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6DPPDQIDWWQLQJ
Samhälle och teknik utvecklas i en intim interaktionsprocess. Som en följd av utvecklingen på det

kommunikationstekniska området har vi lämnat de industriella strukturerna till förmån för ett samhälle där

information är den huvudsakliga produktionsfaktorn; Informationssamhället. I Informationssamhället

organiseras samhälleliga funktioner och processer i och runt nätverk. Dessa nätverk integrerar geografiskt

åtskilda marknader till delar av allt mer komplexa ekonomiska system.

De förhållanden som råder i samhället utgör de underliggande antaganden ur vilka den ekonomiska

teoribildningen har utvecklats. Nätverksansatsen, som utvecklades av IMP-gruppen i början av 1980-talet,

bygger på förhållanden som existerade i industrisamhället. Den här uppsatsen försöker undersöka

nätverkansatsens förmåga att beskriva relationer mellan aktörer i Informationssamhället. De slutsatser som

presenteras i uppsatsen är resultat av en studie av marknaden för Internetbaserade finansiella tjänster�
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$EVWUDFW
Society and technology develop together in interaction processes. Because of the development of information

technology, the Industrial Society has been left behind in favor of a society where information is the key

production factor, i.e. the Information Society. In the Information Society, social functions and processes are

organized into networks. These networks integrate geographically separate markets into parts of a complex

global economic system.

Existing conditions in society are the foundation upon which economic models and theories are built. The

Network Approach, developed by the IMP-Group in the early nineteen-eighties, is one of many models based

on the conditions that existed in the Industrial Society. This thesis attempts to investigate the ability of the

Network Approach to describe business networks in the Information Society. The findings presented in this

thesis are the results from a study of the market for Internet based financial services.
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%DNJUXQG� De förhållanden som råder i samhället utgör de underliggande

antaganden ur vilka den ekonomiska teoribildningen har utvecklats.

Men vad händer med teoribildningen om dessa förhållanden ifrågasätts

eller förändras? Är det då fortfarande möjligt att tillämpa den?

6\IWH� Syftet med denna uppsats är att undersöka Uppsalaskolans

nätverksansats förmåga till beskrivning av marknader för

Internetbaserade finansiella tjänster i det framväxande

nätverkssamhället. I ett vidare perspektiv är syftet även att ge större

förståelse för företeelserna nätverk och nätverkssamhälle.

$YJUlQVQLQJDU� Undersökningen avgränsas till att endast studera relationerna mellan

aktörer på definierade marknader för Internetbaserade finansiella

tjänster.

*HQRPI|UDQGH� Uppsalaskolans nätverksansats har analyserats utifrån empiriskt material

som erhållits genom intervjuer med initierade personer i Luxemburg och

Sverige, samt utifrån sekundärmaterial om nätverkssamhället.

6OXWVDWVHU� Uppsalaskolans nätverksansats har idag en begränsad förmåga till

beskrivning av marknader för Internetbaserade finansiella tjänster. Den

är användbar i situationer där antalet aktörer är begränsat.
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I kapitel 1, ,QOHGQLQJ, beskrivs bakgrunden till studiens frågeställningar samt studiens

syfte.

Kapitel 2, 0HWRG, redogörs för författarnas syn på vetenskap samt vilket praktiskt

tillvägagångssätt som använts i samband med undersökningens genomförande.

Kapitel 3, 1lWYHUNVVDPKlOOHW, syftar till att beskriva en världsordning som i uppsatsen

benämns nätverkssamhället och som ligger till grund för granskningen av en

nätverksansats.

I kapitel 4, 1lWYHUNVDQVDWVHQ, presenteras den nätverksansats som författarna har för avsikt

att granska.

Kapitel 5, %UDQVFKORJLN�I|U�,QWHUQHWEDVHUDGH�ILQDQVLHOOD�WMlQVWHU, utgörs av en beskrivning

av hur utvecklingen på den globala marknaden för Internetbaserade finansiella tjänster, där

den är som mest utvecklad, ser ut.

Kapitel 6, (Q� ORNDO� PDUNQDG, beskriver de förhållanden som råder på

Luxemburgmarknaden för Internetbaserade finansiella tjänster.

I kapitel 7, $QDO\V, prövas den av författarna definierade nätverksansatsen utifrån de frågor

som uppkommit ur granskningen av nätverksansatsen i kapitel 4. Detta görs med hjälp av

de förhållanden som beskrivs i kapitel 5 & 6.

I kapitel 8 6OXWVDWVHU, presenteras resultatet av undersökningen, det vill säga svaret på de

frågor som ställdes i kapitel 1.

I kapitel 9, (SLORJ, gör författarna, för att återknyta till de frågeställningar som

ursprungligen föranledde undersökningen, reflektioner kring slutsatsernas implikationer.
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����%DNJUXQG
En tidig novembermorgon 1909 ser farfar ett motordrivet fordon för första
gången. 90 år senare är hans sonson i färd med att byta batterier i sin portabla
dator samtidigt som han rusar fram över himlavalvet i ett blänkande
metallföremål i vilket det serveras läsk och jordnötter. Samhälle och teknik
utvecklas. Det gör de ekonomiska teorierna också. Men ligger utvecklingen
av dessa i fas med utvecklingen av samhälle och teknik?

Den ökade globaliseringen av samhället leder till att nationalstaternas makt
och betydelse minskar. Geografiskt åtskilda marknader integreras till delar av
ett allt mer komplext ekonomiskt system. (Ohmae, 1989) Detta åskådliggörs
bland annat av att den totala produktionen i världen under tiden 1950 – 1993
ökat ca fem gånger, medan världshandeln under motsvarande period ökat ca
13 gånger (Castells, 1996). Hur det nya ekonomiska systemet ser ut och
fungerar råder det idag inget konsensus kring. Castells anser att utvecklingen
pekar mot att samhälleliga funktioner och processer allt mer kommer att
organiseras i och runt nätverk. Han går så långt som att säga att nätverk är och
kommer att vara det som utgör grunden till organisationers fortlevnad.

Utvecklingen av företag och företagande erinrar om den ovan beskrivna
förändringen i samhället. Företag som redan är globalt etablerade väljer att
integrera sin produktion över landgränser i en organisationsform som är
nationellt anpassad men samtidigt utnyttjar skalfördelar. Denna
organisationsform, som av Bartlett & Ghoshal (1989) benämns transnationell,
och av Doz (1986) ”multifocal”, utgör ett nätverk av integrerade aktiviteter.
Snabbväxande företag i expansiva branscher väljer ofta att redan från början
organisera sig i nätverk. Exempel på sådana strukturer är de nätverk som
återfinns i de kluster som ofta uppstår i så kallade science parks1.

                                                       
1 Med science parks avses ansamlingar av innovativa företag av samma slag som återfinns

i exempelvis Mjärdevi eller Kista.
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Teorier och modeller som beskriver och förklarar organisationers struktur har
också utvecklats i liknande riktning. Till exempel lades under 20-talet, då
Webers (1983) byråkrati allmänt ansågs utgöra den mest effektiva
organisationsformen, stor vikt vid interna förhållanden. Sedan dess har det
ekonomiska systemet förändrats, vilket även speglas av teoribildningen på
området. Under 50- och 60-talet lades genom Burns & Stalker (1994) grunden
för en teoribildning som även beaktar miljöns inverkan på företagets
aktiviteter. De utvecklade då sin argumentation om varför företag som verkar
i en turbulent omvärld bör vara organiskt strukturerade, medan företag som
återfinns i branscher karaktäriserade av liten eller ingen förändring fungerar
bäst med en mekanisk organisationsstruktur. Detta förhållningssätt
utvecklades ytterligare under de turbulenta åren på 70-talet då Williamson
(1975) vidareutvecklade transaktionsteorin. Dess främsta syfte är att förklara
varför ett företag väljer att utföra en aktivitet internt eller köpa densamma
externt. Motsatsen till Webers fokus på interna aktiviteter såg under 80-talet
dagens ljus genom Uppsalaskolans och IMP-gruppens nätverksansats
(Håkansson, 1982; Hammarkvist, Håkansson & Mattsson, 1982; Johanson &
Mattson, 1986; Snehota, 1993)2. Nätverksansatsen lägger stor vikt vid vilka
relationer och bindningar som existerar mellan företag och hur dessa påverkar
företags agerande3. Liksom andra etablerade ekonomiska teorier bygger
nätverksansatsen i stor utsträckning på förhållanden som existerar inom
traditionell tillverkningsindustri (Dejgaard, 1999).

Sammanfattningsvis kan sägas att de förhållanden som råder i samhället utgör
de underliggande antaganden ur vilka den ekonomiska teoribildningen har
utvecklats De grundläggande principerna i samhället påverkar därmed
förståelsen för olika ekonomiska företeelser (Merry, 1999). Men vad händer
med teoribildningen om dessa förhållanden ifrågasätts eller förändras? Är det
då fortfarande möjligt att tillämpa den?

                                                       
2 IMP står för Industrial Marketing and Purchasing (Ford, 1993).
3 Nätverksansatsen betraktar transaktioner mellan företag ur ett organisationsperspektiv, till

skillnad från det traditionella synsättet i ekonomisk teori, där transaktioner mellan företag

koordineras av en marknadsmekanism (Snehota, 1993).
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Varje teori, eller ansats till teori, stöter förr eller senare på företeelser vars
existens inte kan förklaras. Sådana företeelser kallas av Kuhn för anomalier
och kan, om de uppträder tillräckligt frekvent och i tillräcklig mängd,
signalera att existerande teorier är otillräckliga eller till och med ligga till
grund för ett skifte i vetenskapsuppfattning (Molander, 1993). Det är med
detta i åtanke intressant att undersöka Uppsalaskolans nätverksansats
(Håkansson, 1982; et al) möjlighet till beskrivning av marknader som
karakteriseras av samma sorts dynamik som återfinns i Castells (1996)
beskrivning av nätverkssamhället. Dessa marknader består ofta av
organisationer som uppstått på grund av, eller med hjälp av, ny
informationsteknologi. Ett tydligt exempel är marknaden för Internetbaserade
finansiella tjänster4, som fått sitt kommersiella genombrott med den närmast
explosionsartade utvecklingen av Internet. (ESCB, 1999) Uppsalaskolans
nätverksansats5 bygger, som tidigare nämnts, i stor utsträckning på
förhållanden som existerar mellan aktörer inom traditionell
tillverkningsindustri. När samhället nu är på väg från de gamla industriella
strukturerna in i informationsåldern aktualiseras en fråga rörande
nätverksansatsens praktiska tillämpning:

+DU�QlWYHUNVDQVDWVHQV�I|UPnJD�WLOO�EHVNULYQLQJ�DY�UHODWLRQHU�PHOODQ�DNW|UHU

Sn�HQ�PDUNQDG�I|UlQGUDWV��VRP�HQ�I|OMG�DY�XWYHFNOLQJHQ�L�VDPKlOOHW"

Om nätverksansatsens beskrivningsförmåga har förändrats, uppkommer
ytterligare en fråga:

9LOND� IDNWRUHU� NDQ� SnYHUND� QlWYHUNVDQVDWVHQV� I|UPnJD� WLOO� EHVNULYQLQJ� DY

UHODWLRQHU�PHOODQ�DNW|UHU�Sn�HQ�PDUNQDG�L�GHW�QlWYHUNVVDPKlOOH��VRP�EHVNULYV

DY�&DVWHOOV�RFK�.HOO\"

                                                       
4 Med ”Internetbaserade finansiella tjänster” avses kontotjänster, handel med aktier och

fonder samt personlig kommunikation mellan finansiella institut och kunder.
5 I fortsättningen är det Uppsalaskolans nätverksansats som avses då uttrycket

”nätverksansatsen” används. En närmare definition av denna nätverksansats presenteras i

kapitel fyra.
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����6\IWH
Syftet med denna uppsats är att undersöka Uppsalaskolans nätverksansats
förmåga till beskrivning av marknader för Internetbaserade finansiella tjänster
i det framväxande nätverkssamhället. I ett vidare perspektiv är syftet även att
ge större förståelse för företeelserna nätverk och nätverkssamhälle.

����$YJUlQVQLQJDU
Lekvall & Wahlbin (1993) anser att en undersökning alltid bör avgränsas. En
avgränsning fungerar i detta fall som en definition av undersökningsområdet i
den meningen att en redogörelse ges för vad som undersökts respektive inte
undersökts. Lekvall & Wahlbin skiljer vidare mellan två typer av
avgränsningar. Den första typen görs av undersökningsområdet på grund av
avgränsningens relevans för undersökningens resultat. Resultatet blir gärna
för generellt, och får därmed ett begränsat värde, om empirin är alltför
omfattande. Den andra typen av avgränsningar görs av mer tekniska skäl. Det
finns alltid anledning att göra begränsningar i undersökningsområdet på grund
av stigande kostnader eller tidbrist.

Föreliggande uppsats avgränsas till att endast undersöka relationer mellan
aktörer på marknaden för Internetbaserade finansiella tjänster. Tanken med
detta är att få ett gripbart undersökningsområde och därmed höja kvaliteten på
resultatet. Uppsatsen begränsas på grund av såväl tidsmässiga som
kostnadsmässiga skäl till att inhämta primärmaterial endast i Luxemburg och
Sverige. Dock kommer sekundärmaterial att inhämtas även från övriga delar
av världen.
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��0(72'

Syftet med detta avsnitt är att öka förståelsen för uppsatsens övriga delar
genom att redogöra för författarnas syn på vetenskap. Detta ger läsaren
möjlighet att bedöma vilken betydelse författarna tillskriver de resonemang
som förs i uppsatsen. Vidare är en beskrivning av hur undersökningen
kommer att genomföras nödvändig. Denna beskrivning är avgörande för
läsarens möjlighet att bedöma hur väl uppsatsen uppfyller de akademiska
kraven som ställs på objektivitet, validitet och reliabilitet.
Sammanfattningsvis bör metodens vikt i den kunskapsgenererande processen
framhållas.

����9HWHQVNDS
För att en undersökning ska kunna betraktas som vetenskaplig, brukar den
ofta belysas mot bakgrund av uppställda krav avseende förhållningssätt och
regler. Ytterligare ett krav som kan ställas på en undersökning är att den ska
vara relevant. (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1987) Med förhållningssätt
avses den grad till vilken etablerade uppfattningar och metoder kritiskt
omprövas. Detta krav kan anses vara uppfyllt då avsikten med denna uppsats
är att utvärdera Uppsalaskolans nätverksansats genom Castells beskrivning av
nätverkssamhället. Kravet på regler kommer sig av den, i sådana här
sammanhang, vanliga uppfattningen att en undersökning ska kunna upprepas.
En undersökning som inte är upprepbar kan enligt Cuff & Payne (1979) inte
heller göra anspråk på att vara vetenskaplig. Men är det möjligt att stiga ner
två gånger i samma vatten? Herakleitos ställer med sin klassiska
identitetsfråga upprepbarheten på sin spets (Magris, 1991). Feyerabend
(1977) motsätter sig regler helt och hållet och menar att allt är tillåtet. Oavsett
vad man har för filosofisk inställning till reproducerbarhet, så kan detta krav
vid ekonomiska och samhällsvetenskapliga studier vara ett problem på grund
av dessa undersökningsområdens föränderliga natur (Wiedersheim-Paul &
Eriksson, 1987). I vårt arbete förutsätter vi dock att den företeelse som
behandlas, trots den föränderliga miljö som är dess hemvist, bör uppvisa en
beständighet som är tillräcklig för att förstå företeelsen som sådan.
Undersökningen kan sägas vara relevant ur såväl ett akademiskt som praktisk
perspektiv genom dess nyhetsvärde. Forskningen inom detta område är
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begränsad och de flesta etablerade nätverksmodeller bygger i första hand på
studier av företag inom traditionell tillverkningsindustri.

����9HWHQVNDSOLJW�SHUVSHNWLY
Vid en diskussion kring vetenskapliga synsätt är det viktigt att klargöra
skillnaden mellan de två centrala begreppen positivism och hermeneutik.
Dessa två begrepp representerar olika vetenskapsideal med skillnader i
uppfattning kring hur vetenskaplig forskning ska bedrivas. Samtidigt är i
sammanhanget viktigt, att ta ställning till huruvida verkligheten är en
konstruktion oberoende av människan eller om den är socialt konstruerad.
Detta på grund av att det förhållningssätt man som individ har, till olika sätt
att tillgodogöra sig kunskap om sin omgivning, påverkas av synen på hur
världen i övrigt är beskaffad.

