och 

mobiliseringen. 

 

Aktör-nätverket som omger Swish kan utifrån denna studie ses som stabilt. Empiriska data 

tyder på att det finns relativt litet motstånd i formandet av samarbetet Swish och att 

aktörerna inom nätverket har en gemensam uppfattning om samarbetet och om varandra. I 

mobiliseringsfasen kan ett nätverk gå från att bli stabilt till att bli irreversibelt. Denna 

studie analyserar emellertid framväxten av samarbetet Swish, och en eventuell studie om 

irreversibilitet inom nätverket kan vara intressant för framtida forskare. 
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6.1 Förslag på vidare forskning 

Swish är en prisbelönad och framgångsrik betalningstjänst. Denna studie har bekräftat att 

den översättningsprocess som formade nätverket från idé till färdig applikation kan ses 

som lyckad. Vi kan emellertid inte utifrån studien uttala oss om det finns en positiv 

korrelation mellan en lyckad översättning och en lyckad slutprodukt. Ett förslag till fortsatt 

forskning är en mer kvantitativ inriktad undersökning som granskar just denna korrelation. 

Ytterligare förslag till fortsatt forskning är djupare studier av mobila betalningslösningar 

och deras effekt på mängden kontanter i Sverige. Det mesta tyder på att 

kontanthanteringen minskar, emellertid finns det få vetenskapliga studier som kan bekräfta 

denna hypotes. En djupare studie skulle kunna kartlägga hur Swish och andra 

betalningslösningar påverkar användandet av kontanter, och belysa om de påskyndar 

övergången till det kontantlösa samhället. 
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Bilaga - Intervjufrågor 

Intervju med Ted Scheiman, Swedbank, 21/2 

Person 

● Vilken är din position på Swedbank? 

● Vad är dina arbetsuppgifter? 

● Hur länge har du jobbat på Swedbank? 

● Tidigare arbetserfarenheter? 

● På vilket sätt är du involverad i Swish? 

 

Banken 

● Varför valde Swedbank att gå med i samarbetet från första början? 

● Vilken roll har ni i samarbetet? Uppgifter? 

○ Vad tillför Swedbank i samarbetet? 

● Vilka mål har ni för samarbetet? 

○ Har dessa mål ändrats under tiden? 

○ Hur ser målet ut i dagsläget? 

● Hur drivande har Swedbank varit i samarbetet? 

● Hur påverkar samarbetet konkurrenssituationen mellan bankerna? 

● Vilka eventuella konflikter har uppstått med andra aktörer? 

 

Swish 

● Hur uppstod idén om Swish? 

● Hur uppstod samarbetet med samtliga involverade banker? Vem kontaktade vem? 

● Har ni undersökt marknaden innan och sett eventuella behov av Swish? 

● Har ni undersökt framgången hos liknande applikationer innan utvecklingen? 

● Vilka tekniska förutsättningar fanns för att integrera Swish med bankernas system? 

● Vilka har utvecklat och implementerat applikationen? 

● Finns det några framtidsplaner att utveckla applikationen? 
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Banksamarbeten 

● Hur hålls samarbetet igång? 

● Vilka grupper och personer håller igång samarbetet? 

● Hur har samarbetet utvecklats från början till idag? 

● Pågår samarbetet kontinuerligt eller var det mest initialt av projektet?  

● Hur ofta sker möten? 

● Hur sker kommunikationen? Fysiskt eller digitalt? 

● Vilka frågor diskuteras? 

● På vilken nivå diskuteras detaljer? Tekniskt? 

● Hur ser ni på att inkludera flera banker i samarbetet? Finns det något intresse? 

● Har ni valt att exkludera några banker? 

● Finns det några hinder med att inkludera flera banker? 

● Har nya samarbeten uppstått på grund av Swish? 

Intervju med Lars Gunnstam, Nordea, 28/2 

Person 

● Vilken är din position på Nordea? 

● Vad är dina arbetsuppgifter? 

● Hur länge har du jobbat på Nordea? 

● Tidigare arbetserfarenheter? 

● På vilket sätt är du involverad i Swish? 

 

Swish 

● Hur uppstod idén om Swish? 

● Hur uppstod samarbetet med samtliga involverade banker? Vem kontaktade vem? 

● Har ni undersökt marknaden innan och sett eventuella behov av Swish? 

