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Förord 
 

Vi vill ta tillfället i akt att tacka alla respondenter som har deltagit i studien. Ett stort 

tack för all tid ni så generöst lade ner samt all kunskap ni bidragit med. Utan er hade 

denna studie inte varit möjlig att genomföra. Vidare vill vi tacka vår eminenta 

handledare Öystein Fredriksen som på ett outtröttligt sätt har stöttat oss under studiens 

genomförande. Din vägledning och kritiska granskning har varit till stor hjälp under 

resans gång. 
 

Avslutningsvis vill vi tacka varandra för en relativt komplikationsfri termin. Nästa 

anhalt är sommarens fotbollsderby mellan nord och syd där ”mesta mästarna” gör upp 

mot eljest-jämtlänningarna. 
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Sammanfattning 
 

Titel: New Kids On The Blockchain – En kartläggning om svenska bankers syn 

på blockkedjeteknologin och dess potentiella användningsområden Författare: 

Tobias Larsson Kihlgren och Björn Sterner 
 

Handledare: Öystein Fredriksen 
 

Nyckelord: Blockchain, Blockkedja, Tillit, Transaktioner, Smarta Kontrakt, KYC, Emerging 

technology 
 

Bakgrund: Intresset för världens första kryptovaluta Bitcoin har fått världen att öppna upp 

ögonen för dess underliggande teknologi: Blockkedjan (”Blockchain”). Blockkedjan kan 

beskrivas som en decentraliserad databas där ingen central aktör ensam kan bestämma över 

nätverket. Istället registreras och verifieras transaktioner av nätverkets deltagare. Detta 

möjliggör för digital information att distribueras men inte kopieras på ett tillförlitligt sätt. 

Teknologin har således möjlighet att skapa tillit mellan aktörer som vanligtvis inte litar på 

varandra och anses därför ha stor potential att effektivisera många branscher, däribland 

banksektorn. Det råder en stor optimism bland flertalet finansiella aktörer som undersöker vilka 

möjligheter teknologin har att förbättra dess produkter och tjänster. 
 

Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilka användningsområden svenska banker ser potential 

för Blockkedjan och hur teknologin kan komma att appliceras inom banksektorn. Studien ämnar 

även analysera vilka effekter användningen av Blockkedjan kan få på transaktioner inom den 

svenska banksektorn. 
 

Genomförande: Studien karaktäriseras av en kvalitativ forskningsmetod. Empirinsamlingen har 

skett genom ett selekterat urval med fokus på individer som är insatta inom ämnet och 

banksektorn. 
 

Slutsats: Studien identifierar KYC, Smarta Kontrakt och Transaktioner som potentiella 

användningsområden för den svenska banksektorn. Framförallt KYC lyfts fram som ett område 

där blockkedjeteknologi kan spela en framtida roll i att förbättra hanteringen av 

kundinformation. Studien framhäver även trade finance och interbank-transaktioner som 

attraktiva områden för teknologin att effektivisera. Vidare visar resultatet att Blockkedjan inte 

skall ses som ett hot mot bankernas roll som intermediär utan en teknologi som möjliggör 

effektivisering av deras befintliga tjänster. Teknologin är att betrakta som en Emerging 

technology med en hög osäkerhet i dagsläget där teknologins största potential att ge effekt ligger 

i framtiden. De största hoten mot en implementering av blockkedjeteknologin inom banksektorn 

är att teknologin fortfarande befinner sig i en experimentell fas samt en brist på gemensamma 

standarder och regler banker och länder emellan. 



 



Abstract 
 

Title: New Kids On The Blockchain – A study regarding Swedish banks view on the 

blockchain technology and its potential area of application 
 

Authors: Tobias Larsson Kihlgren & Björn Sterner 
 

Supervisor: Öystein Fredriksen 
 

Keywords: Blockchain, Trust, Transactions, Smart Contracts, KYC and Emerging technology 
 

Background: The interest for the first cryptocurrency in the world made the world caught the 

attention of the technology behind Bitcoin: Blockchain. Blockchain can be described as a 

decentralized database with no central part controlling its network. Instead, all transactions are 

registered and verified by the members of the network. This enables digital information to be 

distributed but not copied in a trustworthy way. The technology therefore has the possibility to 

create trust between parties that normally does not trust each other and is for that reason 

considered to have the potential to make many industries, including the banking industry more 

effective. Amongst a number of financial players that investigate the possible opportunities the 

technology have for improving their products and services, the optimism is high. 
 