Termen positivism har kommit att användas som ett namn på företrädare för
ett traditionellt vetenskapsideal med en stark betoning på mätbarhet och
kvantitativa metoder (Mårtensson & Nilstun, 1988). En positivist är av den
åsikten att det finns en objektivt mätbar verklighet som är oberoende av
människan. Denna verklighet går det att bilda sig en uppfattning om genom
upprepade iakttagelser. Forskning inom detta vetenskapsideal bygger således
på formell logik och fakta som är resultatet av mätningar och observationer
(Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1987). Med hjälp av iakttagelser är det
möjligt att dra allmänna slutsatser om hur verkligheten fungerar. Hartman
(1998) har en något vidare tolkning. Han ser positivism som en
vetenskapsteori där vetenskaplig kunskap utgörs av teorier, vilka innehåller
termer som refererar till mätbara företeelser och satser, och som anger
relationer mellan dessa företeelser. Positivismen framhäver alltså objektivitet
som en nödvändig förutsättning för att göra en vetenskapligt korrekt
observation. Kunskapen om verkligheten bör enligt detta vetenskapsideal vara
oberoende av subjektiva värderingar.

Hermeneutiken å andra sidan strävar efter förståelse för människors livsvärld.
Den är ett vetenskapsideal som har utvecklats från att enbart vara en lära om
tolkning av texter, till att även innefatta tolkning av handlingar, symboler,
samhälleliga företeelser och mycket annat av det som faller inom ramen för
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humanvetenskaperna. (Hartman, 1998) Tanken är här att varje människa
uppfattar sig själv och sin situation på ett speciellt sätt, genom att man knyter
en särskild mening till de företeelser man omges av. I motsats till
positivismen betonar hermeneutiken vikten av ett subjektivt förhållningssätt
och framhåller liksom Berger & Luckmann (1966) tanken på en verklighet
som är socialt konstruerad. Detta förhållningssätt återfinns även inom
företagsekonomin (Hägg & Wiedersheim-Paul, 1994). Vidare är en
grundtanke inom hermeneutiken att det inte går att möta ett fenomen helt
förutsättningslöst. Förhållningssättet till studieobjekten påverkas därför i stor
utsträckning av personliga förutsättningar. Dessa förutsättningar benämns
inom hermeneutiken ofta ”förförståelse”. Wiedersheim-Paul & Eriksson
(1987) hävdar att man, för att förstå, redan måste ha förstått. Förförståelse kan
bestå av till exempel språklig kompetens, trosuppfattningar och personliga
erfarenheter. Utifrån denna förförståelse tolkar individen omvärlden.

Efter ovanstående genomgång är det befogat att fundera över vilket
vetenskapsideal som präglar denna uppsats. Avsikten med förestående
undersökning är bland annat att uppnå större förståelse för företeelserna
nätverk och nätverkssamhälle. Det är under dessa premisser, enligt
Wiedersheim-Paul & Eriksson (1987), inte möjligt att anlägga en rent
positivistisk ansats. Men avsikten med undersökningen är också att beskriva
och förklara ovan nämnda företeelser. Detta talar inte heller för en rent
hermeneutisk ansats. Som så ofta annars hittar läsaren sanningen någonstans
mittemellan dessa två ytterligheter. Det kan vara intressant att nämna att
Hartman (1998) anser att skillnaden mellan den positivistiska och den
hermeneutiska vetenskapstraditionen inte alltid är helt klar. För att inte
utesluta några möjligheter väljer författarna därför att under arbetets gång ta
båda dessa vetenskapsideal i beaktande.

������)|UNODULQJV��RFK�I|UVWnHOVHDQVDWVHU
Precis som det vid en undersökning av detta slag är viktigt att diskutera
vetenskapsideal så är det också viktigt att diskutera på vilket sätt man har
närmat sig den företeelse man undersöker. Två klassiska exempel på sådana
tillvägagångssätt är deduktion och induktion. Deduktion är, enligt
Wiedersheim-Paul & Eriksson (1987), en metod att utifrån hypoteser, genom
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logisk slutledning, sluta sig till något utifrån observationer. Induktion är,
enligt samma författare, en närmast motsatt metod att utifrån enskilda
fenomen i verkligheten sluta sig till mer generella utsagor eller teorier.
Enklare uttryckt innebär detta att den deduktiva ansatsen utifrån generella
antaganden förklarar enskilda fall. Den induktiva ansatsen gör istället
generella antaganden som bygger på samband som observerats i en mängd
enskilda fall. En ansats som kan betraktas vara en kombination av den
deduktiva och den induktiva ansatsen är den abduktiva ansatsen (Alvesson &
Sköldberg, 1994). Vid abduktion närmar sig forskaren undersökningsobjektet
med avsikten att hitta den förklaring, som för tillfället är den bästa. Detta
innebär att en prövbar hypotes formuleras med utgångspunkt i observationer
(Hessle, 1986). Detta kan exemplifieras genom en jämförelse med det
tillvägagångssätt Sherlock Holmes brukar använda sig av i sina
brottsutredningar, en typ av logiskt baklängesresonemang. Pragmatismens
fader Pierce benämner detta ”the logic of discovery” (Hessle, 1986).
Abduktion befattar sig sålunda med analysen av varför en given situation är
som den är, och tillåter teori och empiri att ständigt omtolkas i förhållande till
varandra. Den abduktiva ansatsen ligger på så vis till grund för högre
flexibilitet och realism än deduktion och induktion.

Eftersom avsikten med denna uppsats är att undersöka nätverksansatsens
förmåga till beskrivning i det framväxande nätverkssamhället, kan varken ett
renodlat deduktivt eller ett dito induktivt tillvägagångssätt vara aktuellt. I
detta fall verkar det istället lämpligt att i första hand tillämpa den abduktiva
ansatsen, på grund av att denna medger högre flexibilitet i användningen av
teori och empiri.

������6DPPDQIDWWQLQJ�DY�GHW�YHWHQVNDSOLJD�SHUVSHNWLYHW
Efter denna relativt snabba genomgång av både positivism, hermeneutik,
deduktion, induktion och abduktion är det på sin plats med en
sammanfattning av det vetenskapliga perspektiv som författarna av denna
uppsats anammar. Vi inleder denna sammanfattning med följande exempel:
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Bozzi (Magris, 1991) diskuterar i ett tankeexperiment skillnaden mellan de
två predikaten ”blå” och ”julklapp”. En bok kan vara blå och ett askfat kan
vara en julklapp. Men medan det blå är en synlig egenskap som når
hjärnbarken via elektromagnetiska vågor och impulser i synnerven, är
julklapp en egenskap som endast existerar i mottagarens tanke. Den existerar
inte alls för en ovetande observatör som vid ett senare tillfälle betraktar
askfatet. Trots detta är boken blå och askfatet är en julklapp. En positivist
skulle förmodligen efter ett antal observationer sluta sig till att nämnda bok är
blå. Att genom endast observationer utröna askfatets mer socialt konstruerade
egenskaper skulle däremot inte lyckas honom. En hermeneutiker å andra
sidan skulle antagligen efter en noggrann undersökning kunna sluta sig till att
askfatet är en julklapp.

Vi är, liksom hermeneutikerna, av den åsikten att en undersökning måste
präglas av tolkning för att förstå helheten. Samtidigt är vi liksom
positivisterna övertygade om att det finns en verklighet som är oberoende av
social interaktion och som det går att dra slutsatser om endast genom
observationer. I förestående undersökning ämnar vi bland annat undersöka
antalet aktörer på en marknad och de samband som finns mellan dessa
aktörer. Att mäta ett antal är en uppgift för vilken positivistiska observationer
lämpar sig alldeles utmärkt. Däremot är förståelse av samband något som
lämpar sig bättre för en hermeneutisk tolkning. För att denna uppsats inte ska
förbise viktiga fakta på grund av vetenskapsteoretiska begränsningar, avser vi
fortsättningsvis att beakta såväl det positivistiska som det hermeneutiska
vetenskapsidealet.

����8QGHUV|NQLQJHQV�XSSOlJJ�RFK�JHQRPI|UDQGH
Denna uppsats har genomförts i samarbete med Entra Data i Stockholm. Det
är författarnas uppfattning att detta förhållande inte begränsat undersökningen
annat än till urvalet av intervjupersoner. Den empiriska grunden har utgjorts
dels av sekundärmaterial från marknader för Internetbaserade finansiella
tjänster, som i en internationell jämförelse är välutvecklade, dels av en
djupstudie av dito marknad i Luxemburg.
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������9DO�DY�XQGHUV|NQLQJVPHWRG
Vid insamling av material till en undersökning finns det två principiellt olika
tillvägagångssätt. Det kan göras antingen genom kvantitativ eller kvalitativ
metod. Det kvantitativa tillvägagångssättet bygger på det positivistiska
förhållningssättet medan det kvalitativa förhållningssättet bygger på det
hermeneutiska förhållningssättet.

Det kvantitativa tillvägagångssättet är hämtat från naturvetenskaperna och
betonar mängden av insamlat material. En undersökning består då dels av
insamlandet av ett statistiskt underlag som anses representativt för en
population och dels av en analys som är tänkt att vara objektiv. Kvantitativ
forskning söker sedan lagbundenheter för att förklara olika företeelser.
(Holme & Solvang, 1991)

Det kvalitativa tillvägagångssättet betonar istället djupet i en undersökning.
Vidare karakteriseras detta tillvägagångssätt av närhet till forskningsobjektet,
en så kallad subjekt – subjekt relation. I en kvalitativ studie undersöks endast
ett eller ett fåtal fall mycket ingående. Själva forskningsprocessen och
framväxten av resultaten sker alltid i växelverkan mellan teori och empiri,
mellan forskare och undersökningsobjekt. (Holme & Solvang, 1991)
Kvalitativ forskning syftar till att skapa förståelse för en företeelse.

I denna uppsats har i första hand en kvalitativ undersökningsmetod använts.
Detta eftersom det inte funnits några självklara undersökningsvariabler med
någon större mätbarhet. Holme & Solvang (1991) anser att kvalitativa
undersökningar i sådana här situationer är att föredra på grund av dess
förmåga att ge ökad förståelse för såväl sociala processer och sammanhang
som för enskilda aktörers situation.

�������,QVDPOLQJ�DY�PDWHULDO
I första hand har primärmaterial använts, i form av underlag från intervjuer,
men även sekundärmaterial, i form av information från litteratur och andra
publikationer.
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Primärmaterial har insamlats genom informella intervjuer med ett antal på
området initierade personer i Luxemburg och Sverige. Med informella
intervjuer avses diskussioner som utgått från ett antal förutbestämda frågor.
Detta har skett främst genom personliga möten, men också via e-mail. Dessa
personliga möten har uteslutande skett på de intervjuades respektive kontor.
Efter genomförandet har de intervjuade personerna fått ta del av det
sammanställda materialet från sina respektive intervjuer samt haft tillfälle att
komma med synpunkter. Detta har varit speciellt viktigt i de fall då
intervjuerna inte genomförts på intervjuarnas, eller den intervjuades,
modersmål.

Insamling av sekundärmaterial har i första hand gjorts med hjälp av
sökmotorerna Alta Vista och Northern Light, men också genom besiktning av
litteraturbeståndet på Stadsbiblioteket och Handelshögskolans bibliotek i
Stockholm.

������8UYDO
Marknaden för Internetbaserade finansiella tjänster har för enkelhetens skull
definierats efter territoriell tillhörighet. Luxemburg, som stått i fokus för
undersökningen, har därefter valts i egenskap av representant för en relativt
outvecklad marknad. Sverige och USA har därefter valts i egenskap av
representanter för relativt välutvecklade marknader. Dessa antaganden bygger
på såväl primärmaterial från uppdragsgivaren som sekundärmaterial från
bland annat JP Morgan och Merrill Lynch. Valet av dessa marknader har skett
i samråd med uppdragsgivaren. Val av intervjupersoner är författarna
ensamma ansvariga för och har gjorts utifrån en ambition att skapa en så bra
bild av de aktuella marknaderna som möjligt. I första hand har företrädare för
banker valts, huvudsakligen IT- och marknadsföringsansvariga, då dessa kan
förmodas besitta goda kunskaper om såväl slutkunder som
systemleverantörer.

�������.lOONULWLN
Enligt Wiedersheim-Paul & Eriksson (1987) kan följande punkter användas
för kritisk bedömning av insamlat material. 6DPWLGVNUDY, vilket innebär att
redovisning av material ska ske i anslutning till insamlingstillfället.
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7HQGHQVNULWLN används för att besvara frågor som till exempel: Vilka egna
intressen har uppgiftslämnaren i den här frågan? %HURHQGHNULWLN innebär att
kontroll genomförs för att klargöra huruvida flera intervjupersoner återgivit
information som härstammar från samma källa.

Det primärmaterial som använts har inhämtats på ett sätt som måste anses
uppfylla samtidskravet. Detta eftersom de intervjuer som gjorts spelats in med
bandspelare och sedan nedtecknats i anslutning till intervjuerna. En kritisk
granskning av det insamlade materialet har därefter genomförts såväl vid
utskriften av intervjuerna som kontinuerligt under arbetet med redovisningen
av det empiriska materialet. Sekundärmaterialet utgörs i första hand av
publicerat material av kända författare på området, men också material av mer
eller mindre okända författare samt ett flertal konsultrapporter. Allt sådant
material har granskats kritiskt och varit föremål för många diskussioner. Dock
har de sistnämnda konsultrapporterna skärskådats om möjligt än mer
omsorgsfullt, på grund av det bakomliggande affärsintresse som ibland lyser
igenom denna typ av material.

Kan det då förhålla sig så att ett flertal av de intervjuade personerna återgivit
information som härstammar från samma källa? Risken för detta förefaller
vara liten. Detta främst på grund av att de intervjuade personerna tillhör
organisationer som är oberoende av varandra, men också på grund av att de
huvudsakligen tillfrågats om förhållanden som råder inom deras respektive
organisationer.

När det gäller de intervjuer som utförts i Sverige finns det ingen garanti för att
de intervjuade personerna inte läst eller tagit del av samma information. Detta
faktum har inneburit att ett kritiskt förhållningssätt har antagits i, om möjligt,
större utsträckning under arbetet med dessa intervjuer.

�������5HGRYLVQLQJ�DY�PDWHULDO
Wiedersheim-Paul & Eriksson (1987) hävdar att insamlat material aldrig talar
för sig själv, utan alltid måste tolkas. Som sig bör har alltså det material som
samlats in under arbetet med denna undersökning först tolkats av författarna
och därefter formulerats i text. Det finns alltid en risk med ett sådant
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tillvägagångssätt, då till exempel en intervju lätt kan tolkas på ett annorlunda
sätt än avsett på grund av skillnader i förförståelse mellan de inblandade. Att
vara medveten om denna risk, och samtidigt inta ett så kritiskt förhållningssätt
som möjligt till de svar som de intervjuade uppger, minskar risken för
snedvridna tolkningar.

De intervjuer som genomförts i den här undersökningen har som tidigare
nämnts spelats in på kassettband. Samtliga intervjuade har godkänt detta
förfarande. En sammanställning av respektive intervju har sedan skickats till
respektive intervjuad individ. Efter att i vissa fall gjort korrigeringar har
samtliga intervjuade individer godkänt materialets användning i uppsatsen.

�������%HDUEHWQLQJ�DY�PDWHULDO
Insamlat material har bearbetas med både kvantitativa och kvalitativa
metoder, dock med tyngdpunkten på de senare. Detta tillvägagångssätt har
använts för att ge en så tydlig bild som möjligt av de undersökta företeelserna.
Analysen har skett med utgångspunkt i resonemang kring ett antal begrepp
som utgör viktiga beståndsdelar av nätverksansatsen. Dessa resonemang har
sedan jämförts med globala och lokala förhållanden på marknaden för
Internetbaserade finansiella tjänster. På nästföljande sida redovisas ett
ramverk för detta genomförande.

Kap 4 Resonemang Kap 5 Globalt Kap 6 Lokalt               Kap 7 Analys

           Kap 8 Slutsatser

Figur 2. 1: Teoretisk analysmodell

Med ”resonemang” avses granskningen av de begrepp som görs i slutet av
kapitel fyra.
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�����5HOLDELOLWHW�RFK�9DOLGLWHW
Både Wiedersheim-Paul & Eriksson (1987) och Kvale (1997) beskriver
validitet som ett mätinstruments förmåga att mäta det som avses att mätas.
Wiedersheim-Paul & Eriksson delar upp begreppet i inre och yttre validitet.
Inre validitet avser överensstämmelsen mellan en modells begrepp och de
operationella definitionerna av dem. Om en undersökning avser mäta antalet
aktörer på en marknad måste begreppet aktör definieras. Detta bör ske utifrån
empiriska kriterier samt rimliga uppfattningar om vad en aktör är. Yttre
validitet är den grad av överensstämmelse mellan mätvärden och verklighet
som erhålls, när den operationella definitionen används. Reliabilitet avser
tillförlitligheten och stabiliteten hos de utslag som fås av det använda
mätinstrumentet. Validitet, reliabilitet samt begreppet generaliserbarhet har
enligt Kvale (1997) fått en position som vetenskapens treenighet. Han anser
att de tycks höra hemma i ett abstrakt rike långt från vardagsvärldens
interaktion.