● Har ni undersökt framgången hos liknande applikationer innan utvecklingen? 

● Vilka tekniska förutsättningar fanns för att integrera Swish med bankernas system? 

● Vad vi har förstått är det HiQ och TWL som utvecklat och designat applikationen, vad 

vet du om dem? 

● Finns det några framtidsplaner att utveckla applikationen? 
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Banken 

● Varför valde Nordea att gå med i samarbetet från första början? 

● Vilken roll har ni i samarbetet? Uppgifter? 

○ Vad tillför Nordea i samarbetet? 

● Vilka mål har ni för samarbetet? 

○ Har dessa mål ändrats under tiden? 

○ Hur ser målet ut i dagsläget? 

● Hur drivande har Nordea varit i samarbetet? 

● Hur påverkar samarbetet konkurrenssituationen mellan bankerna? 

● Vilka eventuella konflikter har uppstått med andra aktörer? 

 

Banksamarbeten 

● Hur hålls samarbetet igång? 

● Vilka grupper och personer håller igång samarbetet? 

● Vilka framträdande personer finns inom samarbetet Swish?  

○ Vad har de gjort?  

● Hur har samarbetet utvecklats från början till idag? 

● Pågår samarbetet kontinuerligt eller var det mest initialt av projektet?  

● Hur ofta sker möten? 

● Hur sker kommunikationen? Fysiskt eller digitalt? 

● Vilka frågor diskuteras? 

● På vilken nivå diskuteras detaljer? Tekniskt? 

● Hur ser ni på att inkludera flera banker i samarbetet? Finns det något intresse? 

● Har ni valt att exkludera några banker? 

● Finns det några hinder med att inkludera flera banker? 

● Har nya samarbeten uppstått på grund av Swish? 
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Telefonintervju med Per Ekwall, TWL, 7/3 

Person 

● Vilken är din position på TWL? 

● Vad är dina arbetsuppgifter på TWL? 

● Hur länge har du jobbat på TWL? 

● På vilket sätt är du involverad i Swish? 

 

TWL 

● Vad är bakgrunden till att TWL gick med i Swish? Vem kontaktade vem? 

● Vilken roll har TWL i Swish? Uppgifter? 

● Vilka resurser tillför TWL i Swish? 

● Vad får TWL ut av Swish? Mervärde? 

● Hur samarbetar ni med bolaget Getswish AB? 

● Samarbetar ni även med enskilda banker? 

● Hur ser detta samarbete ut? 

○ Hur sker kommunikationen? 

○ Hur ofta? 

○ På vilket sätt? 

● Hur samarbetar TWL med HiQ? 

○ Har det uppstått några tekniska komplikationer? 

Telefonintervju med Per-Olof Skarstedt, Länsförsäkringar, 

14/4 

Personfrågor 

● Vilken är din position på Länsförsäkringar? 

● Vad är dina arbetsuppgifter? 

● På vilket sätt är du involverad i Swish? 

 

Swish initialt 

● Hur var Länsförsäkringar inblandade i den initiala idén om Swish?  

○ Blev ni kontaktade eller kontaktade ni andra? 
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● Vilken var Länsförsäringarns initiala roll i samarbetet Swish? 

● Hade Länsförsäkringar något behov av en mobil betalningslösning för privatpersoner 

innan idén om Swish? 

● Hur drivna har Länsförsäkringar varit i att göra Swish till verklighet? 

○ Har ni främst bidraget med kompetens eller ekonomiska resurser? 

● Har ni undersökt marknaden innan och sett eventuella behov av Swish? 

● Har ni undersökt framgången hos liknande applikationer innan utvecklingen? 

● Vilka tekniska förutsättningar fanns för att integrera Swish med bankernas system? 

● Försökte ni aktivt få med så många banker som möjligt i Swish? 

● Vilka generella motstånd fanns initialt med Swish? 

● Vilka generella förutsättningar initialt med Swish? 

 

 Utvecklingsprocessen för Swish 

● Har er roll gentemot andra banker förändrats sedan samarbetet Swish? 

● Har era mål med Swish ändrats under samarbetets gång? 

 

Efter lanseringen av Swish 

● Hur aktiva tänker ni eller måste ni hålla er i underhållet av Swish? 

● Finns det några framtidsplaner att utveckla applikationen? 

