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Bakgrund  Utvecklingen av dagens teknik tilltar i en otrolig hastighet och 

världen definieras mer och mer av globalisering, digitalisering, 
uppkoppling och omgående tillgång till information, produkter och 
tjänster. Digitaliseringen har en stark inverkan på den finansiella 
sektorn då många produkter på den finansiella marknaden idag är 
informationsbaserade. Fintech skapar ett nytt paradigm där 
informationsteknik fungerar som drivmedel och driver innovation 
inom finansbranschen. Fenomenet beskrivs som en “game 
changer”, disruptivt och antas bidra grundläggande förändringar 
inom traditionella finansiella marknaden. Blockchainteknologin är 
en av många Fintechinnovationer som har gjort avtryck på 
finansiella aktörer världen över och sägs ha potential att 
revolutionera den finansiella sektorn. Dock så är det fortfarande en 
relativt outforskad teknologi. 

 
Syfte  Uppsatsens syftar till att kartlägga och undersöka möjligheter och 

eventuella utmaningar med blockchainteknologin inom den 
finansiella sektorn. 

 
Metod Undersökningen bygger på en abduktiv forskningsansats, 

explorativ forskningsdesign och en kvalitativ forskningsmetod. I 
syfte att samla in data har semistrukturerade intervjuer genomförts 
med respondenter som besitter expertis inom området. 

 
Slutsats  Mycket tyder på att utvecklingen av blockchainteknologin inom      

den finansiella sektorn sannolikt är en förändring som bör göras och 
att teknologin har potential att bidra till högre grad av transparens 
och effektivitet. Däremot kan det identifieras att teknologin som 
lösning förekommer ett oidentifierat problem. Teknologin är 
fortfarande i ett tidigt skede av utveckling och vidare utveckling 
kommer att ställa krav på förändring av befintliga institutioner och 
instiftande av standarder. 
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Background The development of today's technology is increasing with 

incredible speed and the world is more and more defined by 
globalization, digitization, connectivity and immediate access to 
information, products and services. Digitalization has a strong 
impact on the financial sector, as many products in the financial 
market today are information-based. Fintech creates a new 
paradigm where information technology acts as a fuel and drives 
innovation in the financial industry. The phenomenon is described 
as a "game changer", disruptive and supposed to contribute to 
fundamental changes in the traditional financial market. The 
blockchain technology is one of many Fintech innovations that has 
impressed financial players worldwide and is said to have the 
potential to revolutionize the financial sector. However, it is still a 
relatively unexplored technology. 

 
Purpose The study aims to analyze and investigate opportunities and 

potential challenges with the blockchain technology within the 
financial sector. 

 
Method The study is based on an abductive approach, exploratory research 

design and a qualitative research method. In order to collect data, 
semistructured interviews have been conducted with respondents 
who possess expertise within the field. 

 
Conclusion  A lot points to that the development of the blockchain technology 

is likely to make a fundamental change within the financial sector 
and that is has the potential to contribute to greater transparency and 
efficiency. On the other hand, it can be identified that the 
technology is presented as a solution to an unidentified problem. 
The technology is still at an early stage of development and further 
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(finansförmedlare) och/eller åt finansiell service-
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1 Inledning 
___________________________________________________________________________
Kapitlets början kommer att tillhandahålla ett informativt underlag och en 
bakgrundsbeskrivning kring uppsatsens ämne. Varpå det följer en diskussion kring ämnet som 
samhällsproblem samt en frågeställning som ämnar leda till uppsatsens syfte. 
__________________________________________________________________________ 
 
1.1 Bakgrund 
Sverige tvingades 1931 att överge guldmyntfoten och var ett av världens första länder att 
etablera en penningpolitisk strategi som syftade till att göra den nationella stabilare istället för 
att sträva efter en fast valutakurs. Idag, knappt 100 år senare säger Sveriges före detta 
statsminister Carl Bildt i en debattartikel i Dagens Industri att vi lever i slutet av den industriella 
eran men början av den digitala (Bildt, 2018; Riksbanken, 2011). Finansiell teknologi är just 
nu under snabb utveckling och har erkänts som en av finansbranschens viktigaste innovationer. 
Utvecklingen drivs av bland annat delningsekonomi, informationsteknik och gynnsam 
reglering. Fenomenet utlovar en reformering av finansindustrin genom att förbättra kvalitén på 
finansiella tjänster, sänka kostnader och skapa ett mer mångsidigt och stabilt ekonomiskt 
landskap (Lee & Shin, 2018). 
 
Efter den hastiga ekonomiska expansionen under 1900-talets andra hälft, ställs nu väl 
ekonomiskt utvecklade länder inför den gemensamma utmaningen hur de ska öka sin 
tillväxtpotential. Många stora företag som stödde och banade väl för den ekonomiska tillväxten 
under 1900-talet inom järn-, stål, bil- och den petrokemiska industrin, är etablerade efter 1900. 
Exempelvis etablerades U.S. Steel år 1901, Ford etablerades 1903, holländska Shell 1907 och 
General Motors 1908. Dessa företag växte otroligt snabbt och var ledande i den ekonomiska 
expansionen. Detta visar att när nya teknologier når ett stadium att de är redo att användas för 
affärer har de potential att helt och hållet förändra det ekonomiska landskapet (Nakaso, 2016). 
 
I jämförelse med tillverkningsindustrin har den finansiella industrin och sektorn en historia 
som sträcker sig relativt långt tillbaka i tiden. I vissa bankers historia finns det spår som leder 
hela vägen tillbaka till renässansperioden. Detta på grund av att basstrukturer som “pengar” 
och “liggare”, som till stor del utgör grunden för dagens finansiella sektor, har funnits mycket 
längre än grundläggande teknik inom exempelvis tillverkningsindustrin (Nakaso, 2016). 
 
På grund av att dagens tekniska utveckling tilltar i en sådan otrolig hastighet, definieras världen 
idag av globalisering, uppkoppling och omgående åtkomst till information, produkter och 
tjänster. Innovationer av teknologisk karaktär reformerar allt från individers beteende till deras 
förväntningar på hur de förstår och uppfattar omvärlden. Då digitalisering av handel globalt 
fortgår och den mobila teknologin fortsätter att utvecklas, blir världsmedborgare idag allt 
mindre toleranta gentemot eventuella besvärligheter. Numera begärs och förväntas tillgång till 
tjänster och produkter 24-timmar om dygnet (Back, 2017b).  
 
Det finansiella systemet utgörs av flera beståndsdelar som är i behov av att samarbeta och 
korrelera för att fungera. Systemet bygger på finansiella aktörer, marknader, infrastruktur och 
regelverk. De finansiella aktörerna innefattar bland annat finansiella institutioner och banker. 
Exempel på finansiella marknader är kapitalmarknaden och valutamarknaden. Finansiell 
infrastruktur består av tekniska system, och rutiner som formats därefter i syfte att utföra 
transaktioner och utväxla värdepapper. Det finansiella regelverket bygger på regler, ramverk, 
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lagstiftning och standarder stiftade i syfte att uppnå ett väl fungerande system. Systemet har 
sedan tre fundamentala funktioner, vilka är; fungera som betalningsförmedlare, transformera 
besparingar till finansiering och manövrera risk (Riksbanken, 2014). 
 
Digitalisering har en stark inverkan på den finansiella sektorn. En viktig orsak till detta är att 
många produkter inom den finansbranschen nästan enbart utgår ifrån information. Exempel på 
detta är kreditavtal eller betalningstransaktioner som i många fall inte nödvändigtvis innehåller 
några fysiska komponenter (Puschmann, 2017). I och med att digitaliseringen går snabbare och 
snabbare upplevs världen som mindre och mindre (Gilan & Hammarberg, 2016). Det var i och 
med internet som den digitala revolutionen började ta fart på riktigt. Begreppet 
“Time2Response” beskriver tiden mellan att en händelse sker, tills dess att händelsen är först 
analyserad, sedan åtgärdad och därefter stängd. “Time2Response”-tiden var år 2000 uppmätt 
till sju dagar, år 2005 bestämdes den till två dagar. Idag rör det sig om minuter (Gilan & 
Hammarberg, 2016). 
 
Satoshi Nakamoto (2008), som är en pseudonym för den än idag okände grundaren bakom 
kryptovalutan och den bakomliggande teknologin Blockchain, publicerade studien ”Bitcoin: A 
Peer-to-Peer Electronic Cash System”. Artikeln var startskottet för dels Bitcoin men även 
teknologin bakom fenomenet, blockchainteknologin. Blockchain har gått från att ha varit en 
gåtfull och tvivelaktig teknologi till ett av finansbranschens idag mest omtalade ämnen. Det 
spekuleras i att om tekniken antas fullt ut kan bankerna räkna med, bland annat, snabbare och 
mer exakt bearbetning av betalningar tillsammans med reducering av kostnader för 
transaktionsprocesserna (Accenture, 2017). 
 
Väldigt enkelt uttryckt så är Blockchain en typ av liggare, en decentraliserad databas eller en 
distribuerad huvudbok som kan hålla, kontinuerligt uppdaterade, digitala register över vem 
som äger vad och när. Istället för att en centraladministratör traditionellt fungerar som en 
databas, exempelvis revisorer, banker och regeringar, så kan en distribuerad liggare fungera 
som ett nätverk av databaser, synkroniserade med hjälp av internet och synliga för alla aktörer 
inom nätverket. Blockchainteknologin kan antingen erbjuda ett privat nätverk med begränsat 
medlemskap eller ett öppet och offentligt nätverk, tillgängligt globalt (Thompson, 2017). 

 
“Blockchain är för Bitcoin, vad internet är för email. Ett stort elektroniskt system, som du 

ovanpå kan bygga applikationer. Valuta är bara en av dem” - 
 Sally Davies, FT Technology Reporter, Blockchain Review (Thompson, 2017). 

Blockchainteknologin har gjort ett avtryck hos storbanker runt om i världen. Flera stora banker 
undersöker just nu möjligheter med blockchainteknologin och investerar stora resurser för att 
följa innovationen. Bland annat är både Nordea och SEB med och ser över hur framtiden med 
blockchainteknologin kan se ut (Goldberg, 2017). Blockchainexperten Alexander Botterma 
anger ett flertal skäl till att teknologin bakom kryptovalutor kommer att revolutionera hela den 
globala finansmarknaden. Han menar att överföringar mellan länder och olika valutor kommer 
bli snabbare och billigare, mellanhänder kommer kapas (och därmed transaktionskostnader för 
dessa), säkerheten i transaktionerna kommer att öka, med mera (Leijonhufvud, 2015). 
 
1.2 Problemdiskussion 
Den finansiella sektorn är redo för förändring. Men He et al. (2017) menar att det är svårt att 
bedöma huruvida förändringen kommer att vara en revolution eller evolution (IMF, 2017). När 
det kommer till att handla med pengar eller andra tillgångar av värde, har människor och företag 
historiskt förlitat sig på finansiella intermediärer som regeringar och banker, för att garantera 
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säkerhet och tillit. Mellanhänder fyller idag en rad viktiga funktioner som fungerar som 
förtroendebyggare för transaktionsprocessen, för autentisering och protokollföring. Särskilt 
väsentligt och nödvändigt blir en tredje part när en digital transaktion ska utföras. Med hänsyn 
till att digitala tillgångar, exempelvis aktier, pengar och immateriella rättigheter primärt utgörs 
av filer, är de också relativt okomplicerade att replikera (double spending) vilket hittills har 
varit ett hinder vid utvecklingen av överföring av digitala tillgångar (Thompson, 2017). 

Den finansiella teknologin, fintech, skapar ett nytt paradigm där informationsteknik fungerar 
som drivmedel och driver innovation inom finansbranschen. Fintech beskrivs som en “game 
changer”, disruptiv och antas göra grundläggande förändringar inom traditionella finansiella 
marknader (Lee & Shin, 2018). Fenomenet fintech är av hög strategisk betydelse när det 
kommer till finansiella tjänster. Exempelvis inom banksektorn utgör IT-kostnaderna mellan 
4.7 till 9.4 procent, i jämförelse med exempelvis försäkringsbranschen och flygbolag som 
spenderar 3.3 respektive 2.6 av intäkterna på IT (Gopalan et al., 2012). Till följd av den senaste 
utvecklingen inom informationsteknologi leder den fortlöpande digitaliseringsprocessen inte 
enbart till förhöjd automatisering, utan även till en fundamental omorganisation av värdekedjan 
för finansiella tjänster, inkluderat nya aktörer på marknaden och nya affärsmodeller 
(Puschmann, 2017). 

Tekniken förändrar inte enbart användandet av internet utan har även potential att revolutionera 
hela den globala ekonomin. Genom att teknologin möjliggör digitalisering av tillgångar drivs 
ett skifte fram av grundläggande struktur från “Internet of Information” till “Internet of Value”, 
där tillgångar kan skifta ägare i realtid (Thompson, 2017). 
 
Transaktioner, kontrakt, protokoll och register över dessa ingår befintlig i struktur i dagens 
juridiska, ekonomiska och politiska system. Dessa olika transaktioner fyller fler väsentliga 
funktioner men bland annat skyddar de tillgångar och bidrar till att fastställa gränser 
organisationer emellan, verifierar och etablerar händelser och identiteter, styr växelverkan 
mellan länder, individer, samhällen och organisationer samt fungerar vägledande för ledarskap 
och sociala initiativ. De utgör alltså kritiska verktyg för ett fungerande samhälle och ekonomi. 
Trots vitaliteten i att nämnda strukturer fungerar och fortlöpande utvecklas förefaller det finnas 
en väsentlig tröghet i digitalisering inom den ekonomiska världen. Digitaliseringen kräver nu 
att reglering och funktioner för upprätthållande av administrativ kontroll förändrar sig i samma 
riktning (Iansiti & Lakhani, 2017).  
 
Ett potentiellt användningsområde hos blockchainteknologin är att direkt skicka en valuta utan 
någon utomstående part. Den kan möjliggöra överföring av valuta mellan individer utan att 
överföringen kontrollerad av en tredje part. Den kan också generera en ny, globalt omfattande 
ekonomi innefattande omgående överföring av värden, där centralaktörer får minskat 
inflytande. En ekonomi som bygger på förtroende upprättat av konsensus, oberoende av stora 
mellanhänder (Thompson, 2017). Detta innebär att tilliten till valutan delas mellan användarna 
då den inte är uppbackad av en central bank. Teknologin skulle innebära två stora fördelar. 
Dels skulle bekräftade transaktioner skickas mycket fortare samt skulle det ske med mindre 
transaktionskostnader (Cocco et al, 2017). 
 
Exempelvis handelsfinansiering är en hundratals år gammal bransch som har fyllt en oerhört 
viktig funktion för uppkomsten och utvecklingen av en produktiv och konkurrenskraftig global 
ekonomi. Dock förefaller handelsfinansieringsplattformar som bygger på gamla 
världsteknologier och institutioner snabbt bli utdaterade och inte särskilt väl utrustade för att 
hantera ekonomins globaliseringsutveckling och ökande handelsflöden. Därför finns det ett 
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direkt behov av effektivisering inom just handelsfinansiering för att minska kostnader, driva 
effektivitet och vidare möjliggöra spridningen av den internationella handeln i tillväxtländerna. 
Att snabbt säkra tillgång till bland annat produkter och handelsfinansiering, är nu en av många 
prövningar som företag måste bemästra (Back, 2017a). 
 
I takt med att flödena av produktion, tjänster, ekonomi och information har utvecklats till att 
bli mer globaliserade och komplexa, har antalet inblandade parter ökat exponentiellt. Från 
parter som exportör, importör, respektive parts banker till mottagande av företag, rederier, 
försäkringsbolag och andra leverantörer, måste oerhörda kvantiteter av pappersdokument 
färdas genom ett trassligt internet i olika steg. All denna relativt manuella hantering av papper 
måste noggrant kontrolleras och konfirmeras av respektive part för att tillförsäkra dokumentens 
exakthet. Manuell transaktionsbehandling av komplexa ägandestrukturer och 
överföringsrelaterade dokument, utfört av flertalet mellanhänder via flertalet 
kommunikationspunkter är kostsamt och (Back, 2017a). 
 
För att kunna dra nytta av blockchains potential krävs det att bankerna bygger den infrastruktur 
som är nödvändig för att skapa och nyttja ett globalt nätverk som bygger på denna 
transformationsteknik (Accenture, 2017). Enligt den spanska banken Santander, kan banker 
spara upp till 20 miljarder i infrastrukturella kostnader med hjälp av blockchainteknologin. 
Oliver Wyman och Anthemis Group producerade 2015 undersökningen ”FinTech 2.0”. De 
menar att banker kommer att kunna effektivisera sina verksamheter genom att fungera utan 
centrala myndigheter och eliminera slöa och dyra betalningsmetoder (Santander, 2015).  
 

I tid med år 2020 förutspås det i artikeln “Smarter with Gartner” att bankindustrin kommer 
erhålla en miljard amerikanska dollar från blockchainbaserade kryptovalutor. När den summan 
jämförs med bankindustrins totala bruttoproduktion på 7.6 triljoner amerikanska dollar, så 
kanske inte en enstaka miljard blir så vidkommande. Men Gartner menar att det handlar mer 
om banksektorns “tysta godkännande” av användning av blockchainteknologi (Gartner, 2017). 
 
Det förväntas att snabb innovation inom informationsteknik kommer ha en betydande effekt, 
särskilt för finansiella tjänster. Nakaso (2016) menar att det finns framförallt två anledningar 
till detta. Den första är att den finansiella tjänstesektorn kan betraktas som en 
“informationsindustri”, med tanke på att finansiella tjänster som exempelvis 
investeringsbeslut, betalning, riskhantering och avveckling är baserade på omfattande 
informationshantering. För det andra, menar han att några av de senaste innovationerna, som 
blockchainteknologi och “Distributed Ledger Technology” har potential att grundläggande 
förändra basstrukturerna “pengar” och “liggare”. 
 
1.3 Frågeställningar 

• Vilka möjligheter och utmaningar kan blockchainteknologin innebära för den 
finansiella sektorn?  

• Hur kan blockchainteknologin påverka transparens och effektivitet inom den 
finansiella sektorn? 

 
1.4 Syfte 
Uppsatsen syftar till att kartlägga och undersöka möjligheter och eventuella utmaningar för 
användandet av blockchainteknologin inom den finansiella sektorn. Målet är att få en 
uppfattning om vilka tillämpningsområden som eventuellt skulle gynnas mest av 
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blockchainteknologin samt undersöka teknologins påverkan på effektivitet och transparens 
inom den finansiella sektorn. 
 