För den här undersökningen har validitet, och då främst inre validitet, varit
viktigt. Detta eftersom syftet varit att undersöka nätverksansatsens förmåga
till beskrivning i det framväxande nätverkssamhället. Då undersökningen
gjorts med utgångspunkt i marknaden för Internetbaserade finansiella tjänster
har överensstämmelsen mellan nätverksansatsens begrepp och de
operationella definitionerna av dessa varit intressant för resultaten.

�����0HWRGNULWLN
Problemet med en kvalitativ undersökning, av ett sådant här slag, är att man
lyfter upp resultatet till att gälla även på en mer generell nivå. Det är svårt att
avgöra huruvida undersökningsobjekten är representativa eller inte. Vidare
har ett flertal av begreppen orsakat vissa bekymmer på grund av att det inte
alltid varit möjligt att göra några närmare definitioner av dessa. Tyvärr ligger
det i sakens natur då flera av begreppen är nya och ännu inte nått allmän
giltighet. Dock är inte avsikten att bidra med generella utsagor om resultatets
allmänna applicerbarhet, utan istället att, utifrån de studerade fallen, påvisa
eventuella brister hos etablerad teoribildning.
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Uppsatsförfattarnas intresse för valda ämnesområde gjorde det ursprungliga
undersökningsområdet betydligt större än det aktuella. Dock begränsades
undersökningen, främst på grund av tidsbrist, ganska snart till att i första hand
avse Luxemburg. Det förtjänar dock att påpekas att det under andra
tidsbetingelser funnits både intresse och material för att genomföra en mer
omfattande undersökning. Det är dock i uppsatsens avgränsningar som dess
styrka återfinnes. På grund av det snäva undersökningsområdet har det funnits
utrymme för vidare funderingar och även ytterligare korrespondens med de
personer som intervjuats. Som ett resultat av detta är det empiriska materialet
genomgående noggrant genomarbetat.

Eftersom uppsatsen skrivits på uppdrag av tredje part är det värt att ta i
beaktande vilka gränser detta satt för det praktiska undersökningsarbetet. När
potentiella intervjuobjekt på undersökningsmarknaden tillfrågades avböjde ett
antal aktörer. Dessa aktörer kan samtliga karaktäriseras som konkurrenter till
uppdragsgivaren.

Slutligen påpekas än en gång att det material som redovisas i uppsatsen är ett
resultat av författarnas tolkning av såväl primärt som sekundärt material.
Framhållas bör dock, att när det gäller det primärt inhämtade materialet, har
de individer som låtit sig intervjuas samtliga varit mycket intresserade av
undersökningen och varit behjälpliga i efterhand då ytterligare frågor uppstått.
Detta har enligt uppsatsförfattarna underlättat tolkningen av materialet
väsentligt.
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��1b79(5.66$0+b//(7

´(Q�Q\�HNRQRPLVN�YlUOGVRUGQLQJ�KnOOHU�Sn�DWW�EU\WD�LJHQRP«´ (Kelly, 1999,
sid. 1)

Det här kapitlet består av en beskrivning av den nya ekonomiska
världsordning som enligt både Kelly (1999) och Castells (1996) är
implikationen av den utveckling av informationsteknologin som skett under
senare delen av 1900-talet. Kapitlet kommer därefter att vara utgångspunkt
för de diskussioner som förs längre fram i uppsatsen, kring Uppsalaskolans
nätverksansats förmåga till beskrivning på marknaden för Internetbaserade
finansiella tjänster. Till grund för de resonemang som förs i avsnittet ligger i
första hand Castells ”The Rise of the Network Society” (1996) och Kellys
”Den nya ekonomin” (1999)6. Castells och Kelly har använts på grund av
deras publikationer tillsammans spänner från teoretisk reflektion till praktisk
relevans för den ekonomiska och samhälleliga utvecklingen. Bidrag från
andra betydande författare på området, som till exempel Dyson (1998), Merry
(1999) och Negroponte (1995), har endast använts i undantagsfall. Detta har
gjorts för att så långt som möjligt skapa en enhetlig begreppsapparat som är
användbar för författarna samt förståelig för läsaren. För att göra
beskrivningen relevant i sammanhanget kommer endast samhälle, nätverk och
informationsteknologi att avhandlas. Detta medför tyvärr att i övrigt
intressanta resonemang kring till exempel arbete och kultur måste utelämnas.

����1lWYHUNVHNRQRPLQ�RFK�,QIRUPDWLRQVHNRQRPLQ
Den begreppsapparat som används i litteraturen om den nya ekonomiska
världsordningen är komplex. Olika författare använder olika uttryck för att
beskriva samma företeelse och samma uttryck för att beskriva olika
företeelser. Risken för begreppsförvirring är stor. Nedan följer en kort
redogörelse för hur Castells och Kelly ser på den nya ekonomiska
världsordningen och vilka begrepp de använder.

                                                       
6 Om inte annat anges, är det i detta kapitel fortsättningsvis Castells (1996) och Kelly

(1999) som avses.
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Kellys benämning på den nya ekonomiska världsordningen är ”The Network
Economy” och avser ett samhälle vilket bygger på kommunikation och dess
huvudsakliga beståndsdel information. Castells använder istället uttrycket
”Informational Economy ”. Viktigt att notera här är att Castells avsiktligt inte
använder etiketten ”Information Economy”. Tanken med detta är att ta
avstånd från uppfattningen att informationssamhället är en ny företeelse, ett
avståndstagande som båda författarna gör. Castells hävdar till och med att
information varit en avgörande beståndsdel i alla samhällen. Med
”Informational Economy ” avser denne istället ett samhälle i vilket
informationsgenererande, processande och överföring utgör själva grunden
för produktivitet och styrka. Informationsekonomins viktigaste beståndsdel är
de nätverk genom vilka information sprids (Kelly).

Innebörden av de båda författarnas uttryck är dock i stort densamma. Vid en
jämförelse av synsätten framträder en ekonomisk världsordning med
strukturen av ett nätverk, vars själva existens bygger på utbytet av
information. Med information avses i det här sammanhanget kommunikation
av kunskap. I det följande kommer Castells och Kellys olika benämning av
den nya ekonomiska världsordningen att sammanfattas under ett enda
begrepp; ”nätverkssamhället”. Meningen är dock inte att låta begreppen styra,
utan istället att låta nytt ljus falla över den nya ekonomiska världsordningen.

����1lWYHUN
Enligt Kelly är nätverk en företeelse som existerat inom varje ekonomiskt
system. Det som är annorlunda idag är att nätverken med hjälp av ny teknik
tränger in i våra liv i en sådan omfattning att de blivit den centrala punkt kring
vilket vårt tänkande och vår ekonomi är organiserad. Oxford Dictionary
(1996) definierar nätverk som: ”An arrangement of intersecting horizontal
and vertical lines, like the structure of a net”7. Denna definition ger en något
klarare bild av vad uttrycket innebär. Men vad är det egentligen för nätverk
som avses i det här sammanhanget?

                                                       
7 Detta är en generell definition av nätverk som alltså är relevant även i nästa kapitel. Dock

redogörs såväl i detta som följande kapitel för definitioner av nätverk som är direkt

kopplade till respektive författare.



1lWYHUN�L�1lWYHUN�±�HQ�QlWYHUNVDQVDWV�L�GHQ�Q\D�HNRQRPLQ

18

Castells definierar nätverk som koncept enligt följande: ”A network is a set of
interconnected nodes. A node is the point at which a curve intersects itself”.
Vad en sådan ”nod” är bestäms av vilken typ av nätverk som undersöks. I
denna undersökning kan en nod utgöras av till exempel en aktiebörs i ett
globalt finanssystem eller en enskild aktör. Castells menar också att avståndet
mellan två noder inom ett nätverk är mindre än avståndet skulle varit om de
vore medlemmar av olika nätverk. En effekt av detta är att nätverket som
organisationsform blir väldigt decentraliserat (Dyson, 1998). Kelly definierar
nätverk som en teknologisk matris bestående av två delar, noder och
kopplingar, och att samspelet mellan noderna uppvisar ett organiskt beteende.
Anledningen till att Kelly inkluderar biologiska termer i sin definition är att
han anser att nätverk ofta uppvisar stora likheter med biologiska system.
Framväxande nätverk uppvisar till exempel samma exponentiella beteende
som näckrosor eller lämlar.

Gemensamt för både Castells och Kelly är synen på nätverk som öppna
dynamiska system med förmågan att växa utan gränser. I dessa nätverk avtar
de enskilda nodernas betydelse i takt med att antalet kopplingar ökar. På en
mer praktisk nivå betyder detta att när till exempel antalet bankomater i ett
visst område ökar, så minskar relativt sett betydelsen av varje enskild
bankomat.

När begreppet nätverk fortsättningsvis används i denna undersökning avses
ett system av kopplingar och noder som inte styrs från en central punkt.

����,QIRUPDWLRQVWHNQRORJLSDUDGLJPHW
Castells menar att utvecklingen av teknik och samhälle sker i en intim
interaktionsprocess. Entreprenörskap, uppfinningsrikedom och sociala
applikationer är de komponenter som avgör utvecklingsprocessens utseende.
Samhället i sig avgör dock sällan vilken teknologi som kommer att vara
framgångsrik. Dock har samhället förmågan att kväva eller påskynda
utvecklingen, vilket enligt Castells ofta sker genom att staten skyddar en viss
teknologi med anledning av att den kan vara viktig för samhällsutvecklingen.
Detta är inget nytt beteende. Ledare har i alla tider, i alla organisationer, sett
antingen möjligheter eller hot i ny teknik och följaktligen bemött den därefter.
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Denna aspekt ligger till grunden för förståelsen av varför ny teknik inte alltid
välkomnas av samtliga aktörer i en grupp.

Castells ser framväxten av nätverkssamhället som ett resultat av
informationsteknologins utveckling. Kelly anser att utvecklingen tog fart på
allvar i slutet av 1980-talet, då tillverkningskostnaden för chip drastiskt sjönk,
samtidigt som en avreglerad telekombransch bidrog till kraftigt minskade
kostnader för telefonsamtal. Enligt Castells har världen med hjälp av
informationsteknologin lämnat det industriella samhället för ”The
Informational Society”. Förklaring av detta uttryck återfinns ovan under
rubriken ”Nätverksekonomin och Informationssamhället”. Merry (1999) anser
att informationsteknologins utveckling forcerat fram ett synsätt, där världen
består av system i vilka strukturen bestäms av interaktionen mellan materia,
energi och information. Detta är komplexa system som, till skillnad från
föråldrade industriella synsätt, är ickelinjära, interaktiva och öppna. Deras
beteenden kan inte förutsägas och kan därför heller inte planeras eller
kontrolleras.

Informationsteknologins intåg är en revolutionär förändring, som i grunden
förändrat produktionssystemet. Från att ha varit beroende av billiga
produktionsfaktorer i form av energi är nu ekonomin istället beroende av
billig information. Denna skillnad anser Castells vara tillräcklig för att forma
ett helt nytt paradigm, Informationsteknologiparadigmet. I detta paradigm
finns vissa grundförutsättningar. För det första utgör information råvara. Den
nya tekniken syftar till att tillvarata och förmedla denna råvara. Implikationen
av detta är en demokratisering av information, som i sin tur leder till ett ökat
tryck mot specialisering. Med demokratisering av information avses den
ökade tillgång till information som erhålls av samtliga aktörer (Negroponte,
1995). Det ökade trycket mot specialisering uppstår, enligt Castells, på grund
av att värdet av specialiserad kunskap ökar i takt med den underliggande
ökningen i informationstillgänglighet8. Vidare så har nätverk en inneboende

                                                       
8 Jämför med Pralahad & Hamels (1991) resonemang kring koordinationskostnader. Ökad

tillgång till information sänker koordinationskostnaderna, vilket gör det attraktivt för

aktörer att koncentrera sig på kärnkompetens.
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logik. Denna logik innebär att innovation sker då nya aktörer tar plats i
nätverket genom de nya kopplingar som då uppstår. Dessa kopplingar
påverkas av att nätverk till sin natur är flexibla. Innebörden av denna
flexibilitet är att organisationer, institutioner och enskilda aktörer i
värdekedjan9 snabbt kan byta plats för att skapa nya konstellationer som bättre
svarar mot nya behov. Slutligen så anpassas olika tekniker och system till
varandra för att konvergera till väl integrerade system. Denna konvergens
sker eftersom värdet på både nätverk och enskilda enheter ökar med den
totala storleken på nätverket.

Såväl Castell som Kelly hävdar att geografiskt bestämda platser kommer att
vara viktiga även i framtiden. Den nya ekonomin opererar i en rymd snarare
än på en plats, men trots detta kommer geografi och fast egendom att förbli
viktiga stationära företeelser. Idag tar det ungefär en åttondels sekund att
sända en signal från ena ändan av jordklotet till den andra (Kelly). Dock kan
snabba signaler enligt Kelly inte ersätta avståndsbetingade företeelser som till
exempel lagsporter eller kyssar. Därför kommer realtidsmöten, öga mot öga,
att även i framtiden besitta oersättliga värden. Castell menar att beroendet av
geografiskt bestämda platser kommer att vara speciellt stort när det gäller
exempelvis produktutveckling. Samtidigt är de båda författarna överens om
att de fysiska platserna begränsar antalet förbindelser som kan upprättas inom
deras gränser. Till skillnad från plats menar Kelly att rymd har obegränsade
dimensioner. I rymder kan olika enheter kopplas samman på tusentals olika
sätt, i tusentals olika riktningar. Och det är bara början. Fördelen med rymder
är att de inte är bundna av närhet. Genom kommunikation kan alla slags
noder, dimensioner, relationer och interaktioner sammanbindas i
nätverksrymder. Inte bara de som utspelas fysiskt nära varandra. Med
anledning av detta hävdar Castell att nätverkssamhället gjort ekonomin
global.

                                                       
9 Värdekedjan är Porters (1980) definition av den värdeskapande process under vilken en

vara eller tjänst produceras.



.DSLWHO���1lWYHUNVVDPKlOOHW

21

����'HQ�JOREDOD�QlWYHUNVHNRQRPLQ
Den nya ekonomin har enligt Kelly tre utmärkande drag:

• Den är världsomspännande
• Den favoriserar immateriella företeelser som idéer och relationer
• Dess delar är intensivt sammanlänkade

Denna uppfattning delas av Castells, men han tar även upp det faktum att
världen ännu inte är helt integrerad, främst på grund av politiska gränser och
andra regleringar. Castells ser framväxten av relationer mellan geografiskt
åtskilda ekonomiska system och de globala företagsnätverken som avgörande
för den framtida utvecklingsprocessen.

Både Kelly och Castells är överens om att den globala nätverksekonomin är
ett levande system som rör sig i realtid. Idag arbetar, för första gången i
historien, kapital dygnet runt i globalt integrerade finansiella system i realtid
(Castells). En gång i tiden hindrades det omedelbara fullbordandet av
tusentals mindre transaktioner av höga transaktionskostnader. Dessa små
transaktioner lades istället på hög och behandlades sedan samtidigt i mer
kostnadseffektiva procedurer. Jämför till exempel med förfarandet kring
faktureringen av en elräkning. Tack vare ny teknik behöver det inte längre gå
till på detta vis. Ett exempel på detta är de finansiella marknaderna runt om i
världen. Trots att Stockholmsbörsen bara har öppet åtta timmar om dagen går
det ändå att över Internet handla aktier dygnet runt. När aktiehandeln i
Stockholm avslutats för dagen, fortsätter handeln på någon av de andra
finansiella marknader som öppnat någon annanstans i världen. Kelly tar steget
fullt ut och menar att det i nätverksekonomin i princip bara är signaler i
realtid som är meningsfulla. I förlängningen är innebörden av detta, att ovan
berörda elproducenter kommer att debitera elförbrukningen i samma stund
den äger rum.

����)|UHWDJDQGH�L�GHQ�JOREDOD�QlWYHUNVHNRQRPLQ
En av de mer märkbara effekterna av användandet av datorer för
nätverkskommunikation är att de traditionella värdekedjorna brutits upp och
omdefinierats (Kelly). De klassiska värdekedjorna bestod ofta av
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mellanhänder vars enda funktion var att distribuera en produkt eller tjänst10.
Dessa mellanhänder minskar idag i betydelse och företagande tar sig därför
ofta nya uttryck. Kelly sammanfattar sin syn på dessa uttryck för
nätverkssamhället genom att räkna upp ett antal kännetecknande egenskaper.
Avsikten med dessa faktorer är att teckna en bild av den ekonomiska
världsordning som håller på att växa fram. Det är viktigt att notera att dessa är
applicerbara på all slags affärsverksamhet, inte enbart högteknologisk sådan.
Nedan följer en sammanfattning av dessa egenskaper.