Purpose: The purpose of this study is to research which potential fields of application Swedish 

banks sees for Blockchain and how the technology could be used by the banking industry. The 

study also intend to analyze the effects the usage of the technology would have on transactions 

within the Swedish banking industry. 
 

Completion: A qualitative research method characterize the study. The empirical data has been 

collected through a selected sample focused on individuals with knowledge and experience 

within the field. 
 

Conclusion: The study identifies KYC, Smart Contracts and Transactions as potential fields of 

application for the Swedish banking industry. In particular, KYC was highlighted as an area 

where the Blockchain technology could help improve managing the personal information of the 

customer. The study also points out trade finance and interbank-transactions as attractive areas 

of possible use for the technology. Furthermore, the result of the study shows that the 

technology should not be seen as a threat against banks role as an intermediary but a technology 

that enables the banks services to become more efficient. The technology is to be seen as an 

Emerging technology with high uncertainty today and where the potential impact lays in the 

future. The biggest threats against an implementation of the technology are that the technology 

still is in an experimental phase and the shortage of common standards and rules between banks 

and across countries. 





Begreppsförklaringar 
 
 
 
 

Bitcoin – Världens första decentraliserade valuta, även kallad kryptovaluta. 
 

Blockkedjan – En Blockkedja är en distribuerad databas som lagrar informationen över alla 

transaktioner som görs på nätverket. Varje ny transaktion måste godkännas av ett antal noder i 

nätverket vilket gör det nästan omöjligt att förfalska eller ändra information som lagrats om 

inte tillgång till samtliga datorer i nätverket ges. Detta skapar förtroende och säkerhet hos 

systemet och tillåter systemet att verka utan en central aktör. 
 

Clearing- & Settlementprocess – Clearing är processen för bekräftelse och uppdatering av 

parternas tillgångsliggare vid överföringar av pengar och värdepapper. Vid Settlement sker 

det faktiska bytet av tillgångar mellan parterna. 
 

Corda – En distribuerad tillgångsplattform som bygger på blockkedjeteknologi ämnat för 

finansiella aktörer som utvecklats av bolaget R3. 
 

Decentraliserat – Inflytande och makt flyttas från ett centrum eller ett fåtal centra till 

fler områden och personer. 
 

Distribuerad – Teknologi fördelad på flera datorer sammankopplade i ett nätverk där 

datorerna kan vara på geografiskt olika ställen men som verkar via samma operativsystem. 

 
Distributed Ledger Technology – En liggare bestående av replikerad, delad och 

synkroniserad digital data från nätverkets deltagare och teknologin som Blockkedjan bygger 

på. 
 

Double-spending problem – Risken att den digitala tillgången kan spenderas två gånger. 

Ett problem som är unikt för digitala valutor då digital information kan bli reproducerad 

relativt enkelt. 
 

Hashfunktion – Matematisk funktion som transformerar den digitala datan (hashen) som 

säkerställer dess autenticitet till ett relativt litet heltal som gör det enklare att återfinna hashen. 
 

KYC – ”Know your Customer”, processen finansiella institut använder sig av för att 

identifiera och verifiera identiteten hos sina kunder. 
 

Mining – Ett sätt att generera nya Bitcoins genom lösningar på utmanande matematiska 

problem. 
 

Miner – Individer som lånar ut sin datorkraft för att verifiera transaktioner på Blockkedjan 

kallas miners och mottar betalningar för detta, exempelvis i form av Bitcoins om det sker 

på Bitcoins Blockkedja. 



Noder – En nätverksansluten enhet som knyts ihop med andra noder i nätverket och kan 

ta emot och dela information till resterande nätverk. 
 

Proof-of-Concept – Utvärdering av en idé som är i ett tidigt skede genom utveckling av 

exempelvis en prototyp. Prototypen testas sedan för att verifiera idéns potential. 
 

Proof-of-Work – Processen som används för att säkerställa säkerheten i Blockkedjan samt att 

konsensus uppnås. 
 

Smarta Kontrakt – Blockkedjebaserad kontraktslösning som inte skrivs på papper utan 

istället som applikationer på Blockkedjan för att underlätta förhandling, exekvering och 

upprätthållning av ett kontrakt. 
 