1.5 Avgränsningar 
I och med den relativt begränsade kunskapen som finns om blockchainteknologin idag kommer 
urvalet att avgränsas till de respondenter som har en anknytning till och viss kunskap om 
Blockchain. Vidare så definieras den finansiella sektorn definieras enligt SCB:s definition; 
“Sektorn finansiella företag består av alla företag som främst ägnar sig åt finansiell förmedling 
(finansförmedlare) och/eller åt finansiell service-verksamhet” (SCB, u.å). Studien utgår ifrån 
ett perspektiv inom Sverige. Därmed inte sagt att studiens resultat inte är internationellt 
generaliserbart, men det är inget som studien undersöker. 
 
1.6 Disposition 
Dispositionen beskriver uppsatsens uppbyggnad utifrån dess sex avsnitt, dess ordningsföljd 
samt kort om vad som behandlas i respektive kapitel. 
 
Inledning 
Kapitlet strävar efter att ge läsaren förståelse och ökad insikt i hur den finansiella sektorn är 
uppbyggd och fungerar, digitalisering, globalisering samt blockchainteknologins bakgrund. 
 
Metod 
Metodavsnittet ämnar beskriva tillvägagångssättet för hur data har samlats in, vilken 
forskningsdesign som har antagits samt vilken forskningsmetod som har använts för 
undersökningen. Kapitlet redogör även för studiens validitet och reliabilitet samt innehåller en 
kritisk diskussion kring uppsatsens källor. 
 
Teori 
I den teoretiska referensramen introduceras och redogörs för de teorier som ligger till grund för 
studien och vidare analys. Teorierna som har valts anses beskriva viktiga funktioner hos en väl 
fungerande finansiell sektor. Vidare har teorin “Innovation-Decision Process” valts i syfte att 
kartlägga blockchainteknologins utveckling. Avsnittet inkluderar även en beskrivning av 
blockchainteknologin samt potentiella tillämpningsområden inom den finansiella sektorn. 
 
Empiri 
I empiriavsnittet presenteras en sammanfattande version av respondenternas svar vid 
intervjutillfällena. 
 
Analys 
I analyskapitlet analyseras empirin utifrån vald teoretisk referensram.  
 
Slutsats och diskussion 
I avsnittet “slutsats och diskussion” redogörs det för vad undersökningen har kommit fram till 
tillsammans med en avslutande diskussion kring de slutsatser som studien mynnar ut i. Vidare 
presenteras förslag på vidare forskning. 
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2 Metod  
___________________________________________________________________________ 
Nedan avsnitt ämnar introducera läsaren för valda undersökningsmetoder och 
tillvägagångssätt som ligger till grund för genomförandet av denna studie, som valts för att 
uppfylla studiens syfte samt besvara dess frågeställningar. Följande begrepp och definitioner 
kommer att redogöras för; förförståelse, forskningsdesign, studiens vetenskapliga ansats, 
forskningsstrategi, tillvägagångssätt, population och urval. Det kommer också att föras en 
diskussion kring valet av metod samt studiens tillförlitlighet och äkthet 
___________________________________________________________________________ 
 
2.1 Förförståelse 
Redogörelse för tidigare kunskaper, förståelse och erfarenheter av ämnet utgör en central roll 
för ämnesvalet. Förståelsen av detta är relevant då det kan påverka undersökningens riktning. 
Förståelsen och tidigare kunskap kring ämnet kan dels bidra med motivation och till vidare 
forskning inom ämnet men det kan samtidigt inskränka mottagligheten av att tillgodose nya 
data (Wallén, 1996). Därför är det av yttersta relevans att ha förmåga att reflektera kring 
tidigare kunskaper i ämnet.  
 
Vi som utför undersökningen är studenter vid Södertörns högskola i Stockholm och läser 
internationella ekonomprogrammet respektive företagsekonomiska programmet med vidare 
inriktning på finansiering. Engagemanget kring uppsatsens ämne har dels uppstått under 
utbildningens gång men också från den ökade uppmärksamheten som fenomenet haft i media 
den senaste tiden. Beslutet att inrikta sig på den finansiella sektorn som fokusområde föll sig 
naturligt, dels med tanke på utbildningens inriktning men till grund för detta låg även 
information från den litteratur och de studier som använts under uppsatsens förarbete.  
 
Författarnas kännedom om blockchainteknologin var innan studiens genomförande mycket 
begränsad. Liten förkunskap kan både argumenteras för att vara en nackdel med hänsyn till 
bristande förståelse för ämnet men även för att vara en fördel genom att författarna kan arbeta 
ur en mer objektiv synvinkel och bidra med ett relativt opartiskt perspektiv (Ghauri & 
Grønhaug, 2010). Då teknologin på senare tid fått mycket medial uppmärksamhet och utrymme 
och är ett relativt nytt fenomen som sägs ha stor potential inom den finansiella sektorn framstod 
ämnesvalet som spännande och rätt i tiden.  
 
2.2 Forskningsdesign 
Forskningsdesignen inom en undersökning utgör den övergripande planen för att relatera ett 
begreppsmässigt forskningsproblem till genomförbara och relevanta empiriska data. Med 
andra ord, förser forskningsdesignen studien med ett ramverk för datainsamling och dess analys 
(Ghauri & Grønhaug, 2010). Forskningsdesignen bör vara strategiskt utvald för att besvara 
forskningsfrågorna på bästa möjliga sätt, förutsatt givna restriktioner. När ämnet för 
undersökningen är relativt svårtolkat och tidigare kunskaper kring ämnet är bristande, förefaller 
en explorativ forskningsdesign lämplig (Ghauri & Grønhaug, 2010). Med hänsyn till brist i 
tidigare forskning och information gällande blockchainteknologin samt med hänsyn till 
författarnas bristande förkunskap inom ämnet, har en explorativ forskningsdesign valts för 
genomförandet av undersökningen. Det är generellt accepterat att en undersökning med 
explorativ forskningsdesign antar en kvalitativ forskningsmetod i syfte att förklara fenomenet 
(Ghauri & Grønhaug, 2010). 
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2.3 Forskningsansats/angreppssätt 
Vid konstruktionen av en förbindelse mellan teori och empiri finns det enligt Bryant (2017), 
tre strategiska angreppssätt; abduktion, induktion och deduktion. Av dessa anses induktiv och 
deduktiv ansats vara mest relevanta (Bryant, 2017; Wallen, 1996). En deduktiv 
forskningsansats anses lämpa sig bäst för att påträffa en koppling mellan en generellt 
vedertagen teori och studien som genomförs. En induktiv ansats däremot utgår ifrån insamling 
av empiriska data i syfte att utveckla en ny teori (Ghauri & Grønhaug, 2010). Abduktion är en 
filosofisk benämning nära relaterad till både deduktion och induktion, där undersökarna 
förflyttar sig fram och tillbaka mellan empiri och teori för att en djupare förståelse successivt 
ska utvecklas (Bryant, 2017). Bryant (2017) uttrycker även abduktion som en kognitiv form av 
resonemang blandat med logik. Studien avser att kartlägga möjligheterna med 
blockchainteknologin inom den finansiella sektorn. Därför kommer studien att utföras med en 
abduktiv forskningsansats med förankring i vedertagna teorier som kommer att redogöras för i 
nedan teorikapitel. 
 
2.4 Forskningsstrategi 
Metoden som ligger till grund för denna studie är av kvalitativ karaktär. Valet av 
forskningsstrategi är baserat på vad som betraktas som bäst anpassat för undersökningen. En 
kvalitativ metod är att föredra vid den här typen av undersökning, framförallt på grund av den 
relativa begränsningen i tidigare skrivelser och forskning. Kvalitativa data insamlad genom 
semistrukturerade intervjuer är ett lämpligt sätt att använda datatriangulering, vilket innebär att 
flera olika informationskällor ställs mot varandra, vilket i sin tur kan bidra till en högre validitet 
i studien (Denscombe, 2016; Saunders et al, 2009). Som tidigare nämnts förefaller studiens 
område relativt okänt i forskningssammanhang. Forskningsproblemet fokuserar bland annat på 
att undersöka och upptäcka attityd och erfarenhet inom ett område, vilket gör en kvalitativ 
forskningsmetod lämplig i sammanhanget (Ghauri & Grønhaug, 2010).  
 
2.5 Tillvägagångssätt 
Undersökningens tillvägagångssätt utgörs av semistrukturerade intervjuer. Wallén (1996) 
menar att det lättaste sättet att få reda på hur människor upplever saker är att ställa frågan till 
dem - det finns alltså ingen mätmetod. Vid en semistrukturerad intervju så används med fördel 
några sedan innan författade punkter med teman som bör behandlas i intervjun, ett 
intervjuschema. Poängen med intervjuschema är att temat och ämnet för intervjun skall vara 
tydligt och följa en röd tråd samtidigt som intervjuobjektet får relativt mycket frihet att själv 
utforma sina svar och intervjuaren har frihet i att ställa följdfrågor som anses passande och 
reagera spontant på intervjuobjektets svar. I stort sett så är intervjun förberedd och hålls enligt 
schema men avvikelser förefaller inte negativa och processen är flexibel (Ghauri & Grønhaug, 
2010). 
 
Anledningen till att semistrukturerade intervjuer är att föredra i denna undersökning och 
sammanhang är att det finns ett tydligt fokus från början och ambitionen är inte att undersöka 
ett beteende hos en hel population. Det finns även en relativt tydlig struktur för hur empirin 
kommer att analyseras i förhållande till den teoretiska referensramen, vilket även det främjar 
användandet av semistrukturerade intervjuer. Intervjumetoden är även att föredra när det är 
flera personer som intervjuar, vilket även kan bidra till undersökningens jämförbarhet 
(Denscombe, 2016).  
 
Intervjuerna kommer att spelas in och därefter transkriberas, i syfte att minska risken att en 
felkälla skapas. För att fördjupa kunskapen i ett ämne är det viktigt att känna till 
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intervjuobjektens attityd till ämnet. Om fler respondenter är intervjuade och deras svar och 
förhållningssätt till ämnet är av liknande karaktär så finns det möjlighet att ur svaren 
generalisera ett mönster eller en iakttagelse (Saunders et al. 2009). 
 
2.6 Urval  
Grundläggande vid urval ur en population bör vara att resultatet är så precist som det är rimligt 
utan att vara tvungen att hämta data från respektive enhet i undersökningens totala population. 
Denscombe (2016) menar att urvalet antingen kan vara av representativ karaktär eller av 
explorativ karaktär. Dessa aspekter på urval brukar förknippas med olika typer av 
forskningsprojekt. Det representativa urvalet associeras vanligtvis med projekt som kräver 
större mängd kvantitativa data, exempelvis enkätundersökningar, där urvalet bör utgöra ett 
tvärsnitt på undersökningspopulationen. Urvalet bör således matcha populationen i termer av 
proportioner, beståndsdelar och sammansättning (Denscombe, 2016). Ett explorativt urval 
förknippas däremot med mindre omfattande forskningsprojekt och kvalitativ datainsamling. 
Urvalet används därför med fördel vid undersökning av mindre utforskade ämnen och syftar 
mer till att utveckla kunskap och information kring ämnet (Denscombe, 2016). Denna studie 
kommer som ovan nämnts att anta ett explorativt urval. Urvalet utgör ett icke-sannolikhetsurval 
i och med att urvalet inte kommer att ske slumpmässigt och vara påverkat av forskarna 
(Denscombe, 2016). Inom kvalitativ forskning är syftet sällan att komma fram till statistiskt 
giltiga slutsatser. Det snarare att förstå, komma till insikt och skapa förklaringar. Dock är det 
emellertid viktigt att noggrant välja vilka som bör delta i studien (Ghauri & Grønhaug, 2010).   
 
Som tidigare hänvisats till är blockchainteknologin ett relativt nytt fenomen och utbudet av 
kunskap och kunniga inom ämnet är därmed begränsat. Med hänsyn till detta bygger urvalet 
av respondenter på kunskapsnivå inom ämnet. Urvalet har alltså skett genom noggrann 
observation av den information som finns tillgänglig inom ämnet. 
 
2.7 Respondenter  
2.7.1 Mitigram 
 

“We are a Swedish start-up with the vision to digitize bank relationship and transform the 
way corporates and financial institutions do banking” 

 
Mitigram är ett fintechföretag som tillhandahåller en webbaserad tjänst för företag och 
finansiella institut. Deras tjänst syftar till att stödja risk-och finansprissättning av 
handelsfinansieringsinstrument (Mitigram, 2017). 2016 fick Mitigram GTRs utmärkelse “Best 
FinTech Disrupter” för sin webbaserade samarbetslösning inom handelsfinansiering.  
 
Genom förbättrad driftseffektivitet, övervakning, överensstämmelse och strategisk insyn har 
Mitigram varit bidragande till positiv förändring, utveckling och effektivisering inom området 
för handelsfinansiering (Mitigram, 2017).  
 
Företaget utgörs av en grupp före detta bankmän och - kvinnor och teknikexperter med lång 
erfarenhet och omfattande kunskap samt kännedom inom handelsfinansiering. Då de även har 
erfarenhet av Corporate Banking och den finansiella sektorn i stort är de övertygare om att 
området kan gynnas av teknisk innovation och ser en stor potential i att digitalisera 
bankförhållanden (Mitigram, 2017).  
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Martin Riit är strategisk IT-chef på Mitigram och är huvudsakligen ansvarig för teknologi och 
information på marknadsplatsen samt internt inom Mitigram. Fokus inom arbetet ligger bland 
annat i att övervaka och skapa processer för utveckling, säkerställa funktion, säkerhet och 
kapacitetsprovning. Vidare är Riit ansvarig för Mitigrams konstruktion av infrastruktur, 
säkerhetsarkitektur samt styrning av företagets teknikpartners. 
 
2.7.2 Advanon 
Advanon är den ledande plattformen för fakturafinansiering i Schweiz och Tyskland (Advanon, 
2017). Företaget bedriver tjänster åt investerare och företag inom fakturabelåning och 
fakturaköp. Företaget har utvecklat en plattform där investerarare erbjuds 
investeringsmöjligheter i företags obetalda fakturor och dessa företag kan således få sina 
fakturor förfinansierade och därmed frigöra rörelsekapital. Advanon erbjuder i dagsläget ingen 
blockchainbaserad lösning, utan genomför transaktioner via traditionella banköverföringar. 
Blockchain kan potentiellt effektivisera transaktioner mellan parter på plattformen och därmed 
minimera kostnader. Respondenten Daniel Abebe, är Chief Marketing Officer och Customer 
Officer och har utöver det erfarenhet inom Private Banking. Advanon och Daniels bidrag till 
studien värderas högt. Det aktuella företaget visar handlingskraft mot en implementation och 
anses därmed vara av betydelse för undersökningen. 
 
2.7.3 SEB  
Skandinaviska Enskilda Banken är en finansiell koncern och universalbank som bildades för 
drygt 160 år sedan och är idag ledande inom Norden men omfattar även gränsöverskridande 
verksamhet i Baltikum (FI, 2017). År 2015 identifierades SEB som ett av fyra systemviktiga 
institut enligt riktlinjer från den europeiska bankmyndigheten (FI, 2015; SEB 2017a).  Johan 
Hörmark är strategisk affärsutvecklare inom banken och drivande av affärsutvecklingsprojekt 
och tidigare prospekteringsfaser inom blockchainteknik och “Distributed Ledger Technology”. 
Krister Billing är ansvarig för affärsutveckling och strategiska satsningar inom området 
“Transaction Service”, vilket innefattar bland annat “Distributed Ledger Technology” 
tillsammans med andra framväxande digitaliseringstekniker.  
 
Enligt SEB beräknas blockchainbaserade verksamheter ha ett värde som överstiger tio 
miljarder dollar. Finansvärlden sägs vara de som hunnit längst inom utvecklingen av 
teknologin. Banken har tillsammans med cirka 40 andra finansiella aktörer gått samman och 
bildat R3, vilket är ett bankkonsortium för främjandet av blockchainteknik i syfte att göra 
transaktioner internationell, billigare och snabbare. Investerat i R3 finns över en miljard kronor 
och SEB står för över tiotals miljoner av dessa (SEB, 2017b).  
 
SEB har även tillsammans med Nasdaq initierat ett projekt inom fondmarknaden, för att testa 
en handelsplattform som bygger på blockchainteknik. Det huvudsakliga syftet med projektet 
är att uppnå ökad effektivitet vid behandling av försäljning och förvärv av fondandelar, vilket 
idag är en verksamhetsgren som till hög grad präglas av manuella arbetssätt och långa 
behandlingstider (SEB, 2017c). 
 
2.7.4 Nasdaq 
Nasdaq är idag världens största finansteknik-, handels- och informationsleverantör med sina 
drygt 3500 listade företag. Det började med en USA-baserad aktiebörs för att idag vara känt 
som världens största. Nasdaqs verksamhet sträcker sig från 1971 då de introducerade den 
elektroniska handelns era. Innovation har alltid varit en stor del av företagets verksamhet och 
de strävar efter att vara den ledande handels-och informationsleverantören på 
kapitalmarknaden (Nasdaq, 2017a).  
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Under år 2017 tillkännagav Nasdaq “Nasdaq Ventures” - ett program för att upptäcka, investera 
i och främja samarbete med fintechföretag för att gynna teknologisk utveckling och öka 
kundnytta (Nasdaq, 2017b). Redan år 2015 utvecklade de en molnplattform baserad på 
blockchainteknologi, kallad LINQ. Plattformen syftar till att hantera onoterade bolags aktier 
på den privata marknaden (Quora, 2017). År 2016 initierade Nasdaq sitt andra 
blockchainprojekt innebärande en röstningstjänst för bolagsstämmor som de idag säljer som 
kommersiell produkt (Nasdaq, 2016; Toll, 2017). Som ovan nämnt är Nasdaq även aktiva i ett 
projekt inom effektivisering av fondmarknaden, baserat på teknologin, som utförs tillsammans 
med SEB (SEB, 2017c).  
 
Johan Toll är bland annat affärsutvecklare och produktchef ansvarig för blockchainrelaterade 
projekt och “Global Technology”-försäljningsverksamheten. Han har haft flera roller inom 
företaget som täcker handelsportföljen och post-handelsportföljen inom Nasdaq Technology. 
Sedan 2016 har de primärt fokuserat på nya innovationsområden inom finansteknologi, 
maskinintelligens och framförallt blockchainteknologin.  
 