Den nya ekonomiska världsordningen består inte av centraliserade strukturer.
Inte heller finns där utrymme för traditionella föreställningar om knapphet
och exklusivitet som värdeskapande företeelser. Nätverkets logik vänder upp
och ned på sådana resonemang. Den nya ekonomiska världsordningen består
istället av öppna system där det ligger ett värde i mångfald och överflöd. Det
ligger därför en konkurrensfördel i att utnyttja decentraliserade krafter genom
att länka vitt spridda delar med varandra. (Kelly)

Vidare menar Kelly att i nätverkssamhället förskjuts värderingsfokus från
företaget till nätverket i vilket företaget ingår. Det är därför inte längre
önskvärt att värdera enskilda enheter utan att samtidigt ta sammanhanget i
beaktande. I nätverkssamhället blir det således viktigt att ansluta sig till
mängden. Varje gång ett slutet system öppnas, börjar det nämligen samverka
med andra existerande system och skaffar sig därmed slutligen hela värdet
hos dessa. Denna konkurrensfördel blir ännu större i takt med att antalet
sammanlänkade delar ökar. Detta på grund av att värdet av ett växande
nätverk ökar exponentiellt mot tillväxten i antal, mätt med aritmetiska mått.
Ett exempel på detta är kommunikationsapplikationer. En telefon har i sig ett
mycket begränsat värde, medan två telefoner har ett betydligt högre värde.
Samtidigt gör avtagande produktionskostnader att varhelst priset för att
producera ytterligare ett exemplar blir betydelselöst ökar värdet av nätverk
explosionsartat. Då värdet per kopia minskar blir relationerna det som skapar
värde. (Kelly)

                                                       
10 Se Bilaga 1: Leverantörer



.DSLWHO���1lWYHUNVVDPKlOOHW

23

Standardiseringar ansluter sig till denna logik. Ju vanligare en standard är,
desto mer lönar det sig att ansluta sig till denna. Därför driver allmän
förekomst upp ökande avkastning inom nätverksekonomin. När en produkts
värde och oumbärlighet väl fastslagits, kan företaget sälja biprodukter eller
uppgraderingar av produkten. (Kelly) Om kärnprodukten är gratis kan
företaget låta andra tjänster bli dyra. Realaudio skänker bort sin Realplayer
för att sedan kunna sälja servermjukvara (Krüger, 1999). Samma sak gör
Netscape med sin Netscape Navigator (JP Morgan, 1999). Detta gäller inte
bara mjukvara, utan även hårdvara. Ett annat exempel är mobiltelefoner, som
ofta skänks bort i utbyte mot avtal för mobiltelefontjänster (Kelly).

Slutligen så är den centrala ekonomiska drivkraften i nätverkssamhället att
förstärka kopplingarna mellan noderna. Kunskap är makt, hävdade den
engelska empirismens fader Francis Bacon (Molander, 1993). När
information flödar fritt plattas hierarkier byggda på kontroll av information ut.
Kunderna blir lika medvetna som säljarna. Konsumtion och produktion
smälter ihop till något som Kelly kallar prosumtion. Ett exempel på
prosumtion är sådana on-line tjänster11 som erbjuder möjlighet att skräddarsy
egna lösningar. Prosumtion har inneburit att nya idéer vuxit fram om hur
produkter och tjänster kan utformas.

����6DPPDQIDWWQLQJ
Enligt Kelly och Castells håller, som ett resultat av informationsteknologins
utveckling, en ny världsordning på att bryta fram. Denna världsordning
benämns i fortsättningen ”nätverkssamhället”. I detta samhälle utgör
information den huvudsakliga produktionsfaktorn, vilket har lett till ökad
dynamik. En följd av detta är bland annat att olika aktörer i värdekedjan
snabbt kan byta plats och skapa nya konstellationer. Implikationen av detta är
att värderingsfokus förskjuts från företaget till nätverket i vilket företaget
ingår. Den centrala ekonomiska drivkraften i nätverkssamhället är därför att
förstärka kopplingarna mellan noderna, inte noderna i sig.

                                                       
11 Med ”on-line tjänster” avses tjänster som idag erbjuds via Internet.
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��1b79(5.6$16$76(1

Det här kapitlet sammanfattar valda delar av den litteratur som finns
tillgänglig om Uppsalaskolans nätverksansats. Avsikten är att presentera
denna ansats på ett för läsaren överskådligt sätt. I slutet av kapitlet presenteras
ett jämförande resonemang kring de beståndsdelar som eventuellt förlorar i
dignitet då nätverksansatsen möter det nätverkssamhälle som beskrivits i
föregående kapitel.

����1lWYHUN
Easton (1992) definierar nätverk som ”a model or metaphor which describes a
number, usually a large number, of entities which are connected”. Mitchell
(1969) definierar nätverk som ”a specific type of relation linking a defined set
of persons, objects or events. The set of persons, objects or events of which
the network is comprised can be called actors or nodes”. I beskrivningen av
nätverksansatsen är utgångspunkten Håkansson & Johanssons (1993)
definition av nätverk som ”a fabric whose component stands are knotted,
twisted, or otherwise fastend to form an open mesh”. Denna definition har
valts då den kan anses sammanfatta såväl Eastons, Mitchells som Håkansson
(1982); et als uppfattning om vad ett nätverk är. Detta för att ge avsnittet en
relativt enkel och allmänt accepterad utgångspunkt.

Nätverksansatsens grundantagande bygger på att företag betraktas som
invävda i relationer till sin omgivning. Det är inte företaget sett som en
isolerad enhet som utgör undersökningsobjektet. Istället är avsikten att öka
förståelsen för samspelet mellan olika enheter. Vidare innebär
nätverksansatsen, att resursers värde beror på hur de sätts samman med andra
resurser. Implikationen av detta sista påstående är att en utvärdering av ett
företag måste inbegripa omständigheter utöver företagets interna resurser. För
att rätt fånga upp företagets särdrag måste även de relationer som företaget
har till omkringliggande enheter fokuseras. En viktig orsak till detta är att det
enskilda företagets totala resurser är små i förhållande till den berörda
helhetens totala resurser. (Håkansson, Laage-Hellman, Lundgren &
Waluszewski, 1993) Vad som också bör framhävas, är att nätverksansatsen
utgår från ett processperspektiv; nuläget är ett resultat av det förgångna och



.DSLWHO���1lWYHUNVDQVDWVHQ

25

något som influerar den mer eller mindre icke kontrollerbara och icke
planeringsbara framtiden (Axelsson, 1993). När en marknad analyseras
utifrån nätverksansatsen ses den som ett system av interagerande
organisationer - ett helt annat synsätt än i den traditionella ekonomiska teorin,
i vilken marknaden istället ses som en spontan, opersonlig och ögonblicklig
koordinationsmekanism (Snehota, 1993).

����1lWYHUNVPRGHOOHQ
Vid studier av nätverk underlättar det med en undersökningsmodell av det
slag som presenteras nedan. Nätverksmodellen består huvudsakligen av tre
beståndsdelar; aktörer, resurser och aktiviteter. Vidare är modellen
konstruerad utifrån hur dessa beståndsdelar definieras och påverkar varandra.
(Håkansson et al, 1993)

Figur 4. 1: Nätverksmodellen (Håkansson et al, 1993, sid. 15)

RESURSER
• heterogena
• humana och fysiska
• beroende av varandra

Aktörer kontrollerar
resurser. Aktörer har
specifika kunskaper
om resurser.

AKTÖRER
På olika nivåer från
individer till grupper av
företag avser att öka sin
kontroll av nätverk.

AKTIVITETER
• transformationsaktiviteter
• transaktionsaktiviteter
• aktivitetskedjor

Aktiviteter skapas av
aktörer. Aktörer har
specifika kunskap om
aktiviteter.

Aktiviteter binder resurser
till varandra. Aktiviteter
förändrar eller utbyter
resurser genom förändring
av andra resurser.

NÄTVERK
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Nedan följer en närmare presentation av de variabler som ingår i
nätverksmodellen.

5HVXUVHU utgörs av materiella eller immateriella tillgångar. Kontroll över
dessa tillgångar kan antingen skapas hierarkiskt eller genom interaktion på en
marknad. Vad som är specifikt för ett nätverkstänkande är att resurser
betraktas som heterogena. Den explicita innebörden av detta är att värdet av
en resurs antas vara beroende av hur den kombineras med andra resurser.

$NWLYLWHWHU är resurser som kombineras, förbrukas och/eller byts ut. Exempel
på detta är inköp, försäljning och distribution. Ett viktigt inslag i
nätverkstänkandet är att aktiviteter inte kan betraktas som av varandra
oberoende enskilda episoder, utan måste ses som handlingar sammanlänkade i
längre kedjor. Sådana kedjor måste synkroniseras och koordineras efter
varandra i flera olika dimensioner. En konsekvens av detta förhållande är att
ingen aktör i en aktivitetskedja kan vidta några större förändringar utan att det
berör övriga parter kopplade till densamma.

$NW|UHU utgörs vanligen av enskilda företag, men det går även att föreställa
sig andra typer av aktörer såsom enskilda individer eller myndigheter.
Gemensamt för alla aktörer är dock att de kontrollerar vissa resurser och/eller
aktiviteter. Kombinationen av de resurser som kontrolleras och de aktiviteter
som utförs gör varje aktör unik i nätverket.

Tillsammans formar de tre ovan beskrivna beståndsdelarna resurser,
aktiviteter och aktörer en nätverksstruktur. På grund av att till exempel varje
aktör i nätverket är relaterad till andra aktörer kan ett speciellt aktörsnätverk
urskiljas. Detsamma gäller för resurser och aktiviteter. Dessa tre var för sig
identifierbara nätverk utgör tillsammans en nätverksstruktur. Denna
nätverksstruktur består i sin tur av fyra olika kategorier, vilka beskriver en
aktörs position i ett nätverk och interaktionen med andra aktörer i detta.
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����0DNUR��RFK�PLNURSRVLWLRQHU
På grund av att betydelsen av olika marknadsaktiviteter är kumulativ så är den
position en aktör har på marknaden intressant att ta i beaktande. Varje aktör
har vid olika tidpunkter olika positioner i ett nätverk, vilka i ett vidare
perspektiv karakteriserar aktörens relation till andra aktörer. Dessa positioner
är ett resultat av såväl aktörens som andra aktörers tidigare aktiviteter i
nätverket och utgör den bas som definierar utvecklingsmöjligheterna och
begränsningarna för aktören i nätverket12. I det här sammanhanget skiljer
Johansson & Mattson (1990) på mikropositioner och makropositioner. En
mikroposition beskriver förhållandet till en specifik aktör. En makroposition
beskriver relationerna till ett nätverk som helhet eller till en specifik del av
det. Mikropositionen karakteriseras av:

• Den roll aktören spelar för andra aktörer
• Dess betydelse för den andra aktören
• Styrkan på förhållandet mellan aktörerna

Makropositionen karakteriseras av:

• Identiteten av de andra enheterna som aktören har direkt och indirekt
kontakt med i nätverket.

• Aktörens roll i nätverket
• Aktörens betydelse i nätverket
• Styrkan på förhållandet med de andra aktörerna

����0DUNQDGVSURFHVV�RFK�LQWHUDNWLRQ
Ett begrepp som står nätverk nära och som är avgörande för förståelsen av hur
nätverk fungerar är marknadsprocessen. Marknadsprocessen kan betraktas
som den process under vilken nätverket formas, det vill säga etablering,
stärkande, upplösning och försvagning av affärsrelationer mellan olika
aktörer. Denna process sker kontinuerligt och utgör stommen i nätverkets
struktur. Etablerandet och upplösandet av relationer ger möjlighet till nya

                                                       
12 Anderson, Havila, Andersen & Halinen (1998) hävdar att aktörens position

överhuvudtaget inte kan skiljas från aktörens roll.
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dynamiska utbyten mellan de involverande aktörerna samtidigt som gamla
och oanvändbara utbyten försvinner. (Snehota, 1993) Motorn i denna process
är den interaktion som förekommer mellan en marknads aktörer. Håkansson
& Snehota (1990) påpekar att denna interaktion sker mellan ett begränsat
antal aktörer. Håkansson (1982) beskriver interaktionsprocessen utifrån tre
element: deltagarna, interaktionsmiljön och den atmosfär som interaktionen
sker i. Förhållandet dem emellan beskrivs i figuren nedan.

Figur 4. 2: Interaktionsmodellen (Håkansson, 1982, sid. 15)

Interaktionsprocessen påverkas inte endast av vilken typ av interaktion som
sker. Deltagarnas egenskaper i form av bland annat tekniska förutsättningar,
organisatorisk storlek, struktur och strategi påverkar också denna process. Till
exempel så utgör utseendet på två teknologiska system och skillnaderna
mellan dem grundförutsättningarna för interaktionen. Storleken på deltagarna
och deras tillgång till resurser påverkar processen i den meningen att den ger
dem förutsättningar utifrån vilka de agerar. Vidare påverkas interaktionen av
olika strukturer som till exempel centralisering, specialisering och
formalisering. På kort sikt kan enligt Håkansson (1982) organisatoriska
strukturer betraktas som de ramar inom vilka olika relationer byggs och

Miljö

Atmosfär

Interaktionsprocesser

Aktör A Aktör B
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samspel sker. På längre sikt är det dock möjligt att dessa organisatoriska
strukturer påverkas av de framväxande relationerna.

Miljön i vilken interaktionsprocessen tar plats påverkas av strukturen på
marknaden, dynamiken på denna, graden av internationalisering, position i
tillverkningskedjan och det sociala systemet. Det går, som tidigare nämnts,
inte att studera endast ett förhållande. Situationen måste istället betraktas som
en av ett antal liknande förhållanden som existerar på samma marknad.
Strukturen på denna marknad bestäms i sin tur av koncentrationen av aktörer
och graden av stabilitet eller förändring. Koncentrationen avgör antalet
tillgängliga alternativ för varje enskild aktör. Detta förhållande har en klar
inverkan på interaktionstrycket på marknaden. Dynamiken är viktig att
beakta. En miljö med höggradig dynamik medför ökade kostnader om tilliten
endast avser en eller ett litet antal relationer. Vidare är graden av
internationalisering av intresse, såtillvida att den kan vara ett sätt att förutsäga
etablerade aktörers vilja att utveckla internationella kontakter. En aktör som
är belägen i mitten av en tillverkningskedja tvingas ta hänsyn till leverantörer
och köpare åt båda hållen. Möjligheterna till dynamisk utveckling (genom
interaktion) inom nätverket, påverkas därför både av aktörens position och
roll i nätverket (Anderson, Havila, Andersen & Halinen, 1998).

Atmosfären är en produkt av de relationer som existerar mellan aktörerna på
en marknad. Dessa relationer är dynamiska i den meningen att de
kontinuerligt påverkas av de individuella utbyten som sker mellan aktörerna.
Samtidigt har de en inneboende grad av stabilitet som kommer sig av
relationens längd, dess invanda rutiner och dess förväntningar. Relationen
påverkas av de inblandades karaktäristika och interaktionen i sig själv.
Atmosfären låter sig därför beskrivas av de beroendeförhållanden som råder
mellan aktörer, eventuella konflikter eller samarbeten mellan dem, såväl som
aktörernas förväntningar. Slutligen menar Håkansson (1993) att atmosfären
också är en funktion av ovan nämnda miljö- och deltagarvariabler.
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����5HODWLRQHU�RFK�ELQGQLQJDU
Det finns en rad olika typer av relationer mellan aktörer inom ett nätverk.
Relationerna kan ses som resurskanaler. Resurser i detta hänseende kan vara
såväl immateriella som materiella ting. Innan resurserna kan börja flyta i
dessa kanaler, måste hinder av olika slag undanröjas. En viktig egenskap hos
relationer är att de fungerar som bindningar (Easton & Araujo, 1989). En
bindning kan vara av tekniskt, tidsmässigt, kunskapsmässigt, socialt, eller
juridiskt och ekonomiskt slag. Vidare har bindningar olika karaktär och olika
syften beroende på situationen. (Hammarkvist, Håkansson & Mattsson, 1982)
Nedan följer en kort genomgång av olika typer av bindningar:

(Q�WHNQLVN�ELQGQLQJ utgör en anpassning av ett tekniskt förhållande mellan två
företag. Det kan till exempel innebära att leverantören av material till en viss
produkt anpassar sin produkt till den produktionsutrustning som köparen har.
Detta innebär att leverantören binder upp sig till en viss teknisk princip som
denne på kort sikt har mycket svårt att ändra på.