Trade Finance – Monetära aktiviteter relaterade till inhemsk och internationell 

handel Transaktionskostnad – Kostnader som uppkommer vid ett ekonomiskt byte. 

 
Whitepaper – Ett sammanfattande dokument som beskriver en komplex vara, tjänst eller 

produkt. 
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1 Inledning 
 
 

I det inledande avsnittet introduceras studiens ämne, problembakgrund samt 

problemdiskussion som sedan leder fram till studiens syfte och frågeställning. 

Avslutningsvis beskrivs studiens genomförande och avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Intresset för världens första kryptovaluta Bitcoin har ökat kraftigt det senaste året. 

Under 2017 nåddes en toppnotering på över 19,000 $ vilket var en ökning med över 

1900 % från årets början (Coinmarketcap, 2018) och där Bitcoin även var det näst mest 

googlade ordet under 2017 (Koetsier, 2017). Bitcoin beskrivs som en decentraliserad 

och helt digital valuta och betalningssystem som fungerar utan en centralbank eller 

annan central aktör. Detta möjliggör för två parter att genomföra transaktioner utan 

hjälp eller inblandning från en pålitlig tredje part som en bank eller annat finansiellt 

institut (Nakamoto, 2008). Trots att det är Bitcoin som får mest uppmärksamhet i media 

idag ökar även intresset och nyfikenheten för den underliggande teknologin som 

möjliggör Bitcoin: Blockkedjan (“Blockchain”). 

 

Swan (2015) beskriver Blockkedjan som en decentraliserad och publik databas där 

transaktioner registreras och matematiskt verifieras av datorer som medverkar i nätverket. 

Den information som finns i databasen kan visas av nätverkets användare och kontrolleras 

inte av någon central aktör utan av nätverkets användare. Vidare beskriver Swan (2015) att 

teknologin innebär att värde kan skickas Peer to Peer (P2P) i en digital miljö utan att först 

behöva gå igenom en central aktör i form av en bank eller annat finansiellt institut. Med 

blockkedjeteknologin tillåts digital information att distribueras men inte kopieras. På så sätt 

säkerställs att samma digitala data inte har skickats till flera olika personer vilket är 

essentiellt vid transaktioner (Rosic, 2017). Blockkedjan möjliggör att motparten som mottar 

digital information kan lita på att informationen är unik och således skapa tillförlitlighet 

mellan två parter. Av den anledningen benämns teknologin som the trust protocol (Tapscott 

& Tapscott, 2016). Dagens centraliserade system som har ansvar för att verifiera 

transaktioner och betalningar mellan olika parter är improduktivt, dyrt och 
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betyder högre transaktionskostnader till följd av användningen av en mellanhand 

(Stafford, 2015). 

 

Tapscott och Tapscott (2017) menar att överföringen av pengar dock bara är ett av många 

användningsområden för den nya teknologin. Tapscott och Tapscott (2016) hävdar att 

blockkedjeteknologin kommer innebära en demokratisering av finansbranschen där 

privatpersoner ges möjligheten att investera och tillhandahålla kapital till företag i behov av 

finansiering runt om i världen utan att använda sig av mellanhänder. Peters och Panayi 

(2015) menar att potentialen hos blockkedjeteknologin är hög med möjligheter att förändra 

framförallt dagens bankindustri genom automatiserade journalföringssystem, förenklade 

globala överföringar, Smarta Kontrakt och digitala tillgångar. Enligt Holmes (2017) ansökte 

finansiella institut 2017 om över 2700 patent för vidare forskning relaterade till teknologin. 

Även svenska banker som SEB och Nordea har valt att investera i teknologin via bolaget 

R3 som är ett internationellt konsortium för blockkedjeteknologi med målet att undersöka 

dess potential (Leijonhufvud, 2017). Den optimism som råder bland många aktörer inom 

finansbranschen vittnar om att de ser stor effektiviseringspotential med användningen av 

Blockkedjan. 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Dagens samhälle blir mer och mer digitalt där e-handeln och användningen av internet 

har lett till att nya betalningssätt har tagit fart, varpå användningen av kontanter som 

betalningsmedel minskar (Pettersson, 2017). Detta har lett till att det sker stora 

strukturella förändringar på den svenska betalningsmarknaden där kontantbetalningen i 

affärer stod för endast 20 % av samtliga betalningar som gjordes (Ivarsson, 2016). Den 

ökade digitaliseringen har även lett till att efterfrågan på digitala betalningslösningar har 

ökat, varpå frågan huruvida den finansiella infrastrukturen verkligen har följt med i 

denna digitala utveckling eller om den fortfarande är byggd för en värld innan 

digitaliseringen bör ställas. 