2.7.5 Riksbanken 
Riksbanken är Sveriges centralbank och har i uppdrag att främja stabilitet i det finansiella 
systemet. Myndigheten verkar för en god penningpolitik och har krav att hålla inflationen på 
en optimal nivå. Riksbanken har även i uppdrag att sköta betalningsväsende på ett effektivt och 
stabilt vis (Riksbanken, 2017b). Banken följer och analyserar utvecklingen av 
blockchainteknologin (Riksbanken, 2016). Trots viljan att följa fenomenet har Riksbanken inga 
egna initiativ eller blockchainlösningar att bidra med till marknaden. Det aktiva arbetet kring 
ämnet är för att få en bättre förståelse för teknologin och möjliga konsekvenser för marknaden. 
Riksbanken medverkar i olika internationella forum, tillsammans med flertalet andra 
centralbanker för att följa utvecklingen. Mycket bevakning och analys av blockchain sker inom 
ramen för de olika internationella engagemangen, ECB (European Central Bank) samt BIS 
(Bank for International Settlements) är några samarbeten och Riksbankens främsta redskap att 
bättre förstå teknologin. Björn Segendorf, har en roll som rådgivare på avdelningen för 
finansiell stabilitet, på enheten som jobbar med finansiell infrastruktur. Riksbankens 
medverkan anses oerhört värdefull för undersökningen. Myndighetens strävan efter en effektiv 
och stabil industri, bidrar med enorm betydelse.  
 
2.7.6 Magnus Jenssen och Peter Sundström – konsulter inom affärsutveckling och disruptiv 

teknologi 
Magnus Jenssen är en mycket erfaren affärsutvecklare med fokus på brainstorming och 
problemlösning samt ”Go-To-Market” konsult på Dreamposition AB. Han har tidigare 
erfarenhet av bland annat global affärsutveckling från företag som IBM, Novell och EMC. 
 
Peter Sundström är “Solution Architect” och rådgivare inom “Disruptive Technology”. Han 
har sedan 1985 jobbat inom IT och har bred kunskap inom utveckling, IT-infrastruktur, 
värdepapper, molntjänster och ledarskap. Bland annat sitter han med i rådgivande panel för 
COSS (Crypto-One-Stop-Solution) som jobbar med att ta kryptovalutans användbarhet till 
nästa nivå. Sundström har även tidigare erfarenhet från att ha arbetat på Zycko Sweden, en 
internationellt verksam distributör specialiserad på IT-lösningar av innovativ karaktär samt 
Unisys, ett globalt IT-företag specialiserade på branschfokuserade lösningar inom bland annat 
finansmarknaden. 
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Tillsammans arbetar de med utveckling och integrationer i kunders system och bland annat så 
jobbar Jenssen och Sundström med ett företag som heter Enigio och deras “Trace:Original” 
projekt som är ett e-arkiv baserat på blockchainteknologi.   
 
2.7.7 Sammanställning av respondenter 

 
Klassificering 

företag 

 
Myndighet 

 
Finansiell institution 

 
FinTechföretag 

Konsulter inom 
affärsutveckling och 
disruptiv teknologi 

 
Företag 

 
Riksbanken 

 
SEB 

 
Nasdaq 

 
Advanon 

 
Mitigram 

 

 
Respondenter 

 
Björn 

Segendorf 

Johan 
Hörmark 

och Krister 
Billing 

 
Johan Toll 

 
Daniel 
Abebe 

 
Martin Riit 

 
Magnus Jenssen och 

Peter Sundström 

 
2.8 Källkritik 
Vid insamlingen av information till undersökningen har böcker, vetenskapliga artiklar och 
artiklar publicerade i tidskrifter samt på internet använts. Till avsnittet i metod har objektiva 
metodhandböcker inom ekonomisk forskning använts. För att säkerställa aktualitet i det 
material som ligger till grund för studien har, med undantag för teoriavsnittet, endast nyligen 
uppdaterade eller publicerade källor i största möjliga mån använts. Merparten av informationen 
är publicerad eller uppdaterad de senaste åren. När det finns tillgängligt, har information 
utgiven av myndigheter som Finansinspektionen, Riksbanken och regeringar använts för att 
stärka informationens auktoritet. Vidare har information från den globala organisationen 
International Monetary Fund använts. Teoriavsnittet bygger till stor del på vedertagna teorier 
applicerbara inom ekonomisk forskning. Huvudsakligen har informationen hämtats från 
ursprungskällor, i den mån informationen fortfarande finns tillgänglig. 
 
2.9 Metodkritik, validitet och reliabilitet 
Det finns både för-och nackdelar med primärdata. En grundläggande fördel med insamling av 
primärdata är att den samlas in för den aktuella undersökningen, vilket gör det mer konsekvent 
för forskningsfrågorna samt undersökningens syfte. Av värde för denna studie är kartlägga och 
undersöka människors eller företags attityder, avsikter eller beteenden och endast primärdata 
bidra till att svara på dessa frågor (Ghauri & Grønhaug, 2010).  
 
En av de främsta nackdelarna med primärdata är att den kan vara svår att få tillgång till likväl 
som att författarna måste vara försiktiga med bearbetningen av empirin för att säkerställa 
studiens äkthet och trovärdighet. Ofta är intervjuer ansett att vara det bästa sättet att samla in 
primärdata i kvalitativa studier som avser att undersöka attityd eller ett fenomen. För att utföra 
en effektiv intervju utan störningar är det viktigt att intervjuarna känner till respondenternas 
bakgrund, värderingar och förväntningar. Vid insamling av primärdata finns det inget krav på 
att kommunikationen behöver ske öga mot öga, utan det kan även ske via telefon eller email 
(Ghauri & Grønhaug, 2010). Dock så har intervjuer med SEB, Nasdaq, Mitigram, Riksbanken, 
Magnus Jenssen och Peter Sundström utförts personligen medan intervju med Daniel Abebe 
på Advanon har genomförts via telefon.  
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För att säkerställa att undersökningen inte är manipulerad är det av extra vikt att tillsyn ägnas 
studiens reliabilitet och validitet (Saunders et al., 2009). Det är ett sätt att minska risken för att 
studiens resultat blir felaktigt. Validitet och reliabilitet inom kvalitativ metod utgör i vilken 
grad det som studien antas tillförlitlig och generaliserbar. Validitet avser mäta om slutsatsen, 
koncept och prövningen är pålitlig samt generaliserbar till populationen. Studiens reliabilitet 
kartlägger huruvida undersökningen undersöker det som avses, ifall det är det pålitligt samt 
möjligt att upprepa studien.  
 
Karaktäristiskt för kvalitativ metod är syftet att hitta de modeller, beskrivningar eller kategorier 
som bäst beskriver ett sammanhang eller ett fenomen. Dock är trovärdighet inom kvalitativ 
forskning inte alltid lika enkelt att granska utifrån de villkor som vid används vid kvantitativ 
metod. Däremot kan det uppstå svårigheter med generaliserbarheten till liknande fall, vid 
kvalitativ analys (Denscombe, 2016). Dock är målet med denna undersökning är inte att 
generalisera, utan snarare att generera vidare förståelse för ett komplext och samhällsaktuellt 
fenomen.  
 
Vid kvalitativ forskning är det svårt att påvisa exakthet och något sätt att bekräfta fullständig 
träffsäkerhet existerar i princip inte. Däremot finns det insatser som kan vidtas för att 
understödja läsarens övertygelse att undersökningens data med befogad rimlighet är korrekta. 
Respondentvalidering är en av dessa åtgärder som kommer användas i syfte att öka 
träffsäkerheten i data. Det innebär att deltagande respondenter har haft möjlighet att läsa 
igenom och bekräfta sina åsikter, erfarenheter och synpunkter (Denscombe, 2016). För att öka 
undersökningen pålitlighet har det noggrant redogjorts för val av metod samt processen. Även 
intervjuschemat samt bakomliggande teorier finns att tillgå i syfte att stärka trovärdigheten.   
 
Vid användning av strategiskt urval förekommer det en risk att urvalsbias uppstår (Malterud, 
2011). För att minska risken för detta så består undersökningens urval av respondenter från 
olika företag och med olika positioner. De perspektiv som behandlas i undersökningen kommer 
därför från olika aktörer så som myndighet, finansiella institut, fintechbolag och konsulter inom 
området för disruptiv teknologi.       
 
Kvalitativ metod förefaller bra när det kommer till hantering och förståelse av komplexa 
situationer där forskningsfynden tenderar att ha stöd i verkligheten. En kvalitativ analys ger 
även möjlighet till fler än en tänkbar förklaring, då den bygger på tolkarens förmåga snarare 
än brist i data. Det finns även en större acceptans gentemot olikheter i slutsatser forskare 
emellan (Denscombe, 2016). En ytterligare fördel med kvalitativ forskningsmetod är att 
redogörelsen för resultaten bör ha en relativt hög tolerans för motsägelser och tvetydigheter 
och behöver inte nödvändigtvis indikera en felaktig eller svag analys.  
 
I och med att studien görs under en begränsad tidsperiod så finns det risk för att det har 
bidragande faktor till eventuella missvisningar i slutsats och resultat. För att minska risken för 
detta antas även följande åtgärder:  

• Intervjuschemat upprättas med explicita och lättanvända frågor som uppfattas på 
samma sätt av båda intervjuarna  

• Intervjuobjekten som väljs ut har olika ålder, arbetslivserfarenhet och utbildning 
• Intervjuobjekten har förkunskap inom undersökningens område  
• Intervjuschemat är av semistrukturerad karaktär vilket möjliggör för respondenterna att 

uttrycka åsikter och attityder utanför intervjuschemat 
• Intervjuerna sker personligen för att kunna observera kroppsspråk och andra fysiska 

attribut och attityder 
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3 Teoretisk referensram 
___________________________________________________________________________ 
Kapitlet nedan avser redogöra för teorier och modeller som ligger till grund för studien samt 
som avser utgöra underlag för vidare analys. Följande teorier och modeller kommer att 
presenteras; vidare förklaring till blockchains tekniska bakgrund, finansiella 
tillämpningsområden, Smarta kontrakt, Institutionell teori, Transaktionskostnadsteori, 
Transparens och Innovation-Decision Process. 
_________________________________________________________________________ 
 
3.1 Motivering till val av teorier 
Denna studie avser att undersöka möjligheter med blockchainteknologin samt kartlägga 
teknologins utveckling inom den finansiella sektorn. Den finansiella sektorn är redo för 
förändring men som tidigare nämnt menar He et al. (2017) att det är svårt att avgöra om 
förändringen kommer att vara en revolution eller evolution. De menar även att det är viktigt att 
beslutsfattande och reglering i sammanhanget är skonsam, experimentell och samarbetsvillig. 
Samtidigt måste även regulatoriska organ vara noggranna med balansen mellan effektivitets- 
och stabilitetsutbyten i dessa snabba förändringar. De måste kunna försäkra hanteringen av 
stabilitet och integritet kan göras effektivt utan att riskera att kväva innovation. I och med detta 
kommer standarder behöva utvecklas och styrningen kommer behöva stärkas för att 
upprätthålla integritet av data. För att bibehålla förtroendet och tilliten till den finansiella 
sektorn och dess tjänster krävs det utveckling av befintliga lagrum, i syfte att klargöra 
rättigheter och skyldigheter inom det uppdaterade globala, finansiella landskapet (IMF, 2017). 
Målet är inte att bekräfta en specifik teori utan att undersöka utvecklingen och utvärdera 
blockchains ställning inom finans-och bankindustrin. Teorierna syftar till att underlätta 
förklaring av och vidare analysera studiens empiri, öka förståelsen för fenomenet samt 
identifiera relevanta faktorer och gynnsamma faktorer för tillämpningsområden inom den 
finansiella sektorn (Ghauri & Grønhaug, 2010). Valda teorier om transparens, 
transaktionskostnad och institutioner beskriver väsentliga områden inom en fungerande 
finansiell marknad. Den statliga myndigheten Finansinspektionen vars huvuduppgift är att 
övervaka finansmarknaden, diskuterar en balans mellan effektivitet och stabilitet och hur man 
på bästa sätt uppnår en gynnsam kombination av dessa områden inom den finansiella sektorn 
FI (2017). Decision-Innovation Process har använts för att kartlägga teknologins utveckling 
inom den finansiella sektorn samt för att få ökad förståelse för i vilket stadie teknologin 
befinner sig. Blockchain erbjuder en disruptiv infrastruktur med möjligheter inom den 
finansiella sektorn som med teoriavsnittet till grund ämnas vidare utvärderas i kommande 
analysavsnitt. 
 
3.2 Blockchain 
Open Webb Technology (u.å.) beskriver blockchain som en sofistikerad lösning för lagring av 
information. Aktörer som samverkar och protokollför transaktioner har traditionellt accepterat 
en centraliserad lösning som mest lämplig. En centraliserad transaktionsbok behöver en pålitlig 
utomstående part som bland annat validerar huvudboken, garanterar säkerhet och bekämpar 
double-spending samt lagrar historiska transaktioner (Mainelli & Smith, 2015). Det 
traditionella angreppssättet tillåter full kontroll av databasen hos den förtrodda parten. Detta i 
kontrast till en blockchainbaserad lösning där databasen distribueras till deltagande aktörer i 
realtid och därmed minskar behovet av intermediärer (Open Webb Technology, u.å.). Innan 
uppfinnandet av blockchain var det inte möjligt att koordinera transaktioner över internet utan 
en centraliserad enskild aktör, som försäkrar att informationen är autentisk och inte 
manipulerad (Wright & De Filippi, 2015). 
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Figur. 1. Traditionellt nätverk (Centraliserad) – Blockchainbaserat nätverk (Distribuerad) (Open Webb 
Technology, u.å)  

 
 
 
3.1.1 Finansiella tillämpningsområden 
Trots att blockchain härstammar från Bitcoin är inte blockchain begränsad till endast 
kryptovalutan eller någon annan kryptovaluta för den delen. Teknologin har potential att 
skräddarsys till olika appliceringsområden. Alla typer av immateriella tillgångar kan lagras och 
behandlas med hjälp av blockchain. Blockchain attraherar flertalet olika tillämpningsområden, 
såväl finansiella som icke finansiella (Crosby et al, 2017). Enligt Sveriges Riksbank (2016) har 
teknologin potential att förändra hela den finansiella infrastrukturen. Även enligt PWCs artikel 
(2017) – ”Blockchain: A new tool to cut costs”, har blockchain stor potential att effektivisera 
infrastrukturen inom den finansiella sektorn. Teknologin anses enligt artikeln utgöra en stor 
möjlighet att reducera väsentliga kostnader för aktörer inom den finansiella marknaden. 
 
Den finansiella marknaden är och har länge varit till stor del pappersbaserad och inneburit stora 
administrativa kostnader. Yermack (2017) menar att banker tar fenomenet blockchain på allvar 
och experimenterar med hur teknologin kan appliceras på finansiella moment. Grundtanken är 
att systemet skulle automatisera viktiga moment inom banksektorn som idag är manuella och 
relativt kostsamma. Detta skulle innebära ett större fokus på mer vinstdrivande aktiviteter för 
exempelvis banker (PWC, 2017). Utöver det argumenterar Riksbanken (2016) att den 
decentraliserade miljön bland annat skulle innebära färre antal mellanhänder och erbjuda 
finanssektorn ökad transparens (Riksbanken, 2016). 
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Figur. 2. Möjliga tillämpningsområden. (EY, 2015) 

 
 
Murphy (2017) beskriver fyra potentiella blockchainbaserade användningsområden för bank- 
och finanssektorn. I artikeln redogörs det för att en av bankernas utmaningar handlar om 
bekämpning av bedrägeri och hot mot cyberattacker. Blockchain spås bekämpa problemet på 
ett mer effektivt sätt än idag då databasen inte är centraliserad i en enhet utan distribuerad 
mellan medlemmarna i nätverket. Blockchain tillåter fullständig transparens och möjliggör 
bedrägeribekämpning i realtid. Den andra centrala funktionen är att systemet tillåter en lägre 
kostnad för kundförvärv. KYC-uppgifter kan lagras med hjälp av blockchain och därmed 
underlätta för bland annat bankverksamheten att komma i kontakt med kunder. Den tredje 
punkten Murphy (2017) tar upp är säkerheten vid överföringar. Blockchain har potential att 
lagra information och möjliggöra en bredare kartläggning samt ett mer genomskinligt system 
där bedrägerier syns i större utsträckning. Den sista centrala punkten Murphy (2017) tar upp är 
betalningsförmedling med blockchain. Teknologin påstås reducera bankernas administrativa 
kostnader. Flera studier talar för Murphys mening. Santander (2015), PWC (2017) och 
Accenture Consulting (2017) argumenterar alla för potentiella kostnadseffektiviseringar. 
  
Yermarck (2017) argumenterar för att blockchainteknologin bidrar med nya metoder för handel 
och bevis för äganderätt av olika finansiella tillgångar. Teknologin kan bidra till en ny finansiell 
informationslagring, som den finansiella sektorn skulle kunna dra stor nytta av. Vidare 
argumenterar Yermack (2017) för mer effektiva börsmarknader och förklarar att dessa 
experimenterar med blockchainbaserade lösningar, som en metod för aktörer att lista, handla 
och rösta i aktiesammanhang. Aktieägare kan dra nytta av lägre kostnader för handel, snabbare 
transfereringar av ägarskap, mer pålitliga uppgifter och ökad transparens genom hela processen 
(Yermack, 2017; Lee, 2016).  
 
Smarta kontrakt har stor potential att opereras med hjälp av blockchain (Peters & Panayi, 
2016). Mougayer (2015) förklarar att den grundläggande idén bakom smarta kontrakt, är att 
den kontraktsmässiga styrningen mellan två eller fler enheter ska kunna verifieras utan hjälp 
av utomstående part. Smarta kontrakt kan beskrivas som datorprotokoll som formaliserar 
förhållanden och automatiskt utför avtal, genom förprogrammerade villkor (Cuccuru, 2017). 
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Förenklat kan det beskrivas som smarta avtal som består av ”om detta händer, görs detta”. 
Begreppet smarta kontrakt blev först introducerat av Nick Szabo år (1997). Szabo insåg relativt 
tidigt datorers möjlighet att digitalisera kontrakt. Han uttryckte begreppet som en uppsättning 
av löften i digital form och automatiserade protokoll där aktörer utför löftena (Szabo 1997). 
Smarta kontrakt har blivit allt mer populärt med hänsyn till att de kan utnyttjas på ett mycket 
enklare sätt med hjälp av blockchainteknologin (Nofer et al, 2017). 
  