(Q� WLGVPlVVLJ� ELQGQLQJ är en överenskommelse mellan två företag att
samordna sin produktion tidsmässigt. Om dessa företag ligger efter varandra i
produktionskedjan är det till exempel möjligt att minska kostnaderna för
kapitalbindning genom synkronisering av produktionen.

.XQVNDSVPlVVLJD� ELQGQLQJDU består av den kunskap om varandras styrkor
och svagheter som två företag bygger upp under en viss tid. Köparen lär sig
utnyttja leverantörens förmåga medan säljaren lär sig på vilket sätt kunden
använder produkten. Denna ömsesidiga kunskapsbyggnad kan ses som en
investering i en bindning som blir starkare över tiden.

(NRQRPLVND� RFK� MXULGLVND� ELQGQLQJDU existerar i många olika former.
Exempel på detta är långsiktiga samarbetsavtal eller ägarinflytande.
Ekonomiska bindningar kombineras ofta med någon form av juridisk
bindning medan de juridiska bindningarna många gånger kan ses som en
komplettering till övriga typer av bindningar.
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6RFLDOD�ELQGQLQJDU är det utbyte som sker mellan företag i form av personliga
kontakter. Detta medför att relationen mellan två företag också kommer att
innehålla sociala inslag, vilka har som funktion att komplettera de juridiska
avtal som tecknas. Eftersom det många gånger är svårt att teckna heltäckande
sådana, måste parterna lita på varandra som personer. Ett typiskt drag för
sociala bindningar är att de tar tid att bygga.

Exempel på ovanstående bindningar återfinns ofta både inom organisationer
och i relation till andra organisationer. Inom koncerner, till exempel mellan
huvudkontor och dotterbolag, förekommer ofta företeelser och tendenser som
erinrar om desamma mellan konkurrerande företag.

Hur stark en bindning mellan två aktörer är, beror på till vilken grad de är
beroende av varandra. Om det finns ett ömsesidigt högt beroende, tenderar
bindningarna att vara starka, samtidigt som företagens respektive position är
väl definierad (Johansson & Mattsson, 1990). I de fall där ett samarbete
mellan två företag har existerat under så lång tid, att det existerar klara
förväntningar mellan parterna om roller och ansvar, talar Håkansson (1982)
om en institutionaliserad relation. Till exempel skulle förhållandet mellan en
etablerad bank och ett lands centralbank kunna kallas institutionaliserat.

Som tidigare nämnts finns det ingen entydig uppfattning om hur ett nätverk
ska avgränsas. Johansson & Mattson (1990) föreslår att ett nätverk avgränsas
utifrån produktgrupp, geografisk spridning eller använd produktionsteknik.
Gemensamt för vad som än studeras med nätverksansatsen är att analysen
utgår från en focal aktör. En focal aktör är en individ, organisation eller del av
organisation, kring vilken nätverket fokuseras. (Araujo & Easton, 1990)

����(WDEOHULQJ�L�QlWYHUN
Snehota (1990) hävdar att varje marknad måste skapas. Håkansson (1993)
anser att varje ny verksamhet som ska etableras ersätter någonting som redan
är etablerat, samtidigt som den måste relateras till en rad verksamheter som
redan är etablerade. Varje ny verksamhet påverkar därför också alltid redan
etablerade företag, som redan har utvecklade förbindelser med varandra.
Även om den nya verksamheten inte direkt konkurrerar avseende själva
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applikationen, så är den alltid konkurrerande i resurshänseende. Nätverk
växer endast då de etablerade aktörerna anser sig tjäna på att bilda en ny
konstellation i jämförelse med en befintlig (Snehota, 1990).

På en marknad finns det med andra ord alltid ett etablerat mönster både vad
gäller tekniska och affärsmässiga förhållanden. När ett utomstående företag
försöker ta sig in på marknaden, utgör det alltid ett hot mot vissa av de
etablerade företagen och mot funktionssättet i det existerande nätverket. Detta
hot upplevs särskilt stort av de etablerade företagen då nykomlingen är ett
stort företag. Ett litet företag kan i vissa fall ses som ett intressant
komplement, och kan därför upplevas bidra med mer än som erfordras.

Håkansson (1993) nämner två basstrategier för etablering i nätverk. Den
första bygger på att en aktör sakta smyger in på en marknad genom att först
etablera sig som en marginell aktör och sedan successivt förflytta sig mot
centralare delar av nätverket. Den andra basstrategin bygger på att en aktör
går in med full kraft direkt för att omstrukturera nätverket till förmån för sig
själv. Ett alternativ inom denna senare strategi är att etablera sig centralt i ett
nätverk genom uppköp av redan etablerade aktörer (Håkansson, 1993).

����1lWYHUNVDQVDWVHQ�L�QlWYHUNVVDPKlOOHW
Nätverksansatsen redogör i stora drag för den struktur och de bindningar som
uppstår då olika resurser, aktiviteter och aktörer kombineras med varandra.
De betingelser under vilka detta sker, förefaller dock vara av underordnad
betydelse i sammanhanget. Detta är, i synnerhet vid beaktande av vad som
sägs i föregående kapitel, intressant. Även om det i nätverksansatsen kan
existera dynamik i relationerna mellan aktörer, är utgångspunkten relativt
statiska förhållanden. Med detta avses industriella strukturer där arbete och
kapital var de främsta produktionsfaktorerna, där stabilitet, långsam
förändring, oberoende, liten osäkerhet och komplexitet präglade
verksamheten. I nätverkssamhället är förhållanden allt annat än statiska. Där
utgör istället information den främsta produktionsfaktorn, och förhållandena
präglas av accelererad förändring, globalisering och konkurrens. (Merry,
1999)
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Det är redan på det här stadiet intressant, som en tankeväckare, att på ett
teoretiskt plan placera de tidigare nämnda begrepp, vilka beskriver olika
aktörers förhållande till varandra, i en miljö motsvarande den framväxande
samhällsordning som beskrivs i kapitlet om nätverkssamhället. Vilka frågor
uppstår vid en sådan manöver? Nedan redogörs mycket kort för hur detta
skulle kunna påverka samtliga nämnda begrepp. De av dessa begrepp som
förefaller vara särskilt viktiga, kommer i kapitel sju att analyseras med hjälp
av det empiriska materialet.

������0DNUR��RFK�PLNURSRVLWLRQHU
I nätverksansatsens beskrivning av makro- och mikropositioner redogörs
bland annat för det enskilda företagets betydelse i nätverket och styrkan på
förhållandet mot andra företag i detsamma. Vilken betydelse, och i
förlängningen vilken position ett företag har i ett nätverk, utgår ifrån vilka
resurser en aktör besitter. När information blir den viktigaste
produktionsfaktorn, istället för arbete och kapital, torde en delvis ny situation
uppstå. Detta eftersom information är en råvara som snabbt förändras (Kelly,
1999). Är det fortfarande intressant att värdera olika aktörers positioner ur ett
makro- och mikroperspektiv, när en aktörs position avgörs av resurser som är
ständigt föränderliga? Är det rentav så, som det föreslås av Kelly (1999), att
kopplingarna, i detta fall resurskanalerna, blir viktigare än noderna?

������0DUNQDGVSURFHVV�RFK�LQWHUDNWLRQ
Samspelet mellan aktörer betraktas i nätverksansatsen utifrån givna
förhållanden på en marknad. Dessa förhållanden låter sig beskrivas i termer
av aktörskoncentration och internationalisering. I nätverkssamhället förändras
utseendet på dessa premisser radikalt. Är det då möjligt att fortfarande
använda det synsätt som nätverksansatsen anammar vid beskrivning av
interaktionsmiljön? Vad innebär det att tala om grad av internationalisering
när transaktioner i nätverkssamhället genomförs i så kallade rymder? Om
dynamiken i nätverkssamhället innebär att aktörer snabbt kan byta plats med
varandra i värdekedjan, är det då överhuvudtaget relevant att, liksom
Håkansson & Snehota (1990), beskriva interaktionsmiljön utifrån ett bestämt
antal aktörer på en marknad?
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������5HODWLRQHU�RFK�ELQGQLQJDU
I nätverkssamhället är den enskilde aktörens rörlighet i värdekedjan stor.
Detta innebär större möjlighet att snabbare än förut skapa nya konstellationer.
Enligt nätverksansatsen påverkas dock interaktionsprocessen i ett nätverk av
aktörernas olika bindningar. Vad är då implikationen av ovanstående för de
olika typer av bindningar, som så utförligt beskrivs i ovanstående avsnitt om
nätverksansatsen? Existerar de inte längre i nätverkssamhället? Eller är det så
att betydelsen av vissa bindningar minskar, samtidigt som betydelsen av andra
ökar? (Med bindningars betydelse avses den dynamikhämmande egenskap
bindningar har vad gäller samarbete med aktörer utanför nätverket. Denna
egenskap existerar dock inte inom nätverket, utan erbjuder där istället
möjlighet till dynamisk utveckling.) I det framväxande nätverkssamhället
betonas vikten av tekniska förutsättningar i en hög grad och kallas till och
med för avgörande. Således kan i nätverkssamhället till exempel en standard
bli avgörande för vilket nätverk en aktör väljer att ingå i. Är anledningen till
föregående att aktörer ser ett större värde i möjligheten att samarbeta med fler
aktörer, än att exklusivt samarbeta med ett bestämt antal aktörer?

������(WDEOHULQJ�L�QlWYHUN
Sättet på vilket en aktör närmar sig ett främmande nätverk kan enligt
nätverksansatsen ske på två sätt. Antingen smyger sig aktören in på
marknaden eller så går denne in med full kraft och omstrukturerar nätverket
till förmån för sig själv. I nätverkssamhället är det dock viktigt att i första
hand gynna nätverket. Detta kan ske genom att en ny aktör ansluter sig till
nätverket, vilket gynnar så väl den enskilde aktören som nätverket. I
nätverksansatsen betraktas nya aktörer som hot mot de redan etablerade,
eftersom en ny aktör alltid anses ersätta en redan existerande (Håkansson et
al, 1993). Visserligen finns inget i nätverksansatsen som utesluter möjligheten
att ett nätverk totalt sett gynnas genom att en ny aktör etablerar sig. Den stora
skillnaden ligger dock i att i nätverkssamhället gynnas samtliga aktörer när
nya aktörer söker sig till nätverket. Det blir således svårt att betrakta nätverk
på samma sätt som Mitchell (1969), vilket med andra ord innebär att betrakta
nätverk som bestående av ett bestämt antal personer, objekt eller händelser.
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����6DPPDQIDWWQLQJ

1lWYHUNVDQVDWVHQ
I det här kapitlet av uppsatsen har redogjorts för Uppsalaskolans
nätverksansats. Denna baseras på olika kombinationer av aktörer, aktiviteter
och resurser��. En aktörs ställning gentemot andra aktörer och nätverket
analyseras utifrån mikro- och makropositioner. Hur interaktionsprocessen
mellan olika aktörer ser ut beror bland annat på deltagarnas tekniska
förutsättningar, organisatoriska storlek, struktur och strategier. Relationerna
ger upphov till bindningar mellan nätverkets aktörer. Bindningarna kan vara
tekniska, tidsmässiga, kunskapsmässiga, ekonomiska och juridiska eller
sociala. När en aktör etablerar sig i ett nätverk, ersätter denne alltid en annan
aktör. Detta får konsekvenser för övriga aktörer i nätverket.

1lWYHUNVDQVDWVHQ�L�QlWYHUNVVDPKlOOHW
Nätverkssamhället förändrar delvis förutsättningarna för nätverksansatsen och
dess utsagor. Den dynamik som återfinns i nätverkssamhället är svår att
komma tillrätta med i nätverksansatsen. Vilken typ av bindningar finns i
nätverk, där aktörerna blixtsnabbt kan byta plats och uppgift? Avgör en
teknisk standard i vilket nätverk en aktör ingår? Hur etablerar sig en aktör i,
eller ansluter sig till, ett nätverk?

                                                       
13 Det är i fortsättningen denna definition av nätverksansatsen som avses då uttrycket

”Nätverksansatsen” används.
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),1$16,(//$�7-b167(5

I följande avsnitt beskrivs de förhållanden och trender som råder på de
marknader, som globalt sett ligger längst fram på området Internetbaserade
finansiella tjänster. Avsikten är att genom att söka efter gemensamma
nämnare för de mest välutvecklade marknaderna finna någon form av
branschlogik14.

����1\D�I|UXWVlWWQLQJDU
I det framväxande nätverkssamhället möter de finansiella institutionerna nya
utmaningar i form av till exempel distanslösningar, det vill säga sådana
lösningar där kunden inte fysiskt behöver besöka ett bankkontor. Hittills har
distanslösningar för finansiella tjänster endast betraktats som ett komplement
till kärnverksamheten. I framtiden kommer distanslösningar för finansiella
tjänster att vara en del av kärnverksamheten.

������.RQNXUUHQV�IUnQ�Q\D�KnOO
Vidare kommer det i framtiden att ske förändringar avseende utbud och
efterfrågan. (Carrington, Langguth & Steiner, 1997). På utbudssidan minskar
inträdesbarriärerna, vilket medför att konkurrensen med icke finansiella
institutioner som till exempel försäkringsmäklare, fondmäklare och
dagligvaruhandlare kommer att öka. Det är inte längre nödvändigt att vara
stor från början för att slå sig in på den finansiella marknaden. Detta innebär
att även små banker och nischinstitutioner kan bli konkurrenskraftiga. (ESCB,
1999)

På efterfrågesidan kommer slutkunderna att få tillgång till ett ökat antal
sinsemellan konkurrerande leverantörer av finansiella tjänster. Slutkunderna
kommer även att erhålla mer information om de produkter och tjänster som

                                                       
14För att klargöra eventuella frågetecken kring den fortsatta terminologin avser uttrycken

”global branschlogik” eller ”globalt sett” de förhållanden och trender som råder på de

marknader som globalt sett ligger längst fram på området Internet baserade finansiella

tjänster.
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erbjuds via dessa leverantörer. Detta förenklar möjligheterna till jämförelser,
vilket i sin tur gör att kundlojaliteten på sikt kommer att försvagas. (ESCB,
1999)

Sammantaget innebär förändringar avseende utbud och efterfrågan, att de
finansiella institutionerna tvingas vara på sin vakt mot snabbt uppdykande hot
och förändringar i marknadsdynamiken. Behovet av kontinuerlig förnyelse
gynnar nya aktörer, eftersom dessa inte tyngs av gammalt tänkande, gamla
infrastrukturer eller tröga organisationer (Carrington, Langguth & Steiner,
1997). Internetföretaget Amazons dramatiska utveckling är bara ett exempel
från en närliggande bransch på hur snabbt en uppstickare kan förändra
marknadsbilden. Eftersom innovativa aktörer från andra branscher kan
överskrida branschgränserna lättare än förr, utgör även de oidentifierade
potentiella konkurrenter. Exempel på detta är IKEA-ägda IKANO-banken
som idag är aktiv på Internet (Krüger, 1999). Sådana etableringar har följt på
mycket snabba processer, där förmedlingsföretag som specialiserat sig på
etableringar på Internet fungerar som katalysatorer. Det går inte längre till
som förr, då aktörerna fysiskt byggde nya lokaler av stål och murbruk och
rekryterade lämplig personal från orten. Det är mot den bakgrunden man skall
betrakta Microsoft i dess utveckling till en av de största resebyråerna i USA.
(Andersen Consulting, 1999)

����.RQVHNYHQVHU�I|U�GH�ILQDQVLHOOD�LQVWLWXWLRQHUQD
Ovanstående utveckling kommer enligt ESCB (1999) att ha vissa
konsekvenser för de finansiella institutionerna. Dessa är följande:

• Det kommer att ske en ökad utlokalisering av IT-relaterade aktiviteter.
• Det kommer att uppstå ett ökat antal strategiska allianser och

samarbetsavtal mellan finansiella institutioner inom såväl produktion som
distribution. Samarbeten avseende produktion kan gälla till exempel
utveckling av allmänna standards eller processande av betalningar.
Samarbeten avseende distribution kan gälla exempelvis anpassning av
system till kompatibla uttagningsautomater eller universella betalningskort
för att till exempel kunna erbjuda kunden internationellt gångbara
betalningsmedel.
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• Det kommer att uppstå ett ökat antal strategiska allianser och partnerskap
mellan finansiella institutioner, IT-företag och telekommunikationsföretag.