 

Även globaliseringen har medfört ökad internationell konkurrens på företag vilket sätter 

större press att fokusera på innovation för att kunna vara konkurrenskraftiga (Utterback, 

1994). Ett problem med innovation belyser Utterback (1994) är att det är en högst opålitlig 

process som involverar hög osäkerhet och risktagande vilket gör det till en svårhanterlig 
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utmaning för företag. Innovativa och flexibla företag som PayPal kan annars komma att 

utmana traditionella banker som den ledande aktören för betalningstransaktioner (Auge-

Dickhut, Koye & Liebetrau, 2016). 

 

Lovén (2016) menar att internationella betalningar är ett exempel på att banker inte har 

haft en tillräckligt framgångsrik innovationsprocess. Lovén (2016) påpekar att dessa 

utförs på samma sätt idag som för 20 år sedan då de endast kan genomföras på vardagar, 

tar lång tid och ofta leder till höga avgifter för kunden. Deloitte (2018) är inne på 

samma spår och beskriver tillvägagångssättet som banksystemet använder för 

internationella transaktioner idag som långsamt och dyrt. 

 

Det globala finanssystemet hanterar dagligen biljoner dollar i transaktioner åt miljarder 

människor runt om i världen (Tapscott & Tapscott, 2017). För att kunna säkerställa att 

varje transaktion går dit den ska används banker som mellanhand, vilket innebär att en 

central aktör har ansvar för att verifiera och bekräfta varje transaktion som genomförs 

mellan två parter. Detta centraliserade system menar Lovén (2016) är ineffektivt 

eftersom aktörer är beroende av en mellanhand som pålitlig tredje part. Det innebär 

också att ett centraliserat system är mer känsligt för hackerattacker då det endast har en 

single point of failure (Tapscott & Tapscott, 2016). Med single point of failure menas 

att om en del av ett system bryter samman så bryter hela systemet samman vilket inte är 

fallet med en decentraliserad databas där den digitala informationen som ämnas skyddas 

är utspridd på flera datorer samtidigt (Tapscott & Tapscott, 2016). 

 

Moyano och Ross (2017) menar att processen där finansiella institut granskar sina 

kunder, “Know your Customer” (KYC), är gammaldags och genererar kostnader upp till 

500 miljoner dollar per år per bank. De beskriver ineffektiviteten med att en kund måste 

upprepa processen varje gång de ska inleda ett nytt samarbete med ett nytt finansiellt 

institut. Murphy (2017) hävdar att många KYC-transaktioner blir försenade samt 

genererar höga kostnader för hela processen mellan banken och dess kunder. Studiens 

författare anser därför att det är av intresse att undersöka om blockkedjeteknologi skulle 

kunna effektivisera denna process hos bankerna. 

 

Nakamotos (2008) vision med Bitcoin och således den ursprungliga tanken med 

Blockkedjan var att den skulle användas som ett P2P-betalningssystem utan finansiella 

institut och således effektivisera transaktioner. I det whitepaper som Nakamoto (2008, 
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s.1) publicerade beskrivs Bitcoin som “A purely peer-to-peer version of electronic cash 

would allow online payments to be sent directly from one party to another without 

going through a financial institution”. Eftersom Blockkedjan skapades för att göra 

banksektorns roll som mellanhand överflödig är det av stort intresse att undersöka 

banksektorns attityd och inställning till teknologin. Studiens författare ämnar undersöka 

om banksektorn betraktar Blockkedjan som en möjlighet att förbättra sina 

affärsmodeller samt kartlägga dessa eventuella användningsområden, eller som ett reellt 

hot mot deras roll som intermediär. 

 

Blockkedjan är fortfarande en relativt ung och outforskad teknologi som befinner sig i 

en experimentell fas där kunskapen för teknologin är begränsad (Tapscott & Tapscott, 

2017). Tapscott och Tapscott (2017) menar vidare att det troligtvis kommer att dröja 

många år innan man med säkerhet vet exakt hur, och om, Blockkedjan kan förändra 

banksektorn. Av den anledningen motiverar det vikten av att göra en kartläggning av 

Blockkedjan och dess potentiella användningsområden för den svenska banksektorn. 