Med hjälp av teknologin kan smarta kontrakt fungera genom att trigga betalningar när 
kontraktuella villkor överensstämmer (Fairfield, 2014). Istället för en traditionell uppsättning 
av kontrakt med juridiska inslag kodas termer för avtalet i datorspråk. Ägandet och 
karaktäristiska drag av tillgångar och data kan digitaliseras och lagras i form av digitala koder. 
Rättigheter, personliga data, certifikat, licenser och testamenten kan lagras och säkras med 
blockchain. Exempelvis kan smarta kontrakt konstrueras så att aktier programmeras till att 
köpas eller säljas när priset på aktien når en viss nivå, eller att genom algoritmer automatiskt 
betalar säljaren när utbytet av en tillgång verifierats och levererats till köparen (Cuccuru, 2017). 
 
3.3 Institutionell teori  
Institutionell teori utgör en konstruktion som åskådliggör skapandet och formandet av 
organisationer utifrån förändringar på makro-och mikronivå (DiMaggio & Powell, 1991). 
Majoriteten av inrättningar och institutioner i den industrialiserade världen idag influeras, både 
ekonomiskt och politiskt, av marknadsekonomin (Dillard et al., 2004). Ett av de mest vanligt 
förekommande målen är ekonomisk effektivitet och strävan därefter, för att åstadkomma 
organisatorisk enlighet och legitimitet. Med institutionella ramar som underlag anpassar 
företagen sin uppbyggnad för att gynna legitimiteten. Ursprungligen antogs institutionella 
ramar enbart vara applicerbara på institutionaliserade organisationer, men teorin har senare 
visat sig tillämplig för diverse typer av institutioner. I skiftande utsträckning är samtliga 
organisationer institutionaliserade i viss mån då strukturen för hur de styrs ytterst är gemensam 
samt att alla organisationer influeras av institutionell utveckling. Institutionell teori inkluderar 
organisationer som rubbar institutionella miljöer i sina handlingar och åtgärder som bygger på 
strävan efter legitimitet, sociala riktlinjer och restriktioner (Dillardet al., 2014). 
 
Enligt Douglass North (1991) är institutioner både formella och informella begränsningar som 
har inverkan på växelverkan ur ett ekonomiskt, politiskt och socialt perspektiv. De formella 
begränsningarna utgörs av sociala konstruktioner och regler, inskränkt av lagar och 
egendomsrätt. En ekonomisk utveckling eller stagnation influeras av den befintliga och 
utvecklade sammansättningen och begränsningarna som ställs till förfogande av 
institutionerna. I en senare undersökning, utförd av Acemoglu et al. (2005), beskrivs 
institutionell teori som den huvudsakliga anledningen till ekonomisk utveckling ur ett 
långsiktigt perspektiv. Tidig institutionell teori och utveckling ämnar klargöra hur olika 
barriärer, principer och regler har inverkan på expansionen av diverse marknader och dess 
initiativ för att generera ekonomisk tillväxt (Fernández & Tamayo, 2017). Sambandet 
institutioner och ekonomisk progression emellan är komplicerat och innebär en omfattande 
komposition av flera dimensioner. Kopplingen mellan institutioner och finansiell tillväxt är 
sedan länge etablerad och en avtagande finansiell marknad betraktas som en marknad 
innehållande kostnadskrävande transaktioner och information, vilket är grundläggande för 
institutioner. Den finansiella utvecklingen har i sin tur inverkan på den ekonomiska tillväxten 
med hänsyn till finansiella inskränkningar, mer omfattande fördelning av risk och 
frambringandet av adekvat likvid vilket medför en bättre allokering av resurser samt ökad 
tillförsel av kapital (Fernández och Tamayo, 2017).  
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Knytpunkten i teorin om ny institutionell ekonomi, reviderad av bland andra Douglass North, 
utgörs av transaktionskostnader, egendomsrätt tillika finansiella kontrakt, vilket gör teorin som 
sådan tydligare och mer fokuserad på den specifika organisationen (Ménard & Shirley, 2014). 
Den nya inriktningen som teorin antar uppmanar organisationen att sträva efter att uppnå 
stabilitet.  
 
Ekonomisk effektivitet bygger i grund och botten på en ambition att generera ömsesidig 
påverkan mellan hierarkier och handlingar inom organisationer. Oaktat ovan ambition, kan 
syftet med och strävan efter effektivitet för en väl institutionaliserad organisation bidra till en 
tvist med kravet på anpassning efter institutionella lagar och regler (Dillard et al., 2004). Desto 
högre grad av effektivitet respektive institution uppnår, desto större möjlighet till 
kostnadsreducering, till följd av komparativa fördelar. Transaktionskostnaderna förbrukar en 
stor del av resurserna och institutionerna, tillsammans med tvingande effektivisering, reglerar 
kostnadernas omfattning.  Till exempel, så är äganderätten en viktig del av finansiella 
transaktioner. Oftast, är den typen av institution utformad som ett legalt ramverk som syftar till 
att reducera konsekvensen av asymmetrisk information och asymmetrisk förhandlingskraft 
(Fernández & Tamayo, 2017). Vidare, så är institutioner utformade för att garantera en korrekt 
ikraftträdelse av kontrakt, vilket också fyller en väsentlig funktion när det kommer till finansiell 
kontraktering. Även en stabil makroekonomisk miljö är en förutsättning för en hälsosam 
finansiell utveckling, därav att dokumenteras hur institutioner som främjar skatte-, penning- 
och finanspolitik kan bidra till en sådan miljö. Även sociala normer och andra typer av 
informella institutioner kan ha inflytande på människors förtroende och attityder gentemot risk 
(Fernández & Tamayo, 2017).  
 
Genom att kontrollerna kostnaderna för övervakning, screening och administrering av 
transaktioner ökar möjligheten att komma tillrätta med eller minska problemen med 
informationsasymmetrier och operativa problem samt transaktionskostnader mellan aktörer på 
den finansiella marknaden. Dessa problem uppstår när institutioner skyddar rätten till egendom, 
det finansiella rättssystemet och sociala institutioner som påverkar exempelvis sociala 
begränsningar (Fernández & Tamayo, 2017).  
 
Institutioner som påverkar makroekonomiska aspekter bidrar med en nivå av finansiell 
stabilitet och koncentration som vidare skadar existerande problem som adverse selection och 
moral hazard. Ett avtal av komplex konstruktion, som finansiella avtal, innehåller ofta 
begränsningar, restriktioner och osäkerheter. I och med det skyddar institutioner aktörer genom 
tillämpning av egendomsrättigheter och avtalsvillkor (Fernández & Tamayo, 2017). 
Teknikintegration fyller en viktig funktion för att kunna tillhandahålla friktionsfri och 
skräddarsydd kundservice. Många innovativa fintechlösningar bygger på ny teknik, vilket kan 
vara utmanande att integrera i befintlig lagstiftning och reglering (Lee & Shin, 2018). 
 
Det finns flera orsaker till institutionella förändringar och bildandet av nya institutioner. 
Nyinrättade institutioner kan dock bidra till förändring i strukturella trender bland befintliga 
aktörer och institutioner med motsättningar i intention och intresse. Som svar på 
marknadsförändringar förändras institutioner långsammare på grund av att många viktiga 
faktorer föredrar att befintliga institutioner fungerar bevarande och beskyddande. Revidering 
eller justering i målsättning och tillvägagångssätt inom förekommande institutioner 
förekommer oftast på grund av yttre faktorer. Denna förändring kommer, framförallt när det 
kommer till förändring av tillit och förtroende, att hamna i konflikt med aktörer som främjar 
befintliga institutioner och ändamål (Fernández & Tamayo, 2017). 
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Reglering och teknologi interagerar på många plan. Då teknologin förändrar egenskaper hos 
finansiella tjänster och marknadsstrukturen, kräver det att regleringen anpassas för att den 
finansiella sektorn ska förbli effektiv (IMF, 2017). Fintech förefaller en internationell fråga. 
Med otydliga gränser mellan aktiviteter, jurisdiktioner och enheter måste beslutsfattare 
undersöka incitament och konsekvenser av globala standarder och rättsliga riktlinjer, i den mån 
de korrelerar med nationella prioriteringar. Därav menar IMF att internationellt samarbete 
kommer vara avgörande (IMF, 2017). Sveriges Riksbank menar att det är viktigt att stifta regler 
och lagar som strävar efter att ge mer samhällsekonomisk fördel än vad de bidrar till kostnader. 
Då regleringar har tendens att bidra till att tjänster inom den finansiella sektorn blir dyrare, så 
innebär lagstiftningen och regleringen ofta en komplicerad bedömning mellan avgörande 
faktorer som effektivitet och stabilitet (Riksbanken, 2017a). 
 
3.4 Transaktionskostnadsteori  
I och med dagens globalisering måste den finansiella tjänstesektorn vara innovativ för att 
minska sina transaktionskostnader och därmed vara fortsatt konkurrenskraftig (Kakavand et al, 
2017). Douglass C. North (1992) argumenterar, som ovan nämnt, för att intuitioner är 
beslutsfattare i samhällen och har en nyckelroll i avgörandet av transaktionskostnader. 
Terminologin kostnader inom transaktionskostnadsteorin omfattar såväl monetära kostnader 
som kostnader i form av besvär i transaktioner, exempelvis tidsaspekter. Andra kostnader inom 
ramen för teorin transaktionskostnadsteorin berör huvudsakligen kombinationer av faktorer 
som försvårar transaktioner mellan olika aktörer genom att göra utbyte dyrare (Skogh & Lane, 
2000). Nygaard & Bengtsson (2002) förklarar att vid utförande av en tjänst eller tillverkning 
av en vara krävs det många aktiviteter som ska till innan processen är klar. Det är aktiviteterna 
som utgör transaktionskostnaderna. Produktionskostnader är kostnader direkt kopplade till 
produktionen av en vara eller tjänst, medan transaktionskostnader är kostnader runt om varan, 
det vill säga kostnader för styrning och samordning. Williamson (1979) förklarar att den 
styrningsstruktur som kommer att föredras är det med lägst transaktionskostnad, förutsatt att 
produktionskostnaderna är densamma. Ju mer komplex en ekonomi är desto fler individer 
behöver koordinera och operera systemet. Jurister, banker, direktörer och politiker för att 
nämna några, är aktörer som delvis eller fullkomligt engagerar i ekonomiska uppgörelser och 
därmed ytterst nödvändiga i ett fungerande ekonomiskt system (North, 1992). 
 
Det finns många fördelar med en finansiell sektor som fungerar väl. Inom ett ekonomiskt 
system kan det bland annat bidra till att minska friktionskostnader och motstånd vid 
transaktioner (Stockholms Handelskammare & Nasdaq, 2017). The Economist beskriver att 
finansiella kontrakt har spelat en oerhörd roll för mänsklig utveckling i åtminstone 7000 år 
(The Economist, 2014). Williamson (1991) diskuterar två grundläggande antaganden som 
baseras på människans beteende inom transaktionskostnadsteorin. Opportunism och begränsad 
rationalitet. Opportunism beskrivs som särskilt viktigt för ekonomiska aktiviteter som gäller 
transaktionsspecifika investeringar (Williamson, 1979). Williamson (1991) förklarar att 
opportunistiskt uppträdande i transaktioner handlar om att aktörer inte är helt ärliga gentemot 
den andra parten. Antagandet bygger på att individen föredrar egennytta. Begränsad rationalitet 
bygger på att individer inte kan vara fullständigt informerade, därav inte fullt medvetna om 
sina alternativ. Människan agerar alltså rationellt, dock besitter den inte all information och 
anses därmed begränsad (Williamson, 1979).  
 
3.5 Transparens  
Transparens har på senare år fått ett ökat erkännande som en av de mekanismer som fungerar 
upprätthållande för välfärd och som driver ekonomisk utveckling. Inom den ekonomiska sfären 
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ger ökad tillgång till pålitlig och tidsrelevant information förbättrad resursallokering, ökar 
effektivitet och bidrar till större möjlighet till ökad ekonomisk tillväxt. I litteratur som vidrör 
senare ekonomiska kriser så redogörs det för brist på transparens som en bidragande eller 
orsakande faktor (Vishwanath & Kaufmann, 2001). 
 
Ytterligare ett incitament till att främja ökad transparens inom den finansiella sektorn är att 
hjälpa konsumenter och investerare att ta bättre beslut (Scott, 2015), vilket ställer krav på 
informationen att vara relevant, exakt, pålitlig och tillgänglig i lämplig mängd. En relevant 
aspekt i sammanhanget är att ökad transparens är till gagn för tilltro bland kunder och 
aktieägare. För att uppnå hög trovärdighet bör informationen förefalla opartisk, korrekt och 
svara på behov hos mottagaren (Dando & Swift, 2003). 
 
Transparens och ansvarsskyldighet är idag centralt för att en modern och utvecklad ekonomi 
ska fungera effektivt och understödja socialt välbefinnande. Vanligtvis överlåts omfattande del 
befogenheter till myndigheter och statliga organ. Transparens och tillgänglighet av information 
gör i detta fall myndigheternas prestation mätbar och ger samhället ett visst skydd mot 
maktmissbruk (Carstens, 2005). I den meningen uppfyller öppenhet och transparens en strävan 
efter ansvarighet och därav ansvarsskyldighet. Utan öppenhet och möjlighet att utkräva 
ansvarsskyldighet från en reglerande institution kan inte nödvändig tillit uppnås. Carsten 
(2005) menar att resultatet skulle mynna ut i social instabilitet och en miljö som hämmar 
ekonomisk tillväxt.  
 
Det råder hög frekvens i utförandet av studier kring reglering och öppenhet rörande 
centralbanker och förekomsten av asymmetrisk information mellan monetära myndigheter och 
övriga ekonomiska aktörer motiverar kravet på insyn i förvaltning av bland annat 
penningpolitiken. En hög grad av insyn bidrar till att minska osäkerhet, förbättrar den privata 
sektorns kapacitet att ha förståelse för centralbankers beslut och bidrar till att stärka 
penningpolitiken (Ferreira de Mendonca et al., 2012). Vidare beskriver Ferreira de Mendonca 
et al. (2012) att insyn kan definieras som närvaron av asymmetrisk information mellan 
finansiella företag och ekonomiska aktörer. Därav kan förbättring i insyn i banksystemen 
reducera osäkerheten inom den finansiella sektorn och kan genom disciplin på marknaden leda 
till bättre bankövervakning. I studien “Financial regulation and transparency of information: 
evidence from banking industry” kommer författarna fram till att transparens inom och 
reglering av den finansiella sektorn och banksektorn är av stor betydelse och har potential att 
bidra till ökning av välfärden (Ferreira de Mendonca et al., 2012). 
 
3.6 Innovation-Decision Process  
Tidigare har organisationer fokuserat på kostnadsbesparingar och kvalitetsförbättringar för att 
bibehålla konkurrensfördelar på marknaden. Dock, i dagens konkurrensmiljö, är kvalité 
nödvändigt men inte tillräckligt (Rejeb et al., 2008; Romijn & Albaladejo, 2002). 
Organisationer måste ständigt vara innovativa, utveckla nya processer och bidra med nya 
produkter för att bibehålla en konkurrenskraft på marknaden (Muller et al., 2015; Rejeb et al., 
2008). OECD (2005) definierar en innovation som en implementering av en ny eller signifikant 
förbättrad produkt eller service, process, ny metod för marknadsföring eller ny organisatorisk 
struktur inom ett affärsområde, arbetsplats eller inom externa relationer. Innovation är 
förmågan att diktera och modifiera industrier som gör det möjligt att utmana etablerade 
marknadsledare. Det tillåter även företag att etablera sig på marknader och nå större 
marknadsandelar (Brown & Eisenhardt, 1995). Vidare argumenterar Muller et al., (2015) 
marknadsledare och större aktörer som inte ständigt är innovativa tenderar att förlora 
marknadsandelar till framväxande organisationer. 
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Innovation-Decision Process, är en modell som beskriver processen från att en individ, 
institution och andra aktörer, får kunskap om en innovation till att innovationen implementeras 
och sedan konfirmeras (Rogers, 2003). Poeppelhuss et al (2011) menar att den här typen av 
modeller länge har använts inom IT för att utvärdera innovationer. Everett Rogers, pionjär 
bakom modellen delar upp processen i fem steg: 
 
Figur 3: Stegen inom Rogers (2003) ”Innovation-Decision Process”. (Egen bearbetning). 
 
 
 
 
 
3.1.2 Knowledge 
Kännedom, uppstår när en individ (eller andra beslutsfattande enheter) blir informerad om 
existensen av en innovation och börjar bygga förståelse om hur innovationen fungerar. Rogers 
(2003) beskriver det första steget i processen som en informationssökande sysselsättning där 
individer och organisationer vill klargöra fördelar och nackdelar med en innovation. Stadiet 
lyfter fram frågor som; ”vad är innovationen?” ”hur fungerar den?” och ”varför fungerar den?”. 
Inom det första steget diskuterar Rogers kring en grundläggande fråga; ”Vad kommer först, 
behovet eller innovationen?”. Rogers (2003) fullföljer med att belysa att behov kan skapas 
genom att enbart få kunskap av en innovation och därmed kan en innovation leda till ett behov 
och vice versa. Rogers (2003) påpekar att det går att applicera en innovation utan kunskap. 
Dock uppstår då en risk att en innovation missbrukas och möjligen leder till kollaps. 
 
3.1.3 Persuasion 
I övertygelsestadiet inom innovation-beslutsprocessen formar individer (eller andra 
beslutsfattande enheter) en attityd gentemot innovationen. I detta stadie blir individer kopplade 
till en innovation på ett mer psykologiskt plan. Rogers (2003) förklarar att individer nu befinner 
sig inför ett val som baseras på emotion och känsla. I tidigare stadie var kunskap ett 
kontinuerligt nyckelord. Tolkningar sker baserat på budskapet som individer samlat från 
tidigare stadie. Vid inställning och attityd av innovationen belyser Rogers (2003) att individer 
mentalt föreställer sig implementationer av innovationen, antar gynnsamma och ogynnsamma 
utfall med idén och formar därav en viss attityd. Detta stadie kräver att individer planerar framåt 
och att funderar över vad innovationen betyder för dem. Individer framställer en attityd genom 
att samla subjektiva åsikter av andra individers erfarenheter med en eventuell implementering 
av den nya innovationen. Rogers (2003) belyser att massmedias rapporter ofta är generella och 
bidrar inte till att skapa en uppfattning för individer. Det påpekas att formandet av en gynnsam 
eller ogynnsam attityd inte nödvändigtvis innebär en acceptans eller förkastning av 
innovationen. Preventive innovation behandlas vidare vid detta stadie. Begreppet syftar till 
individer och organisationer som tar del av en innovation endast av anledningen att undvika 
uppkomsten av en oönskad situation. I grund och botten adapterar individer en innovation för 
att allmänheten gör det. Under dylika omständigheter är den psykologiska entusiasmen 
gällande innovationen relativ låg. 
 