������8WORNDOLVHULQJ�DY�,7
Antagandet att det kommer att ske en ökad utlokalisering av IT-relaterade
verksamheter bygger på kunskaper om den förändrade strukturen på
kapitalmarknaderna. Dessa är idag alltid öppna, vilket medför stora kostnader
för de företag som väljer att själva köpa in stordatorer och därefter driva ett
flertal system dygnet runt. För de flesta aktörer är dessa kostnader för stora att
bära på egen hand. Därför väljer allt fler att istället betala systemleverantörer
för valda delar av dessa system. (Sjöberg, 1999) På samma sätt som när en
person köper en borrmaskin (Grönroos, 1990) vill denne egentligen inte åt
själva redskapet. Istället är det ett eller flera hål som personen på detta sätt vill
köpa. Det är inte heller något självändamål för ett företag att köpa in
kapitalintensiv utrustning och driva denna, när det istället går att köpa delar
av olika system utifrån i form av en tjänst. Samtidigt kommer dessa inköp
ofta att fungera mer som samarbeten än som utlokaliseringsprojekt.

������6DPDUEHWHQ�RFK�DOOLDQVHU
Anledningen till att antalet allianser kommer att öka på marknaden för
Internetbaserade finansiella tjänster är framförallt de höga initiala
utvecklingskostnaderna. Dessa kostnader, tillsammans med påföljande krav
på kontinuerlig förnyelse, innebär investeringar som få företag klarar under
någon längre tid. För att bli framgångsrik måste man därför som aktör
koncentrera sina resurser och arbeta med ett begränsat antal handlingsvägar.
För att sedan kunna leverera helhetslösningar krävs det samarbeten. (Viallet,
1999).

Genom samarbeten kan aktörerna på marknaden för Internetbaserade
finansiella tjänster erbjuda de mest effektiva applikationerna av den
modernaste informationsteknologin till en lägre kostnad. De synergieffekter
som uppstår när de olika aktörerna kombinerar sina resurser innebär en
optimering av forsknings, utvecklings och implementeringskostnader.
Resultatet är billigare produkter med högre konkurrenskraft.(Andersen
Consulting, 1999)
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Ytterligare en anledning till att antalet allianser kommer att öka, är den
kedjereaktion som följer ett allt snabbare informationsflöde, vilket i sin tur
blir en naturlig följd om alla aktörer övergår till samma system. När
informationshanteringen underlättas blir det lättare och billigare att ingå
allianser, vilket gör marknaden mer lättrörlig. I slutänden innebär det att
företagen kommer att ha kontakter med sina kunder och med kundernas
kunder och med sina samarbetspartners kunder. Dessa samarbeten kommer
dock att vara av kortvarig natur. De traditionella föreställningarna om
hierarkiskt uppbyggda system kring en kärna av gemensamma värderingar
förlorar i betydelse. Företagen kommer i stället att agera på snabbare och mer
flytande marknader där företags- och branschgränser blir mer diffusa och där
den som vill överleva tvingas satsa på specialiserade funktioner inom det
stora nätverket. (Andersen Consulting, 1999)

I framtiden kommer det också att finnas ny konkurrens i form av fler
entreprenörer som erbjuder finansiella institutioner lösningar. Med
entreprenör avses i det här sammanhanget företag som fungerar som
sammankopplande enheter av kompetens. Då kunden i allt större utsträckning
bestämmer utseendet på olika strukturer och vem eller vilka som ingår i dessa,
kommer det dock att bli svårare att välja med vem man konkurrerar eller
samarbetar. (Sjöberg, 1999)

Systemleverantörer måste idag i större utsträckning fungera mer som
tillfälliga partners än tillfälliga kostnadscenters. De måste kunna utveckla
verksamheten åt kunden och se möjligheterna. Jämför med en murare som
kommer hem till en kund för att lägga kakel i badrummet. Istället för att
endast lägga kaklet och sedan försvinna, måste muraren kunna ge förslag om
vilka olika typer av kakel det finns, hur man kan kombinera kaklet med
italiensk marmor och så vidare. Kort sagt, så måste muraren kunna ge förslag
på hur hela badrummet kan göras om. (Sjöberg, 1999)

������6WDQGDUGLVHULQJ
Internetbaserade finansiella tjänster utmärks inte bara av höga initiala
utvecklingskostnader, utan också av påfallande låga distributionskostnader.
Merförsäljning av sådana tjänster är därför nästan detsamma som vinst
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(Svensson, 1999). Stor spridning av en vara eller tjänst får ofta till följd att
denna blir marknadsstandard. Jämför med hur Netscape och Microsoft gjort
sina webbläsare Netscape Navigator respektive Internet Explorer till
marknadsstandard genom gratisspridning av dessa (Krüger, 1999). Att en vara
eller tjänst blivit marknadsstandard kan i sin tur betyda licenstillverkning och
ytterligare spridning. De höga utvecklingskostnaderna resulterar alltså inte
bara i ett ökat antal samarbeten och allianser, utan också i en ökning av
antalet standards. (Andersen Consulting, 1999)

����'ULYNUDIWHU
Det förefaller existera ett antal fundamentala krafter som driver utvecklingen
inom marknaden för Internetbaserade finansiella tjänster. Dessa påverkar i
väsentliga delar de finansiella institutionernas verksamhet. BRG (1999)
definierar fyra huvudkategorier bestående av sociala, tekniska, finansiella och
industriella drivkrafter.

6RFLDOD�GULYNUDIWHU
De sociala drivkrafterna består av snabbt ökande datormognad,
Internetacceptans och krav på mobilitet. Det är lätt att se betydelsen av dessa
variabler som drivkrafter vid en betraktelse av USA och Sverige, två av de
länder där marknaden för Internetbaserade finansiella tjänster tillhör de mest
utvecklade i världen. Internetpenetrationen i dessa länder på 37 respektive 40
procent tillhör de högsta i världen (JP Morgan, 1999). Med
Internetpenetration avses det totala antalet Internetanvändare uttryckt i
procent av det totala invånarantalet.

7HNQLVND�GULYNUDIWHU
De tekniska drivkrafterna är kraftfullare mikroelektronik, ökad bandbredd och
miniatyrisering. Kostnaderna för telekapacitet har (mätt i USD per gigabit per
sekund per kilometer) fallit från 1000 dollar 1990 till dagens 250 dollar.
Prognosen fram till 2010 är en ytterligare sänkning till 40 dollar. När en ny
generation fiberoptik tas i kommersiell drift i början av nu ingånget årtusende,
kommer kostnaden att hamna på 10 dollar enligt BRG (1999). Det här är bara
ett exempel på teknik som driver utvecklingen framåt. Ett annat exempel är
den sänkning i kostnader för att tillverka chip som nämnts tidigare.
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)LQDQVLHOOD�GULYNUDIWHU
De finansiella drivkrafterna består av förändrade sparmönster,
demokratisering av information och reducerade transaktionskostnader. För att
återigen knyta an till Sverige, så är sparandet sådant att en betydande del av
befolkningen, 53 procent, handlar med aktier. (JP Morgan) Samtidigt har den
konkurrensutsatta marknaden lett till kraftigt sänkta transaktionskostnader
(Merrill Lynch, 1999).

,QGXVWULHOOD�GULYNUDIWHU
Slutligen utgörs de industriella drivkrafterna av privatisering och avreglering,
globalisering och internationalisering, utsuddning av branschgränser och ökat
fokus på slutkundens behov. Anledningen till att exempelvis Sverige ligger
långt fram är enligt BRG (1999) den avreglerade telekommunikations-
marknaden. Tillsammans med avregleringen av finanssektorn har
telekommunikationsindustrin kraftigt medverkat till den situation som
existerar idag. Det finns också en stark trend mot internationalisering på
marknaden för finansiella tjänster. (Zakariasson, 1999). På den svenska
marknaden finns redan idag ett flertal nya utländska aktörer, medan svenska
aktörer satsar på att ta marknadsandelar i Europa (JP Morgan, 1999).
Internationaliseringstrenden gör att konkurrenstrycket blir högt och att
innovationsprocessen drivs allt snabbare. Slutligen tar, vilket berörts tidigare,
Internet bort distinktionen mellan olika aktörer (Zakariasson, 1999). Det blir
svårare att definiera marknad och konkurrenter på grund av att traditionella
branschgränser suddas ut. Det är inte längre någon självklarhet vem som gör
vad och för hur länge. Exempel på ett företag som är otydligt på detta sätt är
Internetkonsultföretaget Icon Medialab. ”Icon Medialab delivers some of the
world´s most succesful digital communications solutions to clients
worldwide”. Det är den korta företagsbeskrivning som står att läsa på
företagets hemsida (http://www.iconmedialab.se). Men vad innebär det
egentligen, vad producerar företaget för något? Sanningen är den att det är
väldigt svårt att hitta material som på ett konkret sätt klarlägger dessa
omständigheter. Förhållandet blir inte bättre av att gränserna för vad den här
typen av företag producerar kontinuerligt flyttas (Viallet, 1999).
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����6DPPDQIDWWQLQJ
Globalt sett går utvecklingen mot att distanslösningar för finansiella tjänster
blir en del av de finansiella institutionernas verksamhet istället för att utgöra
ett komplement. Den höga initiala utvecklingskostnaden av distanslösningar
innebär att aktörerna, både finansiella institutioner och systemleverantörer,
kommer att specialisera sig och förena sig med andra aktörer i strategiska
samarbeten och allianser. En följd av de höga kostnader och de samarbeten
som dessa kostnader resulterar i, är en ökad uppslutning kring internationella
standards. Vidare kommer konkurrensen på marknaden för Internetbaserade
finansiella tjänster att hårdna som en följd av de minskade inträdesbarriärerna.
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��(1�/2.$/�0$5.1$'

I den här delen av uppsatsen beskrivs förhållandena på den luxemburgska
marknaden för Internetbaserade finansiella tjänster��. Först redovisas speciella
karaktärsdrag för Luxemburgmarknaden och sedan redovisas på vilket sätt de
inblandade aktörerna ser på denna marknad.

����/X[HPEXUJPDUNQDGHQ
Förutsättningarna för finansiell verksamhet i Luxemburg är mycket goda.
Detta på grund av såväl en strikt banksekretess som gynnsamma fiskala
förhållanden (Prüm, 1999). Detta har medfört att bland annat olika koncept
för personliga banktjänster har växt sig oerhört starka och att det idag
existerar drygt 220 banker och andra finansiella institut i Luxemburg (Le
Goueff, 1999). Den höga koncentrationen av bank- och finansinstitut har som
följd att landet är särskilt intressant för leverantörer av Internetbaserade
lösningar för finansiella tjänster (Jongen, 1999).

����/X[HPEXUJPDUNQDGHQV�DNW|UHU
De aktörer på Luxemburgmarknaden som beaktats i undersökningen är
slutkunder, finansiella institutioner och leverantörer. Kopplingen dem emellan
är den inverkan som slutkunderna har på bankernas och därmed
systemleverantörernas utveckling av Internetbaserade finansiella tjänster.

������6OXWNXQGHU�Sn�/X[HPEXUJPDUNQDGHQ
En stor del av bankernas verksamhet i Luxemburg består av personliga
banktjänster, eller ”private banking”16. Den stora majoriteten av denna
kundkrets bor utanför Luxemburg. Dessa kunder söker ofta mycket diskreta
lösningar och många är så försiktiga att de inte ens vill ha information om
sina konton översända per post. Alltså sker kommunikation med banken
endast när kunden besöker banken personligen. Detta gör, i kombination med

                                                       
15 Luxembourg representerar här en konservativ och mer outvecklad marknad för

Internetbaserade finansiella tjänster än de som beskrivs i föregående kapitel.
16 Hädanefter kommer personliga banktjänster att benämnas ”private banking”.
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den lagstadgade banksekretessen, att graden av informationsutbyte mellan
myndigheter och institutioner i Luxemburg är påfallande låg. (Prüm, 1999)

Förhållandet förändras dock av att antalet kunder som söker här berörd typ av
diskretion minskar. En del kunder, speciellt unga sådana, efterfrågar
möjligheten att utföra sina affärer 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.
Bronlet (1999) anser därför att utvecklingen mot Internetbaserade finansiella
tjänster i princip är oundviklig.

������)LQDQVLHOOD�LQVWLWXWLRQHU
De banker som undersökts på plats i Luxemburg arbetar enligt egen utsago
relativt autonomt i förhållande till moderbolaget. Kranz (1999) menar att detta
beror på att lagstiftningen inte tillåter förflyttning av data rörande kundernas
finansiella situation över landets gränser. Ytterligare en anledning till att
dotterbolagen är relativt autonoma är att de vanligen utför andra typer av
tjänster än moderbolagen (Oly, 1999). Vidare uppger samtliga banker, att de
är lokalt ansvariga för sina respektive IT-investeringar. Jongen (1999)
bekräftar att så ofta är fallet. Det är till exempel bara vid inköp av system med
globala användningsområden som bankerna samarbetar med sina respektive
moderbolag.

������6\VWHPOHYHUDQW|UHU
Samtliga undersökta banker använder sig av leverantörer som är
internationellt verksamma. Jongen (1999) menar att det finns en stark trend i
riktning mot att banker väljer leverantörer som dels är lokalt representerade,
dels internationellt verksamma. Detta är också anledningen till att Odyssey
redan från början valt att etablera sig i både Belgien, Luxemburg och
Schweiz. Kranz (1999) uppger att det är direkt avgörande för valet av
leverantör att denne är representerad både lokalt och internationellt. Att förse
olika geografiska filialer, med sinsemellan likartade behov, med program från
samma leverantör, innebär också stora fördelar (Oly, 1999).

Deutsche Bank (Jostock, 1999) anlitar i stor utsträckning globalt aktiva
aktörer för applikationer som ska användas globalt inom koncernen. Till
exempel valde Deutsche Bank systemleverantören SAP på grund av att de



.DSLWHO���(Q�ORNDO�PDUNQDG

45

hade förmågan att leverera standardiserade lösningar globalt. Kranz (1999)
uppger att UBS redan beslutat att byta ut vissa system från det schweiziska
företaget Ross Corporation mot standardiserade lösningar från SAP.

������6DPDUEHWH�PHOODQ�V\VWHPOHYHUDQW|UHU�RFK�EDQNHU
Att samarbeta med sina systemleverantörer har blivit allt viktigare. Den
huvudsakliga orsaken till detta är att samarbete minskar kostnaderna för
utveckling, implementering och underhåll av system. Ett exempel på
ovanstående är UBS samarbete med den tyska systemleverantören Die
Software. Samarbetet är långsiktigt och har varit mycket fruktsamt i termer av
snabb implementering och genomtänkta lösningar. Utan det nära och långa
samarbetet med Die Software hade det inte varit möjligt att utveckla den typ
av program som UBS har idag. Samarbetet har inte bara rört
produktutveckling utan också aktiviteter av mer social karaktär. Sådana
aktiviteter skapar större förståelse för hur de båda företagen tänker när de
efterfrågar respektive utvecklar en viss applikation. (Kranz, 1999)

Ett annat exempel är Rabo Robecos samarbete med belgiska FICS17 i
utvecklingen av ett system för Internet banking. Eftersom varken Rabo
Robeco eller FICS tidigare byggt den här typen av lösningar var samarbete
ofrånkomligt om en konkurrenskraftig lösning skulle kunna erhållas. (Bronlet,
1999)

Ytterligare ett exempel på samarbete mellan banker och systemleverantörer är
samarbetet mellan Deutsche Bank, Bavaria Banken Software och Banque de
Luxemburg. De samarbetar tillsammans för att ta fram ett back-up system
som ska vara tillräckligt kraftfullt och pålitligt för att kunna erbjuda sina
kunder service, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. I detta samarbete
har först Bavaria Banken Software och Deutsche Bank utvecklat en
applikation som sedan Bavaria Banken Software implementerat, med
Deutsche Banks hjälp, hos Banque de Luxemburg. (Jostock, 1999) Deutsche
Bank är för övrigt den enda banken i undersökningen som erbjuder IT-
kompetens till externa aktörer.

                                                       
17 FICS fusionerades under våren 1999 med amerikanska S1.
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Jongen (1999) uppger att bankerna allt oftare efterfrågar skräddarsydda
lösningar. För att kunna erbjuda sådana lösningar krävs såväl bred kompetens
som erfarenhet från ett flertal marknader. För att kunna erbjuda
konkurrenskraftiga lösningar menar Jongen vidare att det är viktigt att skapa
förtroendeingivande allianser och partnerskap. Odyssey gör detta idag genom
ett samarbete med Andersen Consulting. De båda bolagen har tillsammans
genomfört ett projekt med Banque General de Luxemburg. Tidigare i år
presenterades projektet för ett stort antal banker på ett seminarium anordnat
av Andersen Consulting. Att samarbeta med detta konsultföretag är också
viktigt ur det hänseendet att de är aktiva på marknader där Odyssey ser
potentiella kunder. (Jongen, 1999)

Oly (1999) menar att samarbeten med mindre aktörer innebär en
kostnadsbesparing jämfört med att använda sig av större konsultbolag. Oly
menar vidare, att eftersom de system man arbetar med i många fall är väldigt
komplexa, är det inte alltid fruktsamt att arbeta med inhyrda konsulter. I dessa
fall är det bättre att utnyttja den interna kompetens som finns på området.
Bronlet (1999) intar en liknande ställning som Oly. Dock menar Bronlet, att
skillnader i kostnad är den främsta anledningen till att Rabo Robeco vanligen
väljer mindre konsultbolag framför större sådana.

