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Tieto och Bontouch blir strategiska partners för utveckling, 
förvaltning och drift av Swish 
 
Getswish, bolaget bakom Swish, inleder ett samarbete med Tieto och Bontouch för att ta nästa steg i 
utvecklingen av mobila betalningar. Syftet är att fortsätta förenkla betalupplevelsen och utveckla nya 
funktioner till nytta för de företag, organisationer och cirka sex miljoner konsumenter som använder 
Swish. Det nya avtalet löper över tre år med option på ytterligare två år. 
 
Getswish är ett bankägt bolag som 2012 lanserade Swish för betalningar mellan privatpersoner och som sedan 
dess också utvecklat funktioner för betalningar till företag, organisationer och e-handlare. Efter en omfattande 
upphandling har bolaget nu valt Tieto och Bontouch som långsiktiga och strategiska partners för den fortsatta 
utvecklingen av Swish.  
 
Avtalet med Tieto omfattar drift, förvaltning, servicedesk och nyutveckling av funktioner. Tieto ska även ansvara för 
den övergripande integrationen av tillhörande IT-tjänster inom ekosystemet av partners (Service Integration and 
Management - SIAM) och kommer att arbeta tätt ihop med Bontouch. Avtalet mellan Getswish och Bontouch 
omfattar innovation av nya tjänster och användarupplevelser, användarstudier samt vidareutveckling och 
förvaltning av appen och andra webbgränssnitt i Swish-tjänsten.  
 
– Swish utvecklas oerhört snabbt! De nya krav som kunderna hela tiden ställer när det gäller till exempel säkerhet,  
tillgänglighet och stabilitet – de kommer vi nu att kunna möta på en ny nivå tillsammans med Tieto och Bontouch. 
Vi kan också bygga en ny affärsmodell som stödjer ett uppgraderat och innovativt arbetssätt säger Anna-Lena 
Wretman VD på Getswish. 
 
Tieto har lång erfarenhet av att jobba inom finansiella ekosystem och med betalningslösningar på den nordiska 
marknaden. Företaget arbetar bland annat med finska Automatia och har varit drivande i utvecklingen och 
lanseringen av den mobila betaltjänsten Siirto, motsvarigheten till Swish i Finland. 
 
– Det här är ett drömsamarbete som vi har jobbat hårt för och ett stort steg i vår ambition att vara den främsta 
aktören inom realtidsbetalningar i Norden. Swish har snabbt blivit en del av många svenskars vardag, vilket öppnat 
upp nya möjligheter för företag och organisationer. Tillsammans med vårt ekosystem av partners ser vi fram emot 
att driva utvecklingen av landets ledande mobila betaltjänst, säger Christian Segersven, chef för Financial Services 
på Tieto. 
 
Bontouch är en digital innovationspartner med fokus på strategi, produktion och förvaltning av mobila 
konsumentprodukter. Både i Sverige och internationellt arbetar Bontouch med transaktionstunga tjänster med 
miljontals användare, ofta inom den finansiella sektorn såsom t ex SEB och Eurocard. 
 
– Otroligt roligt och självklart är vi stolta att Getswish valt oss som strategisk partner, säger Martin Forsling, VD för 
Bontouch. Ett uttalat mål för Getswish är att öka innovationshastigheten och samtidigt bibehålla den höga 
kundnöjdheten, det kommer vi att hjälpa till med. Vi älskar Swish-tjänstens enkelhet och fantastiska 
utvecklingspotential, avslutar han. 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Anna-Lena Wretman, VD Getswish AB 
+ 46 (70) 227 9099, annalena.wretman@getswish.se 

Christian Segersven, chef för Financial Services, Tieto 
+358 (20) 7271394, christian.segersven@tieto.com 
 
Martin Forsling, VD Bontouch AB 
+46 768 89 79 00, martin.forsling@bontouch.com 
 
Om Getswish 
Swish är en mobil betaltjänst som är utvecklad för att erbjuda enkla, snabba och säkra betalningar. Tjänsten 
lanserades för privatpersoner i december 2012 och har sedan dess utvecklats från en mobil betallösning mellan 
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privatpersoner till att även omfatta företag, föreningar, och organisationer. Swish har nu cirka 6 miljoner användare 
som genomför cirka 25 miljoner swishningar per månad. 
 
Tillsammans äger Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB samt Swedbank och 
Sparbankerna Getswish AB. Idag har ytterligare fyra banker anslutit sig till Swish. Varje bank ansvarar själva för att 
utforma erbjudanden, villkor och eventuella avgifter för tjänsten till sina kunder. www.getswish.se 
 
Om Tieto 
Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i 
stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar 
vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se 
 
Om Bontouch 
Bontouch är en prisbelönt innovationspartner som tillsammans med varumärken som Post-it®, SJ och SEB 
designar, utvecklar och förvaltar unika digitala kundupplevelser. 90 designers och ingenjörer arbetar med partners i 
Europa, USA och Asien från tre studios i Stockholm, London och New York. Bontouch är specialister på analoga-
till-digitala tjänster – att med digitala teknologier reducera friktion i den verkliga världen. Idag används produkterna 
som Bontouch hjälper till att skapa av mer än 50 miljoner användare i 196 länder. www.bontouch.com 
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