3.1.4 Decision  
Beslutsstadiet av Innovation-Decision Process uppstår när en individ (eller andra 
beslutsfattande enheter) visar handlingskraftigt i riktning mot att acceptera eller förkasta en 
innovation. Accepterandet av innovation beskrivs enligt Rogers (2003) som beslutet att utnyttja 
innovationen på bästa möjliga sätt. De flesta individer och organisationer accepterar inte en 

Knowledge Persuasion Decision Implementation Confirmation 
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innovation utan att ha genomgått en hypotetisk undersökning om användbarheten inom 
individens eller organisationens egen miljö. Undersökningsprocessen är enligt Rogers (2003) 
en stor faktor i accepterandet av en innovation. Individer och organisationer som undersöker 
en innovation, adopterar ofta innovationen om den innebär en väsentlig fördel. Förkastning av 
innovation sker enligt Rogers (2003) på två sätt; Active rejection och Passive rejection. Aktiv 
förkastning sker då en innovation förkastas vid beslutsfasen. Den har således passerat kunskaps 
fasen samt övertalnings fasen och avslås vid beslutsfasen. Passiv förkastning av en innovation 
uppstår då den avslagits innan beslutsfasen. 
 
3.1.5 Implementation 
Implementering uppstår när en individ (eller andra beslutsfattande enheter) utnyttjar 
innovationen. Fram till och med implementeringsstadiet har innovations-besluts processen 
endast varit en mental utmaning. Vid adoption av en innovation uppstår vanligtvis problem 
gällande exakt hur innovationen skall användas. De större problemen är oftast relaterade till 
innovationer som tillämpas för en organisation eller ett nätverk. Den grundläggande orsaken är 
att beslutsfattarna, organisationen eller nätverket som tillämpar innovationen ofta inte är 
samma enhet. Implementeringsstadiet skiljer sig mellan olika innovationer. Avslutningsvis 
inflikar Rogers (2003) att det inte existerar någon tidsram för hur lång tid det tar innan en 
innovation blir institutionaliserad. 
 
3.1.6 Confirmation 
Konfirmationsstadiet uppstår när en individ (eller andra beslutsfattande enheter) utvärderar 
resultatet av implementeringen och kan återkalla beslutet om utsatt för besvär (Rogers, 2003). 
Enligt Cummings och Venkatesan, som i deras undersökning (1976) studerade kognitiv 
dissonans, förklaras att användandet av en produkt kan förändra attityden, uppfattningen till 
och behovet av produkten. Uppfattning av en innovation, efter en adoption av en 
beslutsfattande enhet, behöver således inte vara likadan som uppfattningen innan adoptionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

22	
	

4 Empiri 
___________________________________________________________________________ 
I följande kapitel redogörs för utfallet av intervjuerna med de respondenter som presenteras i 
metodavsnittet. Därefter ämnar empirin utgöra underlag för den analys som följer i kommande 
avsnitt. 
___________________________________________________________________________ 
 

4.1 Intervjuer 
4.1.1 Martin Riit – Mitigram 
Martin Riit jobbar på fintechföretaget Mitigram, som strategisk IT-chef. Företagets affärsidé 
bygger på innovation och digitalisering av arbetsflöden inom området handelsfinansiering. Riit 
beskriver affärsidén som finansiering av bankgarantier och skuldebrev vid internationell 
handel, som hittills varit baserat och utfört via telefon, mail och personlig kontakt, emellertid 
digitalt. Vidare redogör han för Mitigrams produkt som den kommunikations - och 
marknadsplattform där företag och banker finner och kommunicerar med sin motpart.  
  
När det kommer till fördelar och nackdelar med blockchainteknologin påpekar Riit att det först 
och främst är viktigt att göra skillnad på publik och privat blockchain. Fördelen med publik 
blockchain är att det är oerhört svårt att förfalska ett meddelande. Men inom privat 
blockchainteknik existerar inte alls samma hinder och det krävs i princip bara att den ena parten 
har fler datorer och genererar mer datakraft än den andra parten, för att skapa en egen 
blockchain och därmed förfalska information. Detta ställer i sin tur krav på att det finns någon 
form av tillit till motparten. Fördelen med privat blockchain å andra sidan är att teknologin inte 
kräver någon centralserver, utan korrespondensen mellan två parter kan kvarstå dem emellan. 
Riit påpekar även att det endast är rent teoretiskt som det bara krävs tillit mellan två motparter 
istället för verifierande mellanhand, men att det i praktiken ändå kan komma att bli så att 
servrarna och driften kopplat till teknologin, tillhandahålls av en centralpart. Publik blockchain, 
som Bitcoin och andra kryptovalutor bygger på, är däremot på riktigt decentraliserad. Men 
blockchains som finns i industrin, som Corda och Hyperledger, menar Riit i framtiden kommer 
vara paketerade som en tjänst som kommer erbjudas av en leverantör. Då kommer det istället 
krävas tillit till leverantören.  
 
Riit redogör för nackdelen med Blockchain som världens långsammaste databas och ger som 
exempel att en transaktion med Bitcoins kan ta upp till tio minuter och kräver otroligt mycket 
prestanda, vilket i sin tur innebär att det skulle kräva stora mängder energi för att genomföra 
transaktioner i publik blockchain. Han påpekar även att det egentligen inte har så mycket med 
utvecklingen av teknologin att göra, utan kanske mer konstruktionen och att det faktiskt fyller 
en funktion. Han liknar möjligheten till förfalskning i publik blockchain med möjligheten att 
förfalska snirklig munkskrift i gamla kyrkböcker och säger att hela idén med att signaturen är 
så svår att räkna fram är att den skall vara omöjlig att förfalska och därmed energikrävande.  
 
Riit ser inga problem med principen av ett decentraliserat nätverk, utan uttrycker tvärtom att 
det är en ganska spännande idé. Sen är det ju problematiskt hur själva driften och 
tillgängligheten ska skötas, i och med att det decentraliserade nätverket fortfarande måste 
designas och hanteras.  
 
På frågan om på vilka områden Riit ser en potential i att implementera teknologin så återger 
han två områden där han tror att det kommer ha en stor påverkan. Han menar att det som 
Blockchain har som är bra är tillgänglig och publik information. Så helst bör teknologin 
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användas till information där syftet är spridning till så många som möjligt. Systemet för 
spridningen av informationen bör även vara läsintensiv och inte skrivintensivt då läsa är mindre 
kostsamt än att skriva och enklare rent tekniskt. I det här sammanhanget påpekar han 
potentialen hos teknologin i samband med KYC-tjänster. Det vill säga en funktion där man 
lagrar information om motparter, exempelvis kundkännedom. Han exemplifierar potentialen 
genom att beskriva en presumtiv affär med en sedan tidigare okänd motpart. Då skulle 
blockchain egentligen kunna ta reda på all information som finns tillgänglig om motparten, 
inklusive transaktioner och omdömen, och mottagaren av informationen kan känna trygghet i 
att den är autentisk och inte påverkad av någon. Det andra området Riit nämner där en 
implementering av blockchain har potential är transaktionsområdet och rena 
pengaförflyttningar, med exempelvis Ripple.  
 
Han berättar även om initiativ att tillämpa teknologin inom handelsfinansiering för att kunna 
hantera hela transaktion- och handelskedjan i blockchain. Allt från att en vara tillverkas, 
skeppas någonstans ifrån, kommer i hamn och skuldebrev hanteras, skulle kunna ske i kedjan. 
Han menar att det förr eller senare kommer att hanteras i blockchain i viss omfattning. Han tar 
transportdokument och konossement som exempel på något han sakta men säkert tror kommer 
hanteras av teknologin.  
 
Vidare menar han att fenomenet har fått otroligt mycket uppmärksamhet och svarar både ja 
och nej på frågan om blockchain är överreklamerat. Han beskriver det som en intressant 
teknologi som kommer kunna användas inom vissa områden, men att den bör behandlas med 
respekt och inte kommer lösa alla världens problem. Han belyser även vikten att ställa sig 
frågan på vilka områden samma sak som blockchain tros kunna åstadkomma, kan genomföras 
med hjälp av en databas istället, vilket är snabbare, enklare och billigare.  
 
Riit beskriver ett behov av och incitament till att implementera teknologin när det kommer till 
just handelsfinansiering och att processen på så sätt kan effektiviseras. Mer specifika 
effektiviseringsområden kan vara hantering av transportdokument, clearing och 
indentifikationstjänster globalt. Om det i framtiden med hjälp av en global identifikationstjänst 
uppbyggd i blockchain, där identifikation och åtkomst till information ges med hjälp av en 
verifikationskod, skulle det kunna innebära effektiviseringar både privat och organisatoriskt. 
Han menar även att skillnaden mellan tid och pengar i dessa sammanhang är närmast obefintlig 
och att i slutändan är det ändå väldigt lite pengar som går åt till annat än tid.  
 
Riit tror att marknaden är redo för teknologin i och med att det utförs tester, men att det kanske 
inte gäller alla områden. Som tidigare nämnt trycker han på KYC som ett potentiellt första 
implementeringsområde men tror att det är en bit kvar och krävs ytterligare tilltro innan 
transaktionsdelen anammar teknologin. Han säger att de som kommer vara drivande i den här 
processen är mindre fintechbolag. Sen kommer bankerna och sist större aktörer.  
 
Sist behandlar han regleringen kring teknologin och påpekar komplexiteten i det och att det 
inte finns någon riktig jurisdiktion. Han drar paralleller till Kina som i princip förbjudit alla 
typer av kryptovalutor och menar att fler länder kommer se till att det hanteras och regleras av 
bankerna och att slutkonsumenten alltid handlar med en finansiell front.   
 
4.1.2 Daniel Abebe – Advanon 
Daniel Abebe är Chief Marketing och Customer Officer på Advanon. Rollen innebär ansvar 
för företagets tillväxt samt definiera produktexpansionen tillsammans med 
produktionsansvarig på Advanon. Advanon erbjuder en plattform där SME:s har möjligheten 
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att förfinansiera inväntade fakturor. Abebe förklarar att Advanon undersöker och arbetar mot 
en implementering av blockchain, då effektiva och transparenta transaktioner är en grundsten 
för deras produkt. 
  
Abebe pekar på säkerheten som kanske den främsta fördelen med blockchain. Bedrägerier blir 
näst intill omöjligt och därav är tillit till en motpart överflödigt och inte längre nödvändigt. Fler 
fördelar förklarar Abebe i korthet som transaktioner i realtid, internationella transaktioner samt 
att små transaktioner (finansiella eller icke-finansiella) då blir möjliga då den manuella 
ansträngningen är näst intill obefintlig. Transaktioner med blockchain i helhet diskuterar Abebe 
som en stor fördel då de är oåterkalleliga och därmed bidrar till säkerhet. Dock befarar Abebe 
att det kan uppstå oegentligheter då slumpartade misstag kan uppstå. Abebe nämner att på 
grund av det tidiga stadie blockchain befinner sig i, är det svårt att spekulera om vilka nackdelar 
teknologin kommer att medföra. Vidare belyser Abebe tidigare fall av cyberattacker mot 
kryptovalutor och påpekar kryptovalutornas imponerande insatser med att lösa problemen. 
Men han säger även att det innebär vissa tekniska begränsningar med teknologin som måste 
bearbetas. 
  
Abebe förklarar att blockchain kommer att effektivisera den finansiella sektorn genom bland 
annat tre faktorer; tillit, som stärker positionen av individer som enskild aktör på den finansiella 
marknaden, automatisering, som leder till mindre ansträngningar och mindre 
transaktionskostnader och decentralisering, ingen mellanhand som inverkar, säger Abebe. I 
diskussionen kring genomförbara appliceringsområden med blockchainteknologin nämner 
Abebe, banktransaktioner, handel med värdepapper och kreditaffärer med smarta kontrakt. 
  
Stora mängder överföringar sker dagligen mellan banker. Systemet som bankerna använder är 
föråldrat vilket medför höga kostnader och manuellt arbete. Med hjälp av blockchain kan 
banker överföra dessa pengar i realtid mot en ytterst liten avgift. Handel med värdepapper och 
andelar som säljs och köps är en lång process. Processen involverar fysiska andelar som flyttas 
mellan banker. Blockchain ger möjlighet att digitalisera dessa tillgångar och säkerställa dessa 
utbyten utan att något fysiska papper byter händer. Det tredje användningsområdet Abebe lyfter 
fram är kreditaffärer med smarta kontrakt. Banker skulle teoretiskt kunna skapa automatiserade 
kreditkontrakt med låntagare, som genom att installera smarta tekniskt kontrakt skulle kunna 
ersätta inkassoarbete. Ett exempel på det skulle kunna vara ett varningssystem som talar om 
när klienter är sena med betalningar och kredithistorik. Abebe anser att de främsta fördelarna 
med smarta kontrakt är automatisering av komplexa transaktioner baserat på en händelse. Detta 
skulle fylla en stark tillitsfunktion mellan aktörer. Han anser att dessa kontrakt har potential att 
ersätta traditionella kontrakt och notariearbete. 
  
Abebe argumenterar för att blockchain kan ha komponenter att bidra till ett fullt transparent 
betalsystem och bidra till eran av ”fair banking” eller ”direct banking”. Enligt Abebe är sektorn 
inte i ett behov av innovationen. Dock kan den innebära en ren effektivitet inom vissa områden.  
 
” It’s an empowerment, things will move faster and cheaper. We currently have a very strong 
financial sector empowered by the internet during the early 1990´s. Nobody was complaining 
as trader was selling shares on the trading floor. I think we will see the same empowerment 

now that will make everything more efficient and more trustworthy.” 
 
Det skrivs och talas om blockchain en hel del, vilket är helt rättfärdigat menar Abebe. 
Förväntningarna är inte höga i jämförelse vad den nya infrastrukturen teoretiskt kan innebära. 
”I am sure that similar to the internet, to the iPhone and to the apple store, the blockchain will 
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empower new economies where other companies will build on top of”. Abebe känner till att 
flertalet större aktörer och universalbanker undersöker fenomenet. Dock påpekar Abebe att 
inga framgångsrika resultat ännu har presenterats, vad han känner till. Nya typer av företag 
som opererar runt blockchainrelaterade produkter i syfte att automatisera tilliten i affärsmässiga 
transaktioner kommer att uppenbara sig inom den finansiella sektorn. Alla institutioner och 
företag som har i huvudsyfte att agera mellanhand vid utbyten kommer att möta en ny våg 
konkurrenter på marknaden. Slutligen diskuterar Abebe att teknologin inte passar alla 
produkter och att företag måste utvärdera huruvida teknologin kommer att förbättra deras 
produkter. Fokus bör ligga på att effektivisera och lösa behov för sina klienter och applicera 
innovationen om bedömningen argumenterar för det. 
 
4.1.3 Johan Hörmark – SEB 
Johan Hörmark är strategisk affärsutvecklare på SEB och drivande av affärsutvecklingsprojekt 
och tidigare prospekteringsfaser inom blockchainteknik och “Distributed Ledger 
Technology”.  Hörmark förklarar att SEB arbetar med digitalisering på olika fronter och har 
som övergripande strategi satt en vision om att bli den ledande digitala banken i norden.  
  
På frågan gällande de främsta fördelar med blockchain argumenterar Hörmark för möjligheter 
att dela samma databas i realtid. Vid handel mellan olika parter kan man lita på att det råder 
samma ingångsinformation. Traditionellt används mellanhänder för att bekräfta och verifiera 
information, vare sig det är på en börs eller ett värdepappersinstitut. Med blockchain kan dessa 
tredje parter potentiellt negligeras, och det finns en risk att traditionella ”mellanhandsaktörer” 
får minskat inflytande. Exempel på detta är banker som agerar intermediärer i flera moment. 
Hörmark påpekar dock vidare att banker erbjuder tjänster som inte blockchain som teknologi 
inte kan erbjuda, exempelvis utlåning. Johan Hörmark argumenterar vidare för att banker skulle 
kunna effektivisera sina verksamheter internt med hjälp av tekniken, utan att behöva producera 
kommersiella produkter på marknaden.  
  
Johan Hörmark menar att transparens ska styras efter önskad transparens för specifika syften 
och inom situationer. En del områden har redan hög grad av transparens medan andra skulle 
kunna gynnas av mer. Vidare argumenterar Hörmark att relationen mellan aktörer och 
myndigheter skulle kunna gynnas av mer transparens och ett system där myndigheter har direkt 
access till aktörers databas. Det skulle innebära enorma kostnadsminskningar då incitament till 
att framställa dyra rapporter elimineras.  
 
För bara ett år sedan kritiserades tekniken från olika håll av personer som menade att den inte 
kommer att fungera. Idag upplever Hörmark att optimismen kring blockchainteknologin är 
mycket högre. Vidare påpekas att de optimala områdena för en eventuell implementering av 
blockchain är de områden som idag kräver mycket mellanhänder. Där finns det goda 
anledningar att utvärdera vad blockchain kan tillföra. Inom fondmarknaden exempelvis, faxas 
fortfarande händelser, vilket kan tyckas märkligt menar Hörmark. Vad som är väldigt aktuellt 
just nu gällande en implementering är inom handelsfinansiering, som till stor del består av 
manuellt arbete. För att teknologin ska implementeras menar Hörmark att det krävs full tillit 
till säkerheten gällande teknologin. Det krävs att jurister får grepp om vad teknologin innebär 
och hur den ska behandlas samt att juridiskt binda händelser på en blockchain till utbytet av en 
tillgång. Teknologin behöver fungera korrekt i enlighet med lagen. Det går inte att komma 
undan det.  
 
Avslutningsvis menar Hörmark att det kommer ta lång tid innan blockchain eventuellt 
appliceras på en del områden. Det krävs starka incitament, vilket inte är helt självklart inom 
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alla områden. Om finansmarknaden fick bestämma tror Johan Hörmark inte marknaden vill 
förändra sig. Däremot tror han att det kommer att drivas utifrån om incitamenten inte kommer 
inifrån. 
 