����6WDQGDUGV
Samtliga intervjuade banker anser att det är viktigt att vara medlem i allianser
med existerande överenskommelser om gemensamma standards. Till exempel
använder sig alla de undersökta bankerna av överföringsstandarden SWIFT,
ett system som även är vanligt i andra länder då den är internationellt gångbar
(McLaren, 1999). SWIFT står för ”Society for Worldwide Financial
Telecommunications”, (Carrington, Langguth, Steiner, 1997). Ytterligare två
exempel på standards som är vanliga inom bankvärlden är operativsystemen
UNIX och Windows NT samt IBM:s affärsplattform AS400, vilka flera av de
intervjuade bankerna använder sig av (McLaren, 1999).
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����'ULYNUDIWHU�/X[HPEXUJPDUNQDGHQ
I följande avsnitt beskrivs vad som enligt aktörerna på Luxemburgmarknaden
driver utvecklingen framåt. Uttalanden om drivkrafter har organiserats efter
samma sätt som i föregående kapitel för att underlätta för läsaren.

6RFLDOD�GULYNUDIWHU
En absolut majoritet av bankernas kunder bor i ett annat land än Luxemburg.
Kranz (1999) uppskattar att mer än 98% av UBS kontoinnehavare i
Luxemburg bor i ett annat land. Då det, på grund av banksekretessen, är
omöjligt att ta reda på varifrån kunderna kommer, är det också omöjligt att
uttala sig om styrkan i de sociala drivkrafterna i form av datormognad och
Internetacceptans. (Kranz, 1999)

7HNQLVND�GULYNUDIWHU
Förändringar i branschen drivs enligt Jostock (1999) framförallt av
teknologiska förändringar. Inom de närmsta tre till fyra åren kommer stora
förändringar att ske i såväl bankernas relation till systemleverantörer som i
relationen till kunderna (Infratest Burke InCom, 1999). Bronlet (1999) menar
att de traditionella storbankerna inte har varit tillräcklig observanta på
ovanstående utveckling och tror att dessa banker kommer att få svårt att
hänga med i den snabba utvecklingen.

)LQDQVLHOOD�GULYNUDIWHU
Marginalerna för finansiella tjänster minskar idag kontinuerligt. Det beror
bland annat på att intäkterna från courtage blir allt lägre på grund av ökad
konkurrens från globala aktörer som E*trade och Charles Schwab. (Oly,
1999) En följd av detta är att de finansiella institutionerna tvingas utveckla
nya avgiftsstrukturer. (Kranz, 1999) Ett exempel på nya avgiftsstrukturer är
det schweiziska debiteringssystem som Dresdner Bank i Luxemburg använder
sedan två år. Systemet är prestationsbaserat, vilket innebär att kunden endast
betalar en avgift som står i relation till hur bra dennes innehav presterat under
året. (Oly, 1999) En ytterligare följd av de sjunkande marginalerna är att den
traditionella varianten av private banking med mahognyväggar och
läderfåtöljer inom några år endast kommer att vara en nischaktivitet. Istället
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kommer det att ske en stark utveckling mot fler Internetbaserade finansiella
tjänster. (Bronlet, 1999)

Vidare resulterar de sjunkande marginalerna i att det utvecklas nya tjänster
(Infratest Burke InCom, 1999). Enligt Kranz (1999) är den framväxande
marknaden för rådgivning av olika slag ett exempel på detta. Bankerna i
Luxemburg har stor erfarenhet av att distribuera och utvärdera fonder. Detta
tar sig bland annat uttryck i att företag som Fundmarket startas. Fundmarket
är ett företag vars affärsidé är att utan eget fondägande ge sina kunder råd om
vilka fonder de ska köpa andelar i. En sådan typ av företag passar väldigt bra
för Internetverksamhet. På det sättet kan företaget sälja fondandelar från hela
världen till kunder världen över. (Prüm, 1999)

Oly (1999) anser att ”business to business” i dagsläget är det segment som är
mest intressant för Internetbaserade tjänster. Banken uppger vidare att de
tänker satsa på fokus och ta sig in med en produkt på en marknad. Även
Hertges (1999) ser ”business to business” som det segment där
Internetbaserade lösningar kommer att efterfrågas mest.

,QGXVWULHOOD�GULYNUDIWHU
Samtliga intervjuade är överens om att det inte föreligger någon allvarlig risk
för en framtida försvagning av banksekretessen. De finansiella institutionerna
gör vad de kan för att minska incitamenten till ett avskaffande, till exempel
genom att medverka i kontroll av ekonomisk brottslighet. Samtidigt utgör
dessa institutioner en betydande del av Luxemburgs nationalinkomst, varför
det också ligger i regeringens intresse att behålla banksekretessen (Hertges,
1999). Om banksekretessen skulle försvagas, förutsätts en stor del av
kunderna komma att flytta sina tillgångar till något annat lågskatteland (Le
Goueff, 1999).

Huruvida de fiskala fördelarna i form av låga skatter kommer att förbli
oförändrade råder det dock delade meningar om. Enligt Hertges (1999)
kommer skatterna att även i framtiden vara låga, på grund av den betydelse
denna omständighet har för Luxemburg som nation. Bronlet (1999) anser, i
motsats till Hertges, att skatterna kommer att höjas inom fem år på grund av
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anpassning till EU direktiv och att en del av private banking kunderna
kommer att fly Luxemburg som en följd av detta.

����)UDPWLGD�VDPDUEHWHQ
När olika enheter inom en bank blir mer specialiserade i produkthänseende,
ökar behovet av skräddarsydda Internetlösningar. För att hitta sådana
lösningar kommer bankerna att vara tvungna att låta de olika enheterna köpa
in lösningar som passar just dem. Sådana förhållanden skulle öppna för
närmare samarbeten med marknadens systemleverantörer, bland annat till
följd av svårigheterna att över huvud taget köpa standardiserade lösningar.
(Oly, 1999)

����6DPPDQIDWWQLQJ�/X[HPEXUJPDUNQDGHQ
Förutsättningarna för finansiell verksamhet i Luxemburg är mycket
gynnsamma, dels på grund av den strikta banksekretessen, dels på grund av
de fördelaktiga fiskala förhållandena. En stor del av bankernas kunder är så
kallade private banking-kunder som söker diskreta lösningar och som inte har
sin hemvist i Luxemburg.

De banker som undersöks på plats i Luxemburg arbetar enligt utsago relativt
autonomt i förhållande till moderbolag. Detta beror främst på att
banksekretessen i Luxemburg inte tillåter att data överförs till andra länders
myndigheter. Samtliga banker är lokalt ansvariga för investeringar i
informationsteknologi.

Antalet systemleverantörer som bankerna använder sig av varierar kraftigt.
Samtliga banker använder sig av internationellt aktiva systemleverantörer.
Jongen (1999) anser att det finns en trend mot att bankerna väljer leverantörer
som är dels lokalt närvarande och dels internationellt representerade. Att
samarbeta med sina leverantörer blir allt viktigare. Skälen uppges vara att
minska kostnaderna för implementering samt att erhålla skräddarsydda
lösningar. Samtliga banker kommer inom en snar framtid att köpa in eller
implementera nya systemlösningar med Internetgränssnitt.
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Marginalerna för finansiella transaktioner minskar kontinuerligt. För att
uppväga uteblivna intäkter anser bland andra Rabo Robeco och UBS att
bankerna måste utveckla nya typer av tjänster. Dresdner Bank menar att
business to business tjänster är de tjänster som är mest lämpade för Internet i
dagsläget. Aktörerna på den luxemburgska marknaden tror att landets strikta
banksekretess kommer att bestå även i framtiden. Huruvida de fiskala
förhållandena kommer att förbli oförändrade råder det hos de intervjuade
aktörerna oenighet om.
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��$1$/<6

I detta kapitel sammanfogas de implikationer och funderingar som väckts
under arbetet med de tidigare delarna av uppsatsen. Avsikten är att på ett
överskådligt sätt redogöra för hur undersökningen nått fram till de resultat
som slutligen står att finna i detta och nästföljande kapitel.

����7LOOYlJDJnQJVVlWW
Analysen av nätverksansatsens beskrivningsförmåga i nätverkssamhället har
skett med utgångspunkt i de resonemang som förs i slutet på kapitel fyra.
Dessa resonemang har jämförts med de förhållanden som globalt sett råder på
marknaden för Internetbaserade finansiella tjänster och därefter med
förhållanden på en dito lokal marknad. Analys av marknads- och
interaktionsprocessen kommer att utelämnas, då det insamlade materialet inte
medger en sådan. Det är dock viktigt att inte helt glömma bort resonemanget i
kapitel fyra kring marknads- och interaktionsprocessen, då det medverkar till
förståelse av övriga delar av analysen. Figuren nedan representerar en
schematisk skiss över hur analysen genomförts.

Kap 4 Resonemang Kap 5 Globalt Kap 6 Lokalt                Kap 7 Analys

Makro- och mikropositioner 

Bindningar och relationer

Etablering och anslutning

           Kap 8 Slutsatser

Figur 7. 1: Tillämpad analysmodell (Källa: egen figur)

På nästföljande sida sker en genomgång av ovan nämnda begrepps betydelse i
respektive sammanhang.
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����0DNUR��RFK�PLNURSRVLWLRQHU
Det har tidigare konstaterats att det i nätverkssamhället är antalet kopplingar
och inte de enskilda noderna som avgör värdet på ett nätverk. Det relativa
värdet på de enskilda noderna antas till och med vara omvänt beroende av
storleken på nätverket. I sammanhanget har det också konstaterats att en
aktörs position kan vara svår att avgöra på grund av dynamiken i
nätverkssamhället. Som exempel på detta nämndes i tidigare kapitel att det
idag inte alltid är lätt att urskilja vem som gör vad och för hur länge.
Sammantaget skulle detta kunna antyda, att det inte längre är intressant att
värdera det enskilda företagets betydelse i nätverket och dess förhållande till
andra företag.

På den globala marknaden för Internetbaserade finansiella tjänster ökar idag
antalet aktörer som fungerar som sammankopplande enheter av kompetens.
De minskade inträdesbarriärerna medför samtidigt att konkurrensen med
tidigare icke finansiella institutioner ökar. Liksom på den globala marknaden
för Internetbaserade finansiella tjänster så ökar antalet samarbeten på dito
marknad i Luxemburg. Dock är många av de finansiella institutionerna i
landet fortfarande i stor utsträckning beroende av sina respektive moderbolag
avseende kundunderlaget, vilket gör att rörligheten på marknaden begränsas.
Vidare begränsar den nationella lagstiftningen på det finansiella området
informationsflödet både inom landet och över gränserna. Ovanstående gör att
en aktör inte är lika rörlig som den skulle varit, om de lokala förhållandena i
Luxemburg såg likadana ut som för motsvarande marknader globalt sett.
Detta medför dock inte att det är omöjligt att skapa nya resurskombinationer.

Ett exempel från Luxemburgmarknaden på dynamik i det framväxande
nätverkssamhället är samarbetet mellan Deutsche Bank och
systemleverantören Bavaria Banken Software. Vid flera tillfällen har
Deutsche Bank sålt vad de benämner IT-kompetens till Bavaria Banken
Software. Det som ur ett strukturellt perspektiv har hänt vid dessa tillfällen är
att banken har gått från att enbart ha varit konkurrent till Bavaria Banken
Softwares kund till att samtidigt fungera som underleverantör till Bavaria
Banken Software. Bavaria Banken Software i sin tur har då plötsligt fungerat
som både leverantör och entreprenör. Entreprenör är de då i den meningen att
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de sammanför olika aktörer för att leverera en lösning. Detta förhållande kan
betraktas vara ett stadium i sig, som existerar från det att en aktör innehar en
fast position, till dess att aktören rör sig dynamiskt. Nedan illustreras denna
situation:

Figur 7. 2: Situation 1: Bavaria Banken Software levererar en systemlösning till Deutsche

Bank. (Källa: egen figur)

Figur 7. 3: Situation 2: Bavaria Banken Software levererar systemlösningar till Deutsche

Bank och Banque de Luxemburg. Deutsche Bank säljer samtidigt konsulttjänster till

Bavaria Banken Software. (Källa: egen figur)

Utifrån mikro- och makropositioner är det enkelt att utvärdera den första
situationen. Bavaria Banken Software utvecklar och implementerar en
applikation för Deutsche Bank. Även om den andra situationen är föga

Banque de Luxemburg

Deutsche Bank

Bavaria Banken
Software

Kund Systemleverantör

Banque de Luxemburg

Kund Systemleverantör Underleverantör

Deutsche Bank Deutsche Bank

Bavaria Banken
Software
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komplex uppkommer svårigheter med användningen av de begreppen som
karaktäriserar mikro- och makropositioner. Vilken roll i nätverket har till
exempel Deutsche Bank? Och hur ser styrkeförhållandet ut mellan de olika
aktörerna? Eftersom en aktör samtidigt kan inneha flera olika positioner blir
det plötsligt svårt att avgöra från vilken position aktören ska utvärderas. Ur
ovanstående exempel är det inte särskilt djärvt att dra slutsatsen att Deutsche
Banks inflytande på nätverket är starkt. Anta att nätverket i den andra
situationen ovan bara utgör hälften av nätverket. Om antalet aktörer
fördubblas blir situationen på en gång mycket mer komplex. Kelly (1999) ser
en exponentiell tillväxt av antal kopplingar i ett nätverk när antalet aktörer
ökar. Utan att gå riktigt så långt, kan det konstateras att det i ett nätverk av
denna typ är utomordentligt svårt att beskriva de olika roller aktörerna spelar
och deras inbördes styrkeförhållanden.

������6DPPDQIDWWQLQJ�DY�0DNUR��RFK�PLNURSRVLWLRQHU
I de traditionella nätverken existerar det en klar verksamhetsfördelning.
Denna verksamhetsfördelning håller på att suddas ut och medför att
nätverksansatsens makro- och mikropositionsbegrepp får allt mindre relevans.
Detta är en process som går olika fort i olika länder och föranleds av att
information och kompetens idag blivit en råvara. Vidare förefaller det vara så,
att de marknader som kommit längst med avregleringen av
informationsflöden på finansmarknaden, också är de marknader som kommit
längst inom Internetbaserade finansiella tjänster. I Luxemburg är
förekommande informationsflöden än så länge relativt reglerade. Dock håller
detta på att förändras. Deutsche Banks samarbete med Bavaria Banken
Software är ett exempel på hur nya typer av resurskombinationer skapas. Den
dynamik som exemplet uppvisar låter sig inte fångas i en bild, utan skulle bäst
beskrivas i ett hologram där inga begrepp som makro- och mikropositioner
sätter gränser.

����5HODWLRQHU�RFK�ELQGQLQJDU
Nätverksansatsen beskriver ett antal bindningar som är viktiga i relationer
mellan aktörer. Castells (1996) och Kelly (1999) framhäver framför allt de
bindningar som uppstår mellan aktörer och nätverk. Är innebörden av det
senare att betydelsen av bindningar mellan aktörer minskat?
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Vad som kan ställa till förvirring är att Castells och Kelly istället för att
använda begreppen relation och bindning väljer termen koppling. Som vi
nämnt tidigare är det inte meningen att låta begreppen styra, utan istället att
bidra med insikter om intressanta företeelser.

Globalt sett ökar antalet relationer mellan olika aktörer på marknaden för
Internetbaserade finansiella tjänster. Denna ökning är ett resultat av att det
bland aktörerna finns en trend mot specialisering, som i sin tur beror på att
den ökade konkurrensen från nya aktörer gör det omöjligt att vara bra på allt
och bäst på inget. Det uppstår därför en mängd relationer då de finansiella
institutionerna i allt större omfattning ingår strategiska samarbeten eller
partnerskap med varandra för att på så vis kunna erbjuda sina kunder en
tillfredsställande helhetslösning. Denna trend återfinns även bland
systemleverantörer. De höga utvecklingskostnaderna och komplexiteten hos
nya system gör det ekonomiskt ohållbart att på egen hand leverera
helhetslösningar till de finansiella institutionerna. Nätverksansatsens
benämning på ovan nämnda relationer är bindningar. Det ökade antalet
bindningar antyder att betydelsen av varje enskild bindning, i en
dynamikhämmande mening, globalt sett minskat. Innebörden av detta är att
det nätverksansatsen kallar bindningar, globalt sett mer fungerar som
tillfälliga kopplingar.