Detta skulle ge en tydligare överblicksbild över de svenska bankernas rådande syn och 

inställning till Blockkedjan vilket kan underlätta kunskapsspridningen för banker som 

ännu inte har börjat undersöka teknologin. Studien skulle också hjälpa allmänheten att 

få ökad förståelse för teknologin och dess användningsområden. 

 

1.3 Syfte & Frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka inom vilka användningsområden svenska 

banker ser potential för Blockkedjan och hur teknologin kan komma att appliceras inom 

banksektorn. Studien ämnar även analysera vilka effekter användningen av Blockkedjan 

kan få på transaktioner inom den svenska banksektorn. Med detta som bakgrund är 

studiens problemformulering följande: 

 

1. Vilka användningsområden kommer Blockkedjan kunna användas inom den svenska 

banksektorn? 

 
2. Vilken effekt kommer användningen av Blockkedjan få på transaktioner inom den 

svenska banksektorn? 
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3. Hur kan bankernas roll som intermediär påverkas av en implementering av 

blockkedjeteknologin? 

 

1.4 Genomförande 
 

Studiens syfte uppnås genom användandet av ett kvalitativt tillvägagångssätt. Studiens 

författare har utifrån det valda ämnet ansett att det bäst lämpade angreppssättet för 

studien var en kvalitativ intervjustudie. Detta grundar sig i att kunskapen om 

Blockkedjan hos gemene man är låg varpå studiens författare anser det vara mer 

passande att intervjua personer med kunskap och insyn inom det valda området. Det 

första steget i processen var genomförandet av en extensiv litteratursökning och 

genomgång av rapporter inom området samt sökandet efter relevanta och applicerbara 

teorier för uppsatsen. Empirin är uppbyggd i olika delar där studien inleds med en kort 

genomgång om vad Blockkedjan och dess olika kvalitéer är så att läsaren ska få en klar 

bild om ämnet. Därefter presenteras empirin från det kvalitativa tillvägagångssättet i 

form av svar från intervjuer. Vidare genomfördes en analys där empiri och teorin 

analyserades mot varandra och studiens författare delar med sig av sina åsikter. 

Slutligen sammanfattas analysen i en slutsats där studiens resultat presenteras. 

 

1.5 Avgränsningar 

 

Studien fokuserar uteslutande på banksektorn. Anledningen till detta är att studiens 

författare ser bankindustrin som den industri där en implementering av Blockkedjan 

ligger närmast till hands med potentiella fördelar. Vidare kommer studien enbart att 

hantera den svenska banksektorn. Detta på grund av svårigheterna med att få 

intervjuobjekt från internationella banker. Samtidigt anser studiens författare också att 

det är mer intressant att fokusera på hur Blockkedjan kan påverka en industri i vår 

närhet, en industri som studiens författare använder sig av på daglig basis. 

 

Som tidigare nämnt är Blockkedjan en väldigt ny teknologi med låg implementering och 

kunskap i dagsläget. Av den anledningen är urvalet av intervjuobjekt begränsat till de 

individer inom den svenska banksektorn samt “experter” som besitter god kunskap om 

teknologin. För att kunna göra en detaljerad redogörelse för Blockkedjans underliggande 

teknologi krävs en teknisk kompetens som studiens författare inte besitter. Studien 
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kommer därför inte att innefatta en djuplodande analys av Blockkedjans bakomliggande 

teknologi. Istället läggs fokus på framtida användningsområden av teknologin. 
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2 Blockkedja 
 
 

Syftet med detta avsnitt är att ge en presentation av vad Blockkedjan är samt hur den 

fungerar. Vidare kommer även olika typer av Blockkedjor att tas upp samt potentiella 

användningsområden inom banksektorn. 

 

2.1 Blockkedjan – En introduktion 
 

Blockkedjan bygger på Distributed Ledger Technology (DLT) och beskrivs som en 

teknologi som ska hjälpa till att skapa tillit och förtroende i den digitala världen 

(Laurence, 2017). En distributed ledger kan beskrivas som en distribuerad databas där 

användarna själva kan verifiera transaktioner och uppdateringar inom databasen utan att 

behöva förlita sig på en central aktör (Pinna & Ruttenberg, 2016). Den