4.1.4 Johan Toll – Nasdaq 
Johan Tolls titel på Nasdaq är produktchef för blockchain. Ansvarsområdet innefattar allt inom 
området för blockchainteknologi. Främst arbetar Toll med affärsutvecklingen, hur teknologin 
kan utnyttjas på bästa sätt och hur den kan bidra till förändring av framtida marknader. 
Generella mål för Nasdaq är att behandla nya tekniker med en långsiktig vision. Det gäller 
områden som Machine Intelligence, Virtual Reality, Artificial Intelligence och 
Blockchainteknologi. Därav investerar Nasdaq i bolag med intressanta tekniska lösningar inom 
den finansiella marknaden. Toll beskriver Nasdaq som den aktör som kanske kommit längst 
med att utnyttja blockchain. Redan under 2015 ingick Nasdaq i projekt för att hitta lösningar 
baserade på teknologin. På Nasdaqs ”private market” initierade de ett lyckat pilotprojekt där 
de lanserade ett antal bolags aktier i en blockchainbaserad lösning. Dock har det 
fortsättningsvis varit svårt att hitta det riktiga affärsområdet eller uppenbara caset för att driva 
den lösningen vidare, inflikar Toll. Produkten kostar mycket pengar och privata bolag hade 
svårt att finna tillräckliga incitament för vidare implementering av lösningen. Lärdomen efter 
projektet förklarar Toll som innebörden av att transferera ägandeskap på blockchain. Där har 
de dragit enorm nytta. Vilket i sin tur har bidragit till fler produkter tillverkats och sålts på olika 
marknader, bland annat på den schweiziska börsen och en produkt som används av en 
amerikansk annonssajt. Utöver det nämner Toll även fler lyckade projekt, varav en 
röstningstjänst för bolagsstämmor som Nasdaq har producerat och säljer som en kommersiell 
produkt. Tidigare erfarenheter har bidragit med ökad kunskap för att koordinera blockchain 
och idag arbetar Nasdaq bland annat i ett samarbete med SEB för att förbättra och effektivisera 
fondmarknaden i Sverige. Toll påpekar att det i dagsläget är flertalet aktörer som ingår vid köp 
av fonder. Processen hanteras manuellt då faxmaskiner används till att skicka ordrar och det 
kan ta upp till femton dagar tills fondandelen kommer i rätt händer. Detta område är intressant 
då det inte är tungt reglerat samt har potential att effektiviseras av teknologin. 
 
Toll argumenterar för att blockchainteknologin skapar helt nya affärsmöjligheter och möjlighet 
att effektivisera nuvarande områden. Det är en utveckling mot en mer peer-to-peer relation 
inom den finansiella sektorn. Tillämpningsområden för blockchain beskriver Toll som 
oändliga. Blockchain är en generell teknologi som i princip kan appliceras inom alla industrier. 
Vidare argumenterar Toll för vikten av att utvärdera huruvida det decentraliserade konceptet 
är vad som önskas inom respektive område. Idag existerar till stor del infrastrukturer som 
kretsar runt centraliserade aktörer. Det är i dagsläget enklare att operera runt centraliserade 
lösningar. Blockchains ”konsensusapparat” är komplex och har inga tydliga riktlinjer. Det 
krävs att det utformas standarder och ett system runt blockchain för att nå det som eftersträvas. 
 
Den distribuerade databasen tillåter aktörer att kolla på samma information samtidigt vilket gör 
det mycket enklare att validera olika moment. Den erbjuder också ett system att hålla reda på 
äganderätten och ”Settlement Finality” på ett mer effektivt sätt. Det är ett väldigt viktigt 
område, att med exakthet kunna identifiera vem som äger vilken tillgång och när. Fler fördelar 
är bättre spårbarhet, transparens och säkerhet.  
  
Smarta kontrakt beskriver Toll skämtsamt som inte särskilt smarta. Motiveringen som följer är 
att koder kan innehålla buggar och därmed existerar inte längre ett kontrakt. Att med hjälp av 
tekniken kunna automatisera och på ett tydligt sätt installera tretusen sidor i smarta kontrakt, 
känns långsökt om än omöjligt. 
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Blockchains påverkan på den finansiella stabiliteten syftar framförallt till sektorn blir säkrare 
och mer transparent för samtliga deltagare. Johan Toll argumenterar för att blockchain medför 
en helt ny tydlighet för banker, regulatorer och andra aktörer inom den finansiella marknaden. 
En del områden förklarar Johan Toll är i behov av mer transparens. Områden där det enkelt 
kan uppstå någon form av oegentligheter. Blockchain kan potentiellt ge fler verktyg för 
Finansinspektionen och andra myndigheter att kontrollera marknaden, om det nu gäller skatta, 
motverka angivelse av falska priser och förhindra förskingring av slutkonsumenters pengar. 
Vidare förklarar Johan Toll att det är viktigt att kunna identifiera grad av önskad transparens 
beroende på affärsområde. Det ska inte vara möjligt för exempelvis investerare att ha tillgång 
till information om andra aktörers eller investerares förmögenhet eller investeringar. Bitcoin 
har valt att konstruera infrastrukturen på ett sätt, vilket inte är intressant för exempelvis 
fondmarknaden. Huruvida en distribuerad lösning föredras över ett centraliserat system handlar 
framförallt om förtroende.  
 

”Har jag mer förtroende för en nation eller central bank eller har jag mer förtroende för 
blockchain.” 

 
Johan Toll påpekar att i Sverige råder ett relativt högt förtroende för myndigheterna, medan i 
andra länder råder minimalt förtroende för myndigheter. I dessa länder är chansen större att 
teknologin kan komma till mer nytta. 
  
Vidare konstateras att förväntningarna på blockchain inte bör vara för höga. Det är inte 
lösningen på alla områden inom finanssektorn. Den kommer fungera bra på vissa områden och 
mindre bra på andra. Det handlar i slutändan om att få ett fungerande ekosystem och att bygga 
vidare utvecklingen anpassat efter affärsområden. Vidare debatterar Toll för huruvida den 
finansiella sektorn är redo för att tänka nytt och förstå tekniken. Avslutningsvis påpekar Toll 
att mycket arbete för sjösättning av tekniken kommer att utgå ifrån kommunikation med 
regulatorer, som beskrivs som relativt villiga att diskutera innovationer.  
 
4.1.5 Björn Segendorf – Riksbanken 
Björn Segendorf har en roll som rådgivare på avdelningen för finansiell stabilitet på enheten 
som jobbar med finansiell infrastruktur. I samband med rollen har Segendorf jobbat med 
betalmarknaden, där det på senare år skett mycket innovation. Segendorfs ansvarsområde 
sträcker sig även inom fintechbranschen, där han har följt blockchains utveckling och vilken 
konsekvens den kan ha för den finansiella marknaden.  
  
Segendorf argumenterar för att resultatet av en implementering av blockchain inom diverse 
områden inte går att förutspå. Det går inte på förhand att uppskatta för- och nackdelar med 
teknologin i sin helhet. Blockchain är en teknologi som kan skapa mycket nya 
affärsmöjligheter, men dit har utvecklingen inte kommit än. Faktum är att det inte finns några 
riktiga affärsmodeller som är utvecklade på ett fungerande sätt, påpekar Segendorf. Den stora 
uppgiften blir att identifiera risker och bevisa att man kan hantera dem, exempelvis analysera 
vilka typer av cyberrisker som kan uppstå med blockchain. Vidare argumenterar Segendorf för 
att det råder begränsad kunskap gällande hur teknologin kommer tackla olika legala ramverk 
som idag är reglerade runt dagens infrastrukturer. Områden där tekniken troligen kommer 
etableras först är framförallt där det förekommer kedjor utav aktörer som måste samverka samt 
områden och moment som innefattar mycket manuella inslag i sina processer, förklarar 
Segendorf. 
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Segendorf diskuterar transparens genom att belysa att blockchain har potential att ge upphov 
till en ökad transparens inom vissa områden. Dock påpekar han det finns hög transparens i 
nuvarande centraliserade IT-plattformar också. Transparens är viktigt för en fungerande 
marknad, men det bör vara tydligt vilken grad av transparens som är optimal. Tanken är inte 
att banker ska lämna all sin information på en allmänt tillgänglig blockchain. Segendorf menar 
på att det kokar ner i vem som har tillgång till vilken information och när det finns tillgång till 
den informationen. 
  
I det stora hela tror Segendorf inte att den finansiella marknaden är i behov av blockchain. 
Mycket av blockchains funktioner kan den finansiella marknaden göra med andra verktyg. 
Dessutom, i en sluten blockchain, där det finns en administratör som bestämmer om vilka 
aktörer som får medverka i ett gemensamt nätverk, är ett system som är väldigt likt den 
centraliserade IT-plattformen. Segendorf argumenterar vidare att teknologin troligtvis inte 
kommer att fungera inom alla områden. Tekniken kommer lyckas stimulera vissa områden på 
ett positivt vis och andra inte. 
 
Generellt sett känner Segendorf att attityden gentemot tekniken är baserad på en viss 
nyfikenhet. Individer vill förstå vad som kan åstadkommas med blockchain och vilka 
affärsmodeller som kan bygga på blockchain. Segendorf påpekar att ingen aktör inom den 
finansiella marknaden, vill hamna efter teknologiskt. Därav pågår det en hel del arbete med att 
förstå teknologin och vad den kan användas till. Segendorf menar att förväntningarna har varit 
överreklamerade men belyser att det inte är ovanligt att innovationer i tidigt stadie attraherar 
mycket uppmärksamhet och en viss opportunism för att sedan förfalla då verkligheten kommit 
ikapp.  
 
4.1.6 Magnus Jensen och Peter Sundström – konsulter inom affärsutveckling och disruptiv 

teknologi 
Magnus Jenssen och Peter Sundström, konsulter inom affärsutveckling och disruptiv 
finansteknologi beskriver att blockchainteknologin ger upphov till ett stort antal nya 
möjligheter, om det implementeras på rätt sätt och på rätt områden med rätt tänk kring 
utvecklingen. Sundström beskriver att teknologin ger upphov till helt nya affärsområden där 
det gäller att hitta “matching pairs”, alltså en överbliven resurs som kan säljas per automatik 
med en fungerande och säker betalningsstruktur. Han hänvisar till Alvin Roth 
(Nobelprisvinnare i ekonomi 2012) och hans “matching algorithm”. Vidare beskriver han 
anledningen till att bygga affärer med hjälp av just blockchain är trovärdighet och låg 
transaktionskostnad. De menar att detta är en ny möjlighet och att tekniken gör det tänkbart att 
kunna knyta en monetär struktur till en teknisk struktur som tidigare varit omöjligt. De påpekar 
även att teknologin inte kräver särskilt höga utvecklingskostnader, vilket ger mindre aktörer 
större möjlighet att börja på en billigare nivå.  
 
De resonerar även kring fördelar med att teknologin är distribuerad, att flertalet kan ta del av 
informationen och verifiera den samtidigt. Däremot menar de att det krävs incitament till att 
utveckla en ny betalningsstruktur, någon form av morot i form av vinst eller besparingar.  
 

“Teknologins begränsningar ligger till stor del i viljan och drivet, samt förmågan att inte 
leva kvar i legacy” 

 
I dagsläget upplevs en begränsning vid applicering av tidigare affärstänk kring en ny teknologi, 
där respondenterna menar att det krävs ett paradigmskifte kring utveckling av affärsmodeller. 
Det finns en risk i att gammalt affärstänk appliceras på ny teknologi och att teknologin därför 
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inte lever ut till sin fulla potential. Där beskriver respondenterna även en begränsning i kunskap 
inom fenomenet. Istället för att applicera tidigare sätt att tänka bör ett sätt att utvinna 
överskottskapaciteten och “Peer-to-Peer-tänket” utvecklas. Vidare beskriver Sundström att 
“Peer-to-Peer-tänket” egentligen är ett en synonym för delningsekonomi som både delar av 
Ubers och Airbnbs affärsmodell bygger på. Däremot så diskuterar de fortsättningsvis kring att 
den stora digitaliseringsvågen inom den finansiella sektorn fortfarande inte har kommit och när 
digitaliseringen väl tar fart tror de att det behövs en blockchainlösning för att öka 
trovärdigheten och verifieringen. Jenssen och Sundström beskriver även teknologiska 
begränsningar i form av avsaknad av standard och många separata utvecklingsparalleller. Ett 
exempel på ett fall där vikten av att skapa en standard samt en gemensamhetsdialog är Enigios 
projekt “Trace:Originals”. Där krävdes det att aktörer som Swedbank, SEB, Nordea, 
Stadshypotek, Collector och Stabeno gick samman i syfte att övertyga 
Kronofogdemyndigheten kring vidare digitalisering av originaldokument. De kan även 
identifiera en tröghet kring regleringen av fenomenet. När det kommer till transparens så menar 
Jenssen och Sundström att det endast är eftersträvansvärt inom vissa typer av affärsmodeller 
men inom andra är det förödande. 
 
Ett annat implementeringsområde som Jenssen och Sundström fått förfrågning om att initiera 
där blockchainteknologi skulle kunna vara gynnsamt, är ett system för fundraising. Där krävs 
det en effektiv behandling av bidrag som ger full visibilitet gentemot exempelvis myndigheter, 
då bidrag är skattemässigt avdragsgilla, men som också har låga administrationskostnader. 
Jenssen och Sundström jobbar även med ett företag som heter Enigio och deras 
“Trace:Original”-projekt som är ett e-arkiv baserat på blockchainteknologi. Innovationen 
hanterar utmaningen att spåra ett digitalt original som ska hanteras som ett enda original. Målet 
är att marknadsföra lanseringen under 2018. 
 
4.1.7 Krister Billing – SEB 
Krister Billing arbetar med affärsutveckling inom affärsområdet “Transaction Service” på 
SEB. Enheten arbetar med produkter som rör betalningstjänster och infrastruktur för 
betalningar, även känt som ”cash management”. Affärsområdet är en del av divisionen ”Large 
Corperates and Financial Institutions” som tillsammans med andra enheter, främst arbetar med 
större företag och institutioner inom industrin. Billing förklarar att de började titta på 
möjligheter med teknologin inom diverse områden redan 2015. Genom år 2016 genomfördes 
tidiga undersökningar gällande möjligheter och potential med teknologin. Mycket proof-of-
concepts och begränsade tester genomfördes för att identifiera transaktioner potentiella 
appliceringsområden. SEB genomför arbeten med att bygga fullständiga tjänster inom utvalda 
områden. Prototyper med avsikt att inom snar framtid komma ut på marknaden. En 
kommersiell lösning på marknaden är fortfarande inte ett faktum. Hittills har många projekt 
använts för att förenkla interna processer. 
  
Potentiella användningsområden för blockchain är oändliga. ”Det är bara fantasin som sätter 
gränser” menar Billing. Inom finans- och bankverksamheter har SEB undersökt i princip alla 
produktområden. En del berör kostnadsminimeringar och andra utvärderar bättre lösningar för 
marknaden. Billing förklarar att tröskeln med implementering av teknologi inom system är 
större inom områden som redan anses relativt effektiva och välfungerande. Billing 
argumenterar för att teknologin kan möjliggöra nya affärsmodeller som kan förändra 
förutsättningar för olika finansiella aktörer. Mycket av blockchains fördelar handlar om 
hantering och flytt av data mellan olika betrodda parter. I dagsläget är många delar av 
finansmarknaden väldigt sekventiella och består av många processer där olika banker sitter 
med sina egna databaser och stämmer av samma finansiella transaktioner. Det är väldigt 
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mycket duplicering av arbete i det traditionella sättet att arbeta. Istället skulle en distribuerad 
lösning innebära en synkroniserad databas där aktörer kan besitta samma information 
samtidigt. Detta skulle innebära stora fördelar för industrin, dels i form av riskreducering vid 
transaktioner men även i form av ett mer genomskinligt system. 
  
Framförallt lyfts området handelsfinansiering som ett eventuellt användningsområde för 
blockchain. Billing belyser att hantering av handelsfinansiering bygger på uråldriga rutiner där 
det handlas med mängder av dokument och omfattande processer från flera olika parter. 
Processen är kostsam och långsam. Dessutom binder företag väldigt mycket rörelsekapital i 
processen inom handelsfinansiering. Den här typen av teknologi har potential att digitalisera 
en sådan process och därmed göra den mer effektiv. Det skulle innebära väsentlig 
kostnadsreducering för banker, importörer och exportörer. 
  
Regalerande organ ser teknologin som en intressant möjlighet att förbättra informationen från 
finansiella aktörer. Billing påpekar att SEB som bank har ett ständigt krav att förse myndigheter 
med informastion, gärna i realtid och helst vill de kunna ha tillgång till informationen direkt 
från bankernas databas. Det är idag en omfattande process att ta fram data från system. Om 
processen för leverans av information till myndigheter kan förenklas med hjälp av 
blockchainteknologi vore det ett konkret appliceringsområde.  
  
Billing påpekar en hel del utmaningar marknaden behöver lösa framöver för att etablera en 
fungerande infrastruktur med hjälp av teknologin. Det finns ingen marknad att tala om. 
Utmaningarna är att reglera en obefintlig marknad och etablera en standard. Dagens 
lagstiftningar har inte lagrum för den här typ av hantering. Blockchain måste även anpassas till 
lagrum på en mer global nivå. Mycket av tillämpningsområdena kommer inte enbart vara en 
nationell lösning utan en lösning mellan landsgränser och då räcker det inte med nya regler 
enbart inom Sveriges gränser för att hantera exempelvis transaktioner som görs 
blockchainbaserat. 
  
Billing anser att verkligheten har hunnit ikapp tidigare förväntningar på teknologin och att den 
kanske inte kan bidra till ökad effektivitet inom alla områden. Tidigare har processen gått ut 
på att ett problem har identifierats och därefter identifieras lösningen. I det här fallet är 
situationen tvärtom. Avslutningsvis säger han att han tror att teknologin är lämplig inom vissa 
områden, men att den inte är lösningen på alla problem. Den måste snarare undersökas och 
utforskas inom fler områden.  
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4.1.8 Sammanställning av empiri 
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5 Analys 
___________________________________________________________________________ 
I detta kapitel kommer data insamlad från genomförda intervjuer analyseras utifrån den 
teoretiska referensramen i syfte att besvara undersökningens frågeställningar.  
___________________________________________________________________________ 
 
5.1 Transparens 
En allmänt tillgänglig marknad berörs ofta i både studier och litteratur som ett ändamål och 
målsättning i strävan att uppnå en mer produktiv och effektiv marknad. Benämningen i sig är 
inte alltid bestämd i sin definition men det råder en gemensam ambition att ha jämn fördelning 
av marknadsinformation mellan aktörer. Dock råder det delade meningar om hur mycket 
transparens som är gynnsamt och hur detta kan uppnås. Samtliga respondenter i 
undersökningen argumenterar för att utveckling av blockchainteknologin inom den finansiella 
sektorn kan bidra till ökad transparens, på olika sätt beroende på implementeringsområde. 
 