Även i Luxemburg ökar antalet relationer, på grund av en underliggande
ökning i antalet samarbeten mellan banker och systemleverantörer. De
intervjuade bankerna menar att dessa samarbeten är ett måste vid
framtagandet av nya system. Dessa blir konkurrenskraftiga på grund av att
skillnader i erfarenhet mellan aktörerna bidrar till synergieffekter.
Incitamenten till samarbeten blir också starkare genom att de finansiella
institutionerna blir alltmer specialiserade, vilket ökar deras behov av
skräddarsydda Internetlösningar. Till skillnad från den globala trenden är
dock dessa samarbeten generellt sett mer långsiktiga. De rör inte heller endast
produktutveckling, utan också aktiviteter av mer social karaktär. De sociala
aktiviteterna förmodas höja kvaliteten på arbetet genom att de skapar större
förståelse för vad respektive aktör efterfrågar i utvecklingen av en viss
applikation. Med nätverksansatsens tolkning av Hammarkvist et al (1982) är
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dessa samarbeten att se som exempel på kunskapsmässiga bindningar. På
Luxemburgmarknaden verkar dessutom sociala bindningar spela en viss roll.
Något som skiljer den globala branschlogiken från Luxemburgmarknaden är
sättet på vilket kunskap nyttjas och utbytes. Aktörerna på
Luxemburgmarknaden utvecklar produkter i dyadiska relationer, medan det
globalt sett sker i mer öppna fora.

Globalt sett ökar trycket mot att samlas kring gemensamma standards. Dels
för att standardisering underlättar transaktioner inom nätverket, men också för
att standards är ett sätt att sänka utvecklingskostnaderna. Att sänka
utvecklingskostnaderna genom att använda sig av gemensamma standards blir
allt viktigare, då kostnaden för utveckling av digitala informationsintensiva
applikationer ständigt ökar. Att ansluta sig till ett nätverk med en standard
genererar dessutom ett mervärde som inte går att erhålla utanför nätverket.
Det ligger därför en konkurrensfördel i att ansluta sig till mängden. Att välja
en annorlunda standard och därmed ställa sig utanför ett nätverk är därför ofta
ödesdigert. Till exempel vore idag ett fondhandelssystem som inte är
optimerat för Netscape Navigator eller Internet Explorer mer eller mindre
värdelöst, oavsett systemets fördelar och finesser i övrigt. Även i Luxemburg
är samtliga intervjuade banker överens om att det är viktigt att vara medlem i
allianser vilka enats om gemensamma standards. Till exempel använder sig
alla de undersökta bankerna av den internationellt erkända
överföringsstandarden SWIFT, trots att detta system idag är relativt gammalt.
På de finansiella marknaderna står de tekniska bindningarna i intim relation
med de tidsmässiga. Om en transaktion ska ske i vad som en aktör uppfattar
som realtid ställs oerhörda krav på transaktionstekniken.

������6DPPDQIDWWQLQJ�DY�%LQGQLQJDU
Sammantaget kan konstateras att antalet relationer, i form av till exempel
strategiska samarbeten och partnerskap, globalt sett har ökat. Som en följd av
detta har betydelsen av varje enskild relation generellt sett minskat. Det går
inte längre att bestämma en aktörs position i ett nätverk med utgångspunkt
från vilka bindningar denna aktör har mot andra aktörer. Dessa bindningar
verkar idag snarare utgöra tillfälliga kopplingar. Detta gäller på ett generellt
plan. Dock finns det varken globalt eller lokalt något som pekar på att de
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tekniska bindningarnas betydelse skulle ha avtagit. Det verkar till och med
som att de tekniska och tidsmässiga bindningarnas betydelse skulle ha ökat.
Castells och Kelly hävdar, att i det framväxande nätverkssamhället är en
aktörs tekniska förutsättningar avgörande för dennes värde i nätverket. Detta
påstående styrks av det empiriska materialet i uppsatsen avseende till exempel
standards. Sammantaget kan dock konstateras att bindningar inte längre i
samma utsträckning hämmar dynamisk utveckling av nätverk.

����(WDEOHULQJ�RFK�DQVOXWQLQJ
I nätverkssamhället är nätverk gränslösa och antalet aktörer begränsas därför
inte. Detta förändrar förutsättningarna för en nätverksansats fundamentalt,
eftersom denna utgår från att nya aktörer alltid ersätter redan etablerade. Så är
alltså inte fallet i nätverkssamhället. Denna skillnad återspeglas också av
olikheter i terminologi, avseende det sätt på vilket olika författare benämner
denna företeelse. Håkansson et al (1993) talar om ”etablering i nätverk”,
medan Castells (1996) och Kelly (1999) väljer att benämna detta ”anslutning
till nätverk”.

I Nätverksamhället är det viktigt att i första hand gynna nätverket. Detta kan
exempelvis ske genom att en ny aktör ansluter sig till nätverket, vilket gynnar
såväl den enskilde aktören som nätverket. Knapphet och exklusivitet är med
andra ord under dessa omständigheter inte värdeskapande. Globalt sett finns
det en trend mot att skapa allianser kring gemensamt fastställda ramverk. Ett
exempel på detta är det tidigare nämnda SWIFT-standarden. När ytterligare
en finansiell institution ansluter sig ökar värdet för alla de som redan är
anslutna. Utifrån detta faller Håkansson et als (1993) argument om att en ny
aktör alltid ersätter en redan etablerad.

Om nätverket inte är ett öppet system har det bara plats för ett begränsat antal
aktörer. Implikationen av detta är att någon eller några aktörer kommer att
förlora på att en ny aktör etablerar sig i nätverket. I Luxemburg är marknaden
mer eller mindre sluten. Säkerhet och diskretion är avgörande, och att dela
med sig av information om slutkunder är till och med illegalt. Aktörerna på
den luxemburgska marknaden önskar ingen öppenhet. Således ter det sig svårt
att utvärdera förhållanden på Luxemburgmarknaden utifrån ett synsätt som
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grundar sig på obegränsad anslutning till ett nätverk. Det ter sig lämpligare att
utgå från Mitchells (1969) tolkning av företeelsen nätverk som en
konstruktion av ett bestämt antal aktörer. Med ett sådant synsätt blir
Håkansson et als (1993) utsaga om att en ny aktör alltid ersätter en gammal
realistiskt.

������6DPPDQIDWWQLQJ�DY�$QVOXWQLQJ�WLOO�QlWYHUN
Globalt sett finns en trend mot att skapa nätverk som ökar i värde för de
anslutna när ännu fler aktörer ansluter sig. Föreställningen om att en ny aktör
alltid ersätter en redan etablerad ter sig på en global marknad således inte
realistisk. På en marknad där aktörerna är ovilliga att utbyta information med
varandra ter det sig däremot realistiskt att beskriva nätverk som en
konstruktion av ett bestämt antal aktörer. Under sådana omständigheter
ersätter en ny aktör en befintlig aktör.

����$YVOXWQLQJ�DY�DQDO\V
I den här delen av uppsatsen har nätverksansatsens förmåga till beskrivning i
nätverkssamhället utvärderats. Huvuddragen sammanfattas i nästkommande
del, men ligger också till grund för de resonemang som förs i den epilog som
följer uppsatsens slutsats.
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Detta kapitel syftar till att svara på de frågor som ställdes i
problemformuleringen. Detta görs genom att först belysa de mest
karakteristiska dragen för nätverkssamhället och sedan vilka implikationer
dessa kan ha för nätverksansatsens beskrivningsförmåga av relationer mellan
aktörer på en marknad. Slutligen görs ett ställningstagande om huruvida
nätverksansatsen beskrivningsförmåga förändrats som en följd av
utvecklingen i samhället.

Utmärkande för nätverkssamhället är att informationsflödet har ökat.
Information har blivit den huvudsakliga produktionsfaktorn. Det ökade
informationsflödet i kombination med reducerade transaktionskostnader har
resulterat i att aktörer har stora möjligheter att byta plats med varandra i
värdekedjan. Relationerna i form av samarbeten och allianser visar därför en
tendens mot att bli allt kortare. Detta medför totalt sett en ökning av antalet
relationer mellan aktörer. Sammantaget gör ovanstående att konkurrensen
globalt sett ökar på marknaden för Internetbaserade finansiella tjänster. Det
existerar en ökad dynamik i nätverkssamhället. Detta medför att det blir
viktigare att alla aktörer arbetar efter samma principer, vilket ökar trycket mot
att utveckla globala standards.  Detta har vissa följder för nätverksansatsen.

I de traditionella nätverken existerar det tydliga positioner. Dessa positioner
håller på att suddas ut som en följd av ovanstående påstående om att aktörer
har stora möjligheter att byta plats i värdekedjan. Detta är en process som går
olika fort på olika marknader och beror på hur en marknads aktörer utnyttjar
och bearbetar information. Detta medför att nätverksansatsens makro- och
mikropositionsbegrepp får allt mindre relevans.

Bindningars betydelse är avtagande i det framväxande nätverkssamhället.
Detta gäller på ett generellt plan. Dock finns det väldigt lite som pekar på att
de tekniska bindningarnas betydelse skulle ha minskat. Vi anser till och med
att betydelsen av dessa bindningar har ökat. Att detta påstående inte är gripet
ur luften styrks av det empiriska materialet i uppsatsen. Sammantaget kan
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dock konstateras att bindningar i nätverkssamhället inte hämmar dynamisk
utveckling av nätverk.

Under de premisser som råder i nätverkssamhället mäktar inte
nätverksansatsen att förklara vad som sker när nya aktörer ansluter sig till ett
nätverk. Nätverksansatsen fungerar inte i öppna system som karaktäriseras av
att överflöd och mångfald skapar värden. Däremot ger nätverksansatsen en
bra bild av vad som sker i slutna nätverk när nya aktörer etablerar sig.

Den traditionella nätverksansatsen har idag en begränsad
beskrivningsförmåga. Det förefaller vara så, att nätverksansatsen, som en
följd av att den bygger på förhållanden som råder inom traditionell
tillverkningsindustri, inte tar hänsyn till den dynamiska förändring gentemot
omvärlden som nätverk uppvisar i nätverkssamhället. Nätverksansatsen är
användbar i situationer där antalet aktörer är begränsat, samt då exklusivitet
och knapphet skapar värden. I nätverkssamhället existerar det ett stort antal
aktörer samtidigt som värden skapas av överflöd och mångfald. Den bild som
nätverksansatsen i en sådan situation förmår ge av en välutvecklad marknad
för Internetbaserade finansiella tjänster, är endast en ofullständig
ögonblicksbild av verkligheten.
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Under arbetet med denna uppsats har ett flertal olika rapporter från
internationellt verksamma företag studerats. Bland dessa kan nämnas JP
Morgan, Merrill Lynch, Andersen Consulting, Infratest Burke InCom, The
Economist, ESCB och så vidare. Parallellt med detta har intervjuer av
företrädare från andra internationellt verksamma företag genomförts, som till
exempel UBS, Deutsche Bank, Rabo Robeco och Odyssey. Så gott som
samtliga källor har på något vis betonat den ökande betydelsen av ett globalt
förhållningssätt.

Trots ovanstående faktum har ingen av de undersökta källorna ens antytt att
lokala resursers betydelse minskat. Att stå överst på ett berg tjänar idag inget
till, om andra redan upptäckt ett berg som är högre. Det tjänar inget till att
vara bäst på att göra vanliga webbläsare, om det redan finns konkurrenter som
utvecklar webbläsare för WAP-telefoner. Inte heller tjänar det något till att
vara bäst inom ett område nationellt, om det samtidigt finns andra aktörer som
är bättre inom samma område internationellt. Varför framhärdar ändå
samtliga aktörer, på såväl marknaden för Internetbaserade finansiella tjänster
som analytiker av denna marknad, med att betrakta de lokala resurserna som
betydelsefulla? Eller, uttryckt med Castellsk terminologi: Varför värderar
dessa aktörer fortfarande noder högre än kopplingar?

I en globaliserad värld finns det inga lokala aktörer som producerar
Internetbaserade finansiella tjänster. Inte heller existerar i en sådan värld
några lokala marknader för sådana tjänster. Sett med Kellys eller Castells
ögon så utgör aktörer, på vad som förut var en lokal marknad, redan idag
endast noder i ett världsomspännande nätverk. I ett något större perspektiv
utgör också de tidigare lokala marknaderna endast delar av detta nätverk.

Det är idag irrelevant att tala om globalt och lokalt, internationellt och
nationellt. I förlängningen är det globala perspektivet det mest intressanta.
Detta eftersom kommunikation i en allt större omfattning sker i rymder, vilka
inte påverkas av nationsgränser. Därför måste traditionella ekonomiska
teorier, som bygger på antaganden om lokala förhållanden, anpassas till de
nya förutsättningar som råder i nätverkssamhället.
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Nedan följer två konceptuella figurer över vad som avses då leverantörer,
mellanhänder och entreprenörer beskrivs i uppsatsen. När författarna redogör
för Kellys (1999) uppfattning om att mellanhänder i värdekedjor försvinner,
avses sådana aktörer som endast har till uppgift att distribuera en vara eller
tjänst. Nedan i )LJXU� � betecknas dessa aktörer som 'HWDOMLVW respektive
*URVVLVW.

Figur 1: Traditionell värdekedja. (Källa: egen figur)

När ovanstående mellanhänder i form av grossister och detaljister försvinner
växer en ny typ av mellanhand fram. Denna mellanhand betecknas
entreprenör av Kelly (1999) och Sjöberg (1999). Entreprenören fungerar som
en sammankopplande enhet av kompetens. När författarna redogör för
Sjöbergs (1999) uppfattning om entreprenörer i avsnitt ������6DPDUEHWHQ�RFK

DOOLDQVHU, avses entreprenörer med liknande funktion som den i )LJXU��.

Figur 2: Värdekedja i nätverkssamhället. (Källa: egen figur)
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Resultatet av ovanstående utveckling är att det blir allt viktigare att
koordinera horisontella värdekedjor istället för vertikala värdekedjor.
Samarbeten och allianser mellan olika aktörer blir allt viktigare då det blir allt
viktigare att skapa konkurrenskraftiga helhetslösningar.
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���,QWHUYMXPDOO�I|U�LQWHUYMX�PHG�6WHSKDQ�/HJRXHII��/H*RXHII�$GYRFDWHV�

What kind of legal restrictions are there for banks offering Internet services?

What kinds of databases are allowed in Luxembourg?

What country and which financial institution(s) do you consider lead the
development in the Internet banking area?

How far do you consider Luxembourg to have come legislatively in an
international comparison, and why?

What circumstances are determining this development?

���,QWHUYMXPDOO�I|U�LQWHUYMX�PHG�0LFKHO�-RQJHQ��2G\VVH\�

What kind of products/services are your customers currently asking for?

How far do you consider Luxembourg to have come in an international
comparison, and why?

Which areas can Luxembourg capitalize?

How important is the company brand name? Do you consider small “no
name” companies a threat?

Which trends do you see in the use of information technology?

What are the drivers for change? Are they technical or structural?

When you cooperate with other companies, what does the cooperation look
like, regarding for example product development or contract specifications?
How “tight” do you get with your partners?



How many system providers/partners are you currently working with?

Will the number of partnerships increase or decrease over the next two years?

���,QWHUYMXPDOO�I|U�LQWHYMXHU�PHG�ILQDQVLHOOD�LQVLWXWLRQHU�L�/X[HPEXUJ�

Which providers do you have today?

What is important when choosing a system provider?

When you cooperate with other companies, what does the cooperation look
like regarding for example product development or contract specifications?
How “tight” do you get with your partners?

What is your opinion about Internet investments? What do you intend to
achieve with your Internet presence?

What is your view on the market for Internet related financial services?

Which trends do you see in the use of information technology?

What are the drivers for change? Are they technical or structural?

How far do you consider Luxembourg to have come in an international
comparison, and why?

Many of the banks in Luxembourg have customers that live abroad. How does
this affect your business? What do your customers ask for in terms of secure
solutions?

Where are your IT-budgets usually located?



���,QWHUYMXPDOO�I|U�LQWHUYMXHU�JHQRPI|UGD�L�6YHULJH�RFK�SHU�H�PDLO���

Hur ser en aktör på marknaden för Internetbaserad finansiella tjänster?

Vilka ligger längst fram?

Sverige anses av många ligga långt fram i utvecklingen, vilka orsaker ligger
bakom detta?

Hur vanligt är det att ett företag utför alla moment av en systemleverans?

Vilka faktorer driver förändringen i branschen?

                                                       
18 De intervjuer som gjorts via e-mail har utförts på engelska och tyska. Dock är det dessa

frågor som utgjort underlag för dessa intervjuer.