● Har ni på Länsförsäkringar, enligt egen uppfattning, vunnit mer på Swish än andra 

banker? 

● Har nya samarbete uppstått på grund av samarbetet Swish? 

● Hur har samarbetet fungerat överlag, ser ni det som ett lyckat samarbete?  

Intervju med Patrik Wård & Linda Kinane, Handelsbanken, 

2/5 

Personfrågor 

● Vilken är din position på Handelsbanken? 

● Vad är dina arbetsuppgifter? 

● På vilket sätt är du involverad i Swish? 
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Swish initialt 

● Hur var Handelsbanken inblandade i den initiala idén om Swish?  

○ Blev ni kontaktade eller kontaktade ni andra? 

● Vilken var Handelsbankens initiala roll i samarbetet Swish? 

● Hade Handelsbanken något behov av en mobil betalningslösning för privatpersoner 

innan idén om Swish? 

● Hur drivna har Handelsbanken varit i att göra Swish till verklighet? 

○ Har ni främst bidraget med kompetens eller ekonomiska resurser? 

● Har ni undersökt marknaden innan och sett eventuella behov av Swish? 

● Har ni undersökt framgången hos liknande applikationer innan utvecklingen? 

● Vilka tekniska förutsättningar fanns för att integrera Swish med bankernas system? 

● Försökte ni aktivt få med så många banker som möjligt i Swish? 

● Vilka generella motstånd fanns initialt med Swish? 

● Vilka generella förutsättningar initialt med Swish? 

 

Utvecklingsprocessen för Swish 

● Har er roll gentemot andra banker förändrats sedan samarbetet Swish? 

● Har era mål med Swish ändrats under samarbetets gång? 

 

Efter lanseringen av Swish 

● Hur aktiva tänker ni eller måste ni hålla er i underhållet av Swish? 

● Finns det några framtidsplaner att utveckla applikationen? 

● Har ni på Handelsbanken, enligt egen uppfattning, vunnit mer på Swish än andra 

banker? 

● Har nya samarbete uppstått på grund av samarbetet Swish? 

● Hur har samarbetet fungerat överlag, ser ni det som ett lyckat samarbete? 

 

E-postintervju med Rosel Johard, Bankgirot, 9/5 

Swish initialt 

● Var Bankgirot inblandade i den initiala idén om Swish? 

● Vilken var Bankgirots initiala roll i samarbetet Swish? 
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● Var Bankgirot den enda aktören som bankerna kunde få Swish till verklighet igenom? 

● När ni fick uppdraget att tillhandahålla Swish, vad var nästa steg? 

● Har ni undersökt framgången hos liknande applikationer innan utvecklingen? 

● Vilka tekniska förutsättningar fanns för att integrera Swish med bankernas system? 

● Vilka generella motstånd fanns initialt för Bankgirot med Swish? 

● Vilka generella förutsättningar initialt för Bankgirot med Swish? 

  

Utvecklingsprocessen för Swish 

● Har er roll gentemot banker (eller andra organisationer inom utvecklingen av Swish) 

förändrats sedan samarbetet Swish? 

● Har förtroende eller samarbete stärkts eller försvagats på grund av Swish? 

  

Efter lanseringen av Swish 

● Vilka tekniska svårigheter finns det i att underhålla Swish? 

● Finns det några framtidsplaner att utveckla applikationen?  

● Har tillhandahållandet av Swish varit av stor vinst, antingen rent ekonomiskt eller 

positionsmässigt, för Bankgirot? 

● Har nya samarbete uppstått på grund av samarbetet Swish? 

● Hur har samarbetet fungerat överlag, ser ni det som ett lyckat samarbete? 

Telefonintervju med Sebastian Stureborg, HiQ, 20/5 

● Varför gick HiQ med i Swish? 

● Hur blev HiQ kontaktade? Vem kontaktade vem? 

● Hade HiQ några särskilda krav för att gå med i samarbetet? 

● Vad är HiQ:s roll i Swish? 

● Hur ser samarbetet ut med Getswish AB? 

● Hur ser samarbetet ut med bankerna? 

● Hur ser samarbetet ut med TWL? 

● Hur har dessa samarbeten förändrats från början till idag? 

● Hur ofta sker möten och vad diskuteras på dessa? 

● Har det dykt upp några konflikter i dessa samarbeten? 