Då samtliga respondenter redogör för blockchains möjlighet att öka transparensen inom den 
finansiella sektorn, bör det i enlighet med Vishwanath och Kaufmann (2001) kunna bidra till 
reducerad risk för ekonomiska kriser och bidra till ekonomisk utveckling. Områden som 
respondenterna beskriver har potential att bli mer transparenta med blockchainteknologin är 
tjänster som kräver lagring av information. För lagring av information krävs tillit, vilket kan 
uppnås i högre grad med ökad transparens samt tillit till att informationen är autentisk. Även 
situationer där finansiella aktörer samverkar med myndigheter skulle kunna gynnas av ökad 
transparens. Hörmark beskriver situationer där SEB tillhandahåller rapporter till diverse 
myndigheter. Ökad transparens och tillgång till samma information i realtid skulle kunna öka 
både tilliten aktörerna emellan och bespara mycket arbete och pengar som läggs ned på att 
framställa rapporterna. Detta främjar även möjlighet att utkräva ansvarsskyldighet från 
myndigheter och öka möjligheten att mäta deras prestation, vilket Carstens (2015) påtalar 
vikten av. Med tillgång till mer relevant och uppdaterad information, som ges av ökad 
transparens, bör även konsumenter och investerare kunna ta bättre beslut i enlighet med Scott 
(2015). Om konsumenter och investerare får ökad möjlighet att ta bra beslut, bör detta gynna 
ekonomisk utveckling. 
 
Myndighetsperspektivet förefaller fortsatt viktigt i diskussionen gällande finansiell 
transparens. Som Ferreira de Mendonca et al (2012) påtalar bidrar ökad insyn till minskad 
osäkerhet samt kan även bidra till ökad förståelse för bankers beslut och kan därmed stärka 
penningpolitiska åtgärder. Detta mynnar ut i att om information som bör vara tillgänglig för 
aktörer inom den finansiella sektorn, relaterade myndigheter och regulatorer, kan lagras på en 
blockchain, ökar transparensen och tilliten samt att effektivitetsvinster bör kunna uppnås. 
Abebe beskriver området “Fair Banking” som ett område som kräver hög transparens och som 
därav skulle kunna gynnas av en blockchainbaserad lösning. 
 
Johan Toll på Nasdaq menar att det finns fler områden inom den finansiella industrin som är i 
behov av ökad transparens för att bland annat säkerställa tydlighet för aktörer och kunder samt 
reglerande institutioner men även för att minska risken för felaktig prissättning för 
slutkonsument och förekommandet av andra ekonomiska oegentligheter. Vidare menar Toll att 
blockchainteknologin kan bidra till ökad transparens i form av full spårbarhet, verifierbarhet i 
transaktioner och tillit till att respektive aktör har samma information. Detta fyller enligt 
Carstens (2005) en viktig funktion då brist i transparens på marknaden kan missgynna 
samhället och vara en bidragande faktor till social instabilitet. Däremot påpekar Toll även att 
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det finns en viktig funktion i att kunna begränsa transparensen beroende på 
användningsområde, att uppgifter om förmögenhet och innehav vore offentlig information är 
inte önskvärt. Toll påpekar att det handlar om att begränsa informationen beroende på 
respektive affärsområde. I enlighet med Scott (2015) och Dando & Swift (2003) framhäver 
Toll vikten av att information ska vara pålitlig och tillgänglig i lämplig mängd för att främja 
beslutsförmåga hos konsument och investerare. Liksom Toll, säger Johan Hörmark på SEB att 
transparensen bör styras efter vad som är fördelaktigt när det kommer till tillgänglighet av 
information. Daniel Abebe på Advanon menar att blockchainteknologin kan bidra med ett fullt 
transparent betalningssystem, vilket är en bidragande faktor i det han kallar “fair banking”, där 
transparens är en förutsättning. I enighet med Toll belyser Abebe den minskade risken för 
bedrägeri - vilket i sin tur ökar tilliten inom den finansiella sektorn.  
 
Riit påpekar att principen med ett decentraliserat nätverk låter spännande och att blockchain 
ger möjlighet till en spridning av information.  Både Hörmark och Billing argumenterar för en 
blockchainbaserad relation mellan aktör och regulatorer skulle bidra med en tydligare och 
bättre kontroll av myndigheter, vilket i sin tur kan leda till ökad möjlighet av 
ansvarsutkrävande. Aktörer måste kontinuerligt bistå myndigheter med information. Dels 
menar respondenterna att myndigheter skulle få en mer korrekt information i realtid samt 
kostnadsminskningar för aktörer vid producering av rapporter.  
 
Hörmark ser även en potential i blockchainteknologin när det kommer till ökad transparens och 
finansiell stabilitet på värdepappersmarknaden. I dagsläget görs en affär och två dagar senare 
utbyts pengar mot värdepapper. Om det utbytet kan ske snabbare så minskar risken att parterna 
eventuellt inte skulle kunna fullgöra sina åtaganden.  
 
Liksom ovan respondenter påpekar Björn Segendorf på Riksbanken att blockchain har potential 
att bidra till en mer transparent och därmed effektiv marknad. Men han instämmer även med 
Toll och Hörmark när det kommer till vilken information som görs tillgänglig. Han menar att 
det handlar om att göra viss information tillgänglig vid vissa tillfällen, vilket 
blockchainteknologin kan bidra till inom vissa områden. Dock belyser han även att befintliga, 
centraliserade it-plattformar i dagsläget är relativt transparenta.  
 
5.2 Transaktionskostnadsteorin 
Det finns ett flertal marknader som potentiellt skulle kunna gynnas av en blockchainbaserad 
infrastruktur. Studier utförda av bland andra Santander (2015) och PwC (2017) menar att 
teknologin skulle kunna bidra till en omfattande minskning av infrastrukturella kostnader inom 
den finansiella sektorn. Genom eliminering av centraliserade plattformar, knutpunkter och 
föråldrade metoder, skulle olika finansiella aktörer kunna effektivisera sina verksamheter. 
Därmed skulle de kunna reducera transaktionskostnader kopplade till verksamheten. 
Williamsson (1979) argumenterar för att reducera transaktionskostnader är avgörande för den 
styrningsstruktur som kommer att prioriteras, förutsatt att produktionskostnaderna är 
bestående. Respondenterna påvisade en enighet i att blockchainbaserade lösningar till stor 
utsträckning kan reducera kostnader inom den finansiella sektorn. Toll argumenterar vidare för 
att den avgörande faktorn för styrningsstruktur på den ekonomiska marknaden logiskt avgörs 
utifrån var det finns störst förtroende. Brist på förtroende har tidigare drivit ekonomin till ökat 
antal mellanhänder. Blockchain har enligt flertalet respondenter potential att bryta den 
historiska cykeln och driva ett överflöd av mellanhänder från en centralbaserad lösning till en 
decentraliserad blockchainbaserad lösning. 
 



	
	

34	
	

I enlighet med Williamsson (1979) som menar att ökad transparens leder till bättre beslut enligt 
antagandet om begränsad rationalitet, samt i enlighet med ovan avsnitt om transparens inom 
den finansiella sektorn, så bör ökad transparens med hjälp av blockchain i sin tur kunna bidra 
till högre effektivitet. Med hjälp av blockchains funktion att lagra information kan potentiellt 
Williamssons begrepp ”begränsad rationalitet” övergå till ”total rationalitet”. Det skulle kunna 
resultera i att den finansiella utvecklingen närmar sig ”fair banking och ”direct banking”, som 
nämnt av Abebe. Då kan banker eliminera traditionella kostnader associerade till 
bankbranschen och kapa kostnader som fortsätter ner till kunder genom högre/lägre räntor och 
mindre tjänstekostnader. 
 
Idén med blockkedjetekniken är att bidra med säkerhet, automatisering och framförallt 
reducera kostnader. Flertalet respondenter argumenterar för lagring av information om kunder, 
det vill säga KYC-tjänster, som en effektivsering inom den finansiella marknaden. Istället för 
att leta information om en potentiell motpart, effektiviseras det informationssökande 
momentet. Fler och snabbare rationella beslut kan då tas och vilket kan bidra till 
kostnadsbesparingar. Företag och individer kan snabbare nå avtal om större utsträckning av 
tillgänglig information finns tillgänglig. 
 
Majoriteten av respondenterna påtalar att traditionella bankrutiner är föråldrade samt beskriver 
vissa områden inom den finansiella sektorn som digitalt efterhängsna och i hög grad manuella. 
Hörmark tar fondmarknaden som exempel, där aktiviteter i dagsläget faxas mellan parter. 
Abebe beskriver effektiviseringen som kan uppnås med blockchainteknologin med tre ord; 
tillit, automatisering och decentralisering. Blockchainteknologin kräver inte nödvändigtvis en 
central aktör vid finansiella aktiviteter och kan därmed förstärka individer som en finansiell 
aktör. Med individen som förstärkt aktör på den finansiella marknaden kan ett utökat Peer-to-
Peer-samhälle uppstå och därmed effektivisera processer och reducera kostnader.  
 
Genom att minska antalet mellanhänder vid finansiell kontraktering och transaktioner kan 
blockchainteknologin ge upphov till mer effektiva processer inom den finansiella sektorn. Ett 
implementeringsområde som flertalet respondenter nämner som till hög grad manuellt i 
dagsläget är handelsfinansiering. Martin Riit på Mitigram belyser som exempel på 
ovanstående, hanteringen av transportdokument som ett område där teknologin om 
implementerad rätt kan bidra med stora effektivitetsvinster. Segendorf på Riksbanken antar rn 
mer försiktig inställning till på vilka områden blockchainteknologin kan bidra till en 
effektivisering. Han nämner samtidigt att områden där teknologin förmodligen först kommer 
att implementeras är områden som idag kräver många manuella moment i hanteringen.  
 
I enlighet med Williamsson (1979), som menar att ökad transparens leder till bättre beslut enligt 
antagandet om begränsad rationalitet samt i enlighet med ovan avsnitt om transparens inom 
den finansiella sektorn, så bör ökad transparens med hjälp av blockchain i sin tur kunna bidra 
till högre effektivitet.  
 
5.3 Institutionell teori  
Förmodligen kan blockchain reformera sociala institutioner genom att förändra människors 
förtroende och attityd gentemot risk. I korrelation med det som sägs inom institutionell teori så 
sker förändringar i institutioner som svar på marknadsförändringar men däremot inte 
nödvändigtvis i samma takt som teknologisk utveckling, vilket upplevs vara fallet när det 
kommer till teknologin. Flertalet respondenter nämner behovet av reglering och lagstiftning 
kring teknologin för att kunna utnyttja den till fullo. 
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I dagsläget finns en formell begränsning eller avsaknad av formell begränsning när det kommer 
till jurisdiktion, vilket påpekas av Martin Riit. Dagens lagar är inte formade efter teknologin 
och därmed öppna för tolkning utefter förmåga och syfte med respektive situation. De som i 
dagsläget är mest kreativa när det kommer till tolkning av lagen har även större möjlighet att 
utveckla teknologin till sin fördel.  
 
IMF (2017) menar att fenomenet fintech är en internationell fråga samt bidrar till förändring i 
egenskaper hos finansiella tjänster och finansiell infrastruktur. Hörmark instämmer med IMF 
(2017) och menar att krävs reglering av teknologin som sträcker sig utanför nationsgränserna. 
Vidare i diskussionen menar både Abebe och Toll att om finansiella aktörer inte hänger med i 
teknologisk förändring kommer påtryckningarna utifrån och därmed reduceras 
konkurrenskraft, vilket bekräftas av Muller et al (2015) och Rejeb et al (2008). Den 
teknologiska förändringen är därmed oundviklig för aktörer som vill fortsätta interagera på den 
finansiella marknaden. Riksbanken (2014) i sin tur, påtalar vikten av att lagar och regler är 
stiftade på ett sådant sätt att de främjar ekonomisk fördel för samhället snarare än att bidra till 
ökade kostnader. I och med att finansiell innovation är oundviklig, kräver det att även 
lagstiftande organ och regulatorer anpassar sig och främjar vidare utveckling genom att anpassa 
reglering till innovativ teknik som kan bidra till att reducera kostnader och öka samhällsnytta. 
Samtliga av studiens respondenter nämner behovet av att anpassa dagens lagstiftning till 
blockchainteknologin för att göra den tillämplig i finansiella sammanhang. Att det förefaller 
en utmaning att integrera befintliga regleringar med innovativ och finansiell teknik bekräftas 
av Lee och Shin (2018). 
 
Med blockchainteknologin uppstår i dagsläget en tvist mellan den effektivitet teknologin 
potentiellt sett har möjlighet att bidra till och institutionella lagar och regler. ”Finality 
Settlement” som Johan Toll nämner, är ett exempel på en kontradiktion med teknologin i 
kombination med rådande reglering och dess möjlighet att effektivisera. Äganderätten är i sig 
ett medel för att effektivisera finansiella kontrakt och minska risken för asymmetrisk 
information och förhandlingskraft. För att kunna utnyttja blockchainteknologin till fullo krävs 
det hundra procent samstämmighet i vem som äger en tillgång och när ägandet övergår. I 
motsättning till den reglering som Fernandez och Tamayo (2017) menar är nödvändig för att 
institutioner ska förefalla effektiva så är regleringen kring användandet av 
blockchainteknologin idag inte helt självklart.  
 
En annan institutionell begränsning kan utgöras av avsaknaden av standard för implementering 
av teknologin. Teknologin bör utvecklas i samstämmighet med regulatoriska institutioner eller 
jurister för att inte riskera att stagnera. I enlighet med institutionell teoris uppfattning om 
formen av sociala processer och uppbyggnad av organisationsstruktur (Dillard et al., 2004) 
belyser fler av studiens respondenter att det krävs att en standard utvecklas för att underlätta 
implementationen av blockekedjeteknologin.  
  
Å ena sidan strävar och förespråkar institutionell teori reducering av transaktionskostnader, å 
andra sidan finns det begränsningar i institutionella lagar och regler som utgör en tröghet i 
utvecklingen, och därmed i reduceringen av transaktionskostnader och möjligheten att uppnå 
ytterligare effektivitet inom den finansiella sektorn.  
 
Daniel Abebe på Advanon säger att med blockchain blir vi alla “equal”, vilket skulle kunna 
tolkas som en motsättning i intresse när det kommer till reglerande institutioner. Ju mer 
decentraliserade systemen blir och desto mer tillit som ägnas teknologin, desto mindre 
inflytande och legitimitet har institutionerna, vilket skulle kunna förklara en eventuell ovilja 
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till att förändras. Högmark nämner att på områden med stor myndighetstilltro så är vi mindre 
benägna att förändra oss, vilket skulle kunna vara den finansiella sektorn.  
 
Billing påpekar att en stor del av utmaningarna ligger i att reglera en obefintlig marknad och 
etablera en standard för denna, innan så har skett finns det ingen implementeringsmarknad att 
tala om. Vidare menar han att dagens lagstiftning inte har lagrum för att hantera den här typen 
av teknologi än. Det kommer även krävas en global standard. Segendorf instämmer och menar 
att det råder en ovisshet kring hur dagens ramverk som reglerar finansiell infrastruktur ska 
hantera blockchainteknologin.  
 
5.4 Innovation-Decision Process 
Finansiella kontrakt, transaktioner och register över dessa är delar av de strukturer som 
definierar vårt juridiska, politiska och ekonomiska system och infrastruktur. De upprättar och 
säkerställer identiteter och händelser. Funktionerna ämnar fastställa organisationsgränser samt 
fastställa tillgångar samt styra global samverkan samt interaktioner mellan samhällen, 
organisationer och individer. Trots detta har inte dessa vitala verktyg som formats för att 
hantera dessa strukturer utvecklats i samma takt som ekonomins digitala transformation. I en 
digital värld bör utformandet av reglering och upprätthållandet av administrativ kontroll 
förändras.  
 
Rogers (2003) argumenterar för att spridningen av en innovationsprocess kommuniceras över 
tid mellan deltagare i ett socialt nätverk. Toll och Hörmark, på Nasdaq respektive SEB, berättar 
att de officiellt har arbetat och utvecklat möjligheterna med blockchainteknologi sedan 2015.  
 
I enlighet med det Rogers (2003) beskriver när det kommer till formande av attityd gentemot 
en innovation i övertygandefasen och att attityd generellt är föränderlig, så beskriver 
respondenterna en volatilitet i inställningen till blockchainteknologin över tid. Majoriteten av 
respondenterna belyser attityden som en del opportunism och en del pessimism. Hörmark talar 
om ökad opportunism på en väldigt kort period. Abebe bekräftar attityden och påtalar vidare 
den höga opportunismen som rättfärdigat. Krister Billing på SEB har upplevt en hög 
opportunism som idag har minskat till en mer moderat nivå. Riit på Mitigram menar att han 
kan uppleva att förväntningarna på teknologin är överreklamerade. Samtidigt är han noga med 
att påpeka att om teknologin hanteras och implementeras på rätt sätt så kan den absolut bidra 
med fördelar inom vissa områden inom den finansiella sektorn, men den kommer inte lösa alla 
världens problem.  
 
Segendorf resonerar kring att attityden är baserad på nyfikenhet, att man vill vara först ut och 
att det inte är helt ovanligt när det kommer till innovationer. Billing förklarar att blockchain 
har varit en lösning på områden som tidigare inte har förkunnat ett problem, alltså en presumtiv 
lösning på ett inte än existerande problem. Rationellt vore att först identifiera ett problem för 
att möjligtvis se över en blockchain som en lösning. Rogers (2003) argumenterar för att en 
innovation kan skapa ett behov och vice versa.  
 
När det kommer till att visa handlingskraft inom Innovation-Decision Process mot att acceptera 
innovation så har fler av medverkande respondenter exempel på genomförda pilotprojekt och 
“proof of concepts”.  I syfte att utvärdera teknologins tillstånd menar Poeppelhuss et al (2011) 
att det kan vara svårt att mäta utfallet och därefter utvärdera teknologin för vidare 
implementering, utan ett mätbart resultat från implementationsförsök inom begränsade 
områden. Toll menar att Nasdaq är ett av de företag som är ledande och kanske har kommit 
längst när det kommer till acceptans och utveckling av blockchainteknologin. Redan 2015 
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utförde de en lyckad pilot på kapitalmarknaden för att hantera onoterade bolags aktier. Han 
beskriver utfallet som positivt och säger att mycket bra lärdom om vad det innebär att hantera 
tillgångar samt fortsatt utveckling kring hur de kan transferera ägandeskap av tillgångar på en 
blockchain. Dock så påpekar han att det var svårt att hitta ett specifikt “affärscase” för att 
fortsätta driva utvecklingen av just den produkten och det saknades incitament till vidare 
investering. Däremot berättar han att produkten i sig bidrog till utveckling av andra 
blockchainbaserade produkter, vilka sedan sålts vidare till bland annat schweiziska börsen och 
en amerikansk annonssajt. Toll beskriver ytterligare ett lyckat blockchainprojekt innebärande 
en konstruktion av ett röstningssystem för bolagsstämmor som idag säljs som en kommersiell 
produkt. Även Billing bekräftar att de genomför pilotimplementationer och ”proof of concepts” 
på SEB, med avsikt och förhoppning att inom snar framtid kunna presentera ett 
användningsområde eller kommersiell produkt.  
 
Riit på Mitigram bekräftar ett intresse i teknologin och menar att det är spännande och 
intressant samt att det är något som de undersöker. Men att de i dagsläget inte är mer än så och 
han ser större potential med teknologin utanför deras affärsområde. 
 
Davis (1989) diskuterar två viktiga variabler vid acceptans av innovativ teknologi. Den första 
faktorn är perceptionsförmågan av att innovationen leder till en förbättring för en individ, 
företag eller nätverk. I enlighet med det säger flertalet respondenter att teknologin idag är en 
lösning på ett obefintligt problemområde, vilket kan förklara svårigheterna i att hitta rätt 
implementationsområde.  
 
Kakavand et al (2017) förklarar att adaption av innovation är en viktig faktor i att behålla 
konkurrensfördel på marknaden. Hörmark utvecklar resonemanget vidare genom att påtala att 
om inte respektive aktör utvecklar sig i samma takt kommer utvecklingen att drivas utifrån och 
potentiellt resultera i förlorade markandsandelar. Respondenterna har genomgått en 
kunskapsbaserad acceptans, där de byggt upp en förståelse. Samtliga respondenter har passerat 
övertgande inom ”persuasionstadiet”.   
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Figur 4: Upplevd attityd och process enligt tolkning av Decision-Innovation Process. Egen bearbetning 

 
5.5 Tillämpningsområden 
Peter Sundström, Krister Billing och Johan Toll beskriver kravet på kreativitet som stort men 
hävdar att så länge det finns fantasi är användningsområdena i princip obegränsade.  
 
Samtliga av de respondenter som deltagit i studien kan identifiera potentiella 
tillämpningsområden där blockchainteknologin kan fylla en viktig funktion inom den 
finansiella sektorn. De har både identifierat områden utifrån innovationer historiskt har 
anammats och hur innovationer anammas idag. Jenssen och Sundström ger Enigios projekt 
“Trace:Original”, ett projekt inom lånemarknaden och finansiell arkivering, som exempel på 
ett tillämpningsområde som de har stor tilltro till.  
 
Generellt så påtalas de tillämpningsområden där respondenterna kan se de största 
effektivitetsvinsterna, vilket oftast härrör sig till områden som idag innehåller en stor mängd 
manuell hantering. Den styrningsstruktur som i slutändan kommer att anammas är de som 
bidrar med mest omfattande rationalisering och effektivisering av processer korrelerar även 
med Williamssons (1979) påstående inom transaktionskostnadsteorin. 
 
Flertalet respondenter identifierar även området för handelsfinansiering som ett potentiellt 
implementeringsområde där blockchainteknologin har möjlighet att tillföra effektivisering. 
Både Martin Riit och Magnus Jenssen nämner hanteringen av transportdokument som ett 
exempel där en stor mängd dokument i dagsläget hanteras manuellt och kräver 
originaldokument för äganderätt. Hörmark och Billing instämmer med ovan respondenter och 
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nämner fördelar med att digitalisera pappersintensiva områden med stor handpåläggning av 
många aktörer. Behovet av att kapa intermediärer i denna typ av finansiella processer bekräftas 
även i Riksbankens rapport från 2016.  
 
Även informationstunga områden inom den finansiella sektorn beskrivs som lämpliga för 
tillämpning för teknologin. Riit nämner KYC som exempel på detta. I enlighet med Murphy 
(2017) menar Riit att teknologin bör användas i syfte att sprida och göra pålitlig information 
tillgänglig. Där kan även paralleller till transaktionskostnadsteorin göras då Riit framhäver 
vikten av att utnyttja blockchainteknologin för läsintensiva områden, vilket är mindre kostsamt 
än skrivintensiva.  
 
Samtliga respondenter är även noga med att blockchainteknologin inte lämpar sig för alla 
områden inom den finansiella sektorn. Både Toll och Hörmark beskriver vikten av att hitta 
incitament för att implementera teknologin. Riit påpekar även att implementeringen kommer 
ske successivt och att även om teknologin är lämplig för exempelvis effektivisera befintlig 
infrastruktur för transaktionshantering, så tror han att den kommer implementeras inom andra 
områden först.  
 
Med blockchains uppgång föddes den tekniska innovationen smarta kontrakt på nytt. 
Fenomenet har debatterats under en längre tid dock har det inte etablerat sig som en 
affärsmöjlighet på den finansiella marknaden förrän nu. Smarta kontrakt är en av de funktioner 
som enskilt har fått störst uppmärksamhet i samband med utvecklingen av blockchain. Smarta 
kontrakt skulle kunna appliceras på blockchainteknik. Likt blockchain har smarta kontrakt 
potential att ersätta många tjänster inom juridik, finans och andra mellanhänder som rör 
kontraktering. Andra likheter mellan teknikerna är högre tillit till motparter och säkrare 
transaktioner.  
 
Curcurru (2017) förklarar att uppsättningen av kontrakt övergår från en uppsättning av juridiskt 
språk till kontraktuella termer i datorspråk. Det skulle innebära en helt ny uppsättning av avtal 
rent juridiskt. Hörmark diskuterar smarta kontrakt som ett område utan lagrum. Rent juridiskt 
idag är det inte möjligt att utföra automatiserade kontrakt. Den tanken skrämmer även Toll som 
menar på att kontraktera avtal med stora antal sidor i koder inte är möjligt.  
 
Nofer et al, (2017) diskuterar den ökade effektiviteten med att upprätta kontrakt digitalt och 
eventuellt utföra dem blockchainbaserat. Flertalet respondenter accepterar det som en 
affärsmöjlighet och argumenterar för en ökad effektivitet med digitala kontrakt.  
 
Abebe argumenterar för en specifik möjlighet att använda smarta kontrakt. Han menar att 
banker skulle kunna automatisera kreditkontrakt med låntagare och effektivisera inkassoarbete. 
Abebe förklarar smarta kontrakt som en automatisering av transaktioner baserat på en händelse. 
Exempelvis förklarar Abebe ett varningssystem där långivare blir varnade för tidigare 
betalningshistorik hos kunder.  
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6 Diskussion och slutsats 
___________________________________________________________________________ 
I detta kapitel kommer studiens resultat att presenteras tillsammans med avslutande diskussion 
samt slutsats. Utgångspunkten i kapitlet kommer utgöras av undersökningens frågeställningar  
för att uppnå tidigare behandlat syfte. Avslutningsvis behandlas förslag på vidare forskning 
inom avsnittet. 
 
6.1 Diskussion 
Under senaste tiden har både Bitcoin och blockchainteknologin fått ett väldigt omfattande 
medialt utrymme i allt från akademiska tidskrifter, techforum och finansiella aktörers 
pressreleaser till press. Det var en utav de främsta anledningarna till att ämnet valdes för vidare 
undersökning. Bilden som målas upp är å ena sidan att spekulationer kring Bitcoin utgör en 
bubbla som när som helst kommer spricka, å andra sidan talas det om blockchainteknologin 
som lösningen på alla världens bekymmer.  
 
Självklart kan inte teknologin lösa orättvisor världen över. Men trots att studiens resultat tyder 
på att det finns oklarheter samt svårigheter kring implementeringen samt att 
blockchainteknologin kan uppfattas som en lösning som förekommer problemet, så bör ändå 
den bild som media målar upp betraktas som förhållandevis rättmätig. Det som dock förefaller 
relativt tydligt i och med studiens resultat är att trots stor potential inom den finansiella sektorn, 
så är teknologin inte tillräckligt bearbetad än för att en självklar kommersiell lösning ska kunna 
presenteras eller förutspås. Affärsidéer och modeller som appliceras ovanpå 
blockchainteknologin behöver någon form av standard för att fungera friktionsfritt.  
 
Därmed inte sagt att teknologin är lämplig inom alla områden inom den finansiella sektorn 
eller att det är den lösningen som faktiskt fungerar bäst eller antas. Trots att blockchain bör 
inneha en viss standard, som underlättar teknologin i sin helhet, framkommer det under 
studiens gång att blockchain troligtvis kommer att skräddarsys inom olika områden med olika 
nisch. Respektive blockchain kommer sannolikt ha egna egenskaper och standarder, snarare än 
att hela den finansiella sektorn hanteras inom en och samma blockchain.  
 
Ingen av de teorier som har valts för att analysera studiens empiriska resultat kan enskilt 
förklara huruvida en implementation av blockchainteknologin är relevant eller nödvändig. 
Teknologin kan antas bidra med högre transparens vilket inom vissa finansiella områden är en 
förutsättning för optimal funktion. Men inom andra områden är inte transparens 
eftersträvansvärt i samma grad, dock fortfarande relevant. Liknande förutsättning gäller även 
för strävan efter kostnadsreducering och effektivitet. Både minskning av kostnader och ökad 
effektivitet är i sig positivt, men inte nödvändigtvis på bekostnad av ökad tröghet på andra plan. 
Det handlar i slutändan att aktörer inom den finansiella sektorn måste lyckas balansera detta.  
 
6.2 Slutsats 
Uppsatsen syftar till att undersöka och kartlägga möjligheterna och eventuella utmaningar med 
blockkedjeteknologin inom den finansiella sektorn samt att undersöka vilka 
appliceringsområden som potentiellt skulle gynnas mest.  Studiens resultat tyder på att olika 
aktörer som arbetar med utveckling av blockchainteknologin inom den finansiella sektorn har 
kommit olika långt med implementeringen. Men att teknologin kan bidra till fördelar på 
marknaden råder det inga tvivel om och det mesta tyder på att teknologin är här för att stanna. 
Möjligheter som har identifierats som mest signifikanta för applicering av teknologin är 
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framförallt inom de områden som i dagsläget kräver stor mängd manuell pappershantering och 
som kräver många mellanhänder för att fungera korrekt. Inom manuella områden kan 
blockchainteknologin verka automatiserande och därmed reducera transaktionskostnader kring 
moment.  Det är svårt att ge en exakt indikation på vilka appliceringsområden som förefaller 
mest lämpliga men baserat på studiens resultat innefattar det potentiellt områden som 
handelsfinansiering, fondmarknaden och arkivering av information. Med de teoretiska aspekter 
respondenter bidragit med samt den faktiska utveckling respondenterna/företagen bidragit med 
finns det potential att dessa områden i framtiden kommer att vara blockchainbaserade.  
 
Målet med studien var även att undersöka hur teknologin påverkar effektivitet och transparens 
inom den finansiella sektorn. Med det i åtanke har studien resulterat i slutsatsen att 
blockchainteknologin kan antas bidra till en mer transparent, effektiv och stabil finansiell 
marknad, om teknologin implementeras inom rätt område. I dagsläget har innovationen och 
teknologin kommit längre än problematiserandet kring transparens, transaktionskostnader och 
effektivitet inom den finansiella sektorn. Detta gör att rätt område för implementering och 
anledningarna till att implementera teknologin måste identifieras tydligare innan vidare 
utveckling kan ske.  
 
I och med att teknologin kan distribueras mellan olika aktörer skulle det kunna ge upphov till 
ökad transparens mellan flera aktörer samtidigt. De kan alltså ha tillgång till samma 
information i realtid, med vetskapen om att informationen är autentisk. Likaså finns det 
möjlighet att i stor omfattning reducera mellanhänder, manuellt pappersarbete samt 
tidskrävande kontroller och uppnå effektivare processer. Med en mer transparent och effektiv 
finansiell sektor kan graden av finansiell stabilitet antas öka.  
 
Studien kommer även fram till att utmaningarna ligger i att identifiera vilka områden inom den 
finansiella sektorn som kan gynnas mest av teknologin och att utveckla regleringen därefter. 
En svårighet som under arbetets gång har identifierats är tröghet i institutionell förändring när 
det kommer till implementation av teknologin. Det krävs en reform av ramverk och lagstiftning 
för att vägleda användning och implementation. Vidare krävs någon form av global standard 
för att uppnå maximal nyttoeffekt av teknologin.  
 
Identifierade möjligheter:  

Ø Automatisera kedjan för handelsfinansiering och därmed reducera 
transaktionskostnader samt tidsåtgången för momenten  

Ø Öka transparens mellan finansiella aktörer och myndigheter  
Ø Applicera teknologin på KYC-tjänster och därmed minska tidsåtgången för processen, 

reducera transaktionskostnader samt säkerställa informationens äkthet  
Ø Automatisera transaktioner och processen för ägandeskifte 
Ø Automatisera och förenkla protokollföring samt digitalt lagra dokument 
Ø Potential att effektivisera bankers interna processer   

 
Identifierade utmaningar: 

Ø Blockchainteknologin förekommer ett konkret problem  
Ø Lagstiftning och reglering 
Ø Internationell standard  

 
Mycket tyder på att utvecklingen av blockchainteknologin inom den finansiella sektorn 
sannolikt är en förändring som bör göras för att aktörer inom marknaden ska vara fortsatt 
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konkurrenskraftiga i utvecklingen mot den ”digitala eran”. Blockchainteknologin har potential 
att reformera den finansiella sektorn fundamentalt. Det har under studiens gång visat sig att 
blockchain är en lösning på ett icke existerande problem och snarare bör det vidare undersökas 
hur teknologin kan appliceras för att förenkla och automatisera den finansiella sektorn. Vidare 
slutsats som studien resulterat i är att första fokus snarare bör ligga på vad teknologin kan bidra 
med inom den finansiella sektorn, istället för var teknologin kan appliceras. Baserat på 
teknologins egenskaper kan därefter behov inom respektive område på den finansiella 
marknaden analyseras för att avgöra om blockchainteknologin är den mest lämpade lösningen.  
Dock bör det noteras att teknologin fortfarande befinner sig i ett tidigt skede av utveckling.  
 
6.3 Förslag på vidare forskning 
Det finns ett flertal branscher och områden där blockchainteknologin skulle kunna fylla en 
funktion och har potential att effektivisera. Den här undersökningen har behandlat 
möjligheterna med teknologin inom den finansiella sektorn, men undersökningen skulle kunna 
göras djupare och med ett smalare fokus på respektive identifierat tillämpningsområde. 
Exempelvis skulle en mer djupgående studie på hur implementeringen av teknologin inom 
handelsfinansiering, eller kapitalmarknaden skulle kunna fungera vara intressant och utgöra ett 
kunskapsbidrag.  
 
Vidare tyder även studiens resultat på en signifikant brist i lagstiftning och reglering kring 
området, vilket även förefaller väsentligt för dess vidare utveckling. En mer djupgående studie 
ur ett juridiskt perspektiv av möjligheterna med blockchainteknologin skulle därför vara både 
viktigt och intressant.  
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8 Appendix 
 
Intervjuschema  
Fråga Motivering  

• Vad är din roll på företaget?  Bekvämlighet, förkunskap 

• Hur arbetar företaget med innovation och 
digitalisering?  

Förkunskap, förståelse för företaget och 
respondentens kunskap  

• Jobbar ni i nuläget med utveckling eller 
implementering av blockchainteknologi? 

Förkunskap, förståelse för företaget och 
respondentens kunskap  

• Vilka är de största 
fördelarna/nackdelarna med 
blockchainteknologin?  

• Blockchain 
• Innovation-decision process 
• Transparens 
• Transaktionskostnadsteorin 

• Vad ser du för för - och /nackdelar med 
ett decentraliserat nätverk?  

• Blockchain 

• Hur tror du blockchainteknologin 
kommer implementeras inom den 
finansiella sektorn?  

• Blockchain 
• Institutionell teori  
• Transaktionskostnadsteorin 

• Hur tror du att teknologin kan påverka 
den finansiella sektorn kortsiktigt och 
långsiktigt?  

• Blockchain  
 

• Behöver den finansiella marknaden 
blockchainteknologin? 

• Innovation-Decision Process 

• Är förväntningarna på teknologin 
överreklamerade? 

• Innovation-Decision Process 

• Hur upplever du attityden gentemot 
teknologin? 

• Innovation-Decision Process 

• Hur tror du att blockchain kan påverka 
effektiviteten inom den finansiella 
sektorn?  

• Kostnadsmässigt 
• Tidsmässigt 

• Transaktionskostnadsteorin 
• Institutionell teori 
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• Hur tror du att teknologin kan påverka 
den finansiella stabiliteten? 

• Institutionell teori 

• Hur tror du att spridningen av teknologin 
mellan diverse institutioner kommer att 
se ut? 

 
• Innovation-Decision Process 

• Vilka områden inom den finansiella 
sektorn tror du kan gynnas mest av 
implementering av 
blockchainteknologin?  

• Institutionell teori  

• Vilka aktörer kommer att gynnas mest av 
teknologin?  

• Innovation-decision process, 
institutionell teori  

• Hur tror du att blockchainteknologin kan 
påverka transparensen inom den 
finansiella sektorn? 

• Transparens  

• Tror du att finansiella sektorn är redo för 
teknologin? 

• Innovation-Decision Process 

• Vilka är de största fördelarna med smarta 
kontrakt?  

• Smarta kontrakt  

• Har du några andra reflektioner kring 
teknologin som du vill dela med dig av?  

Avslutande  

 
 
 
 

 
 
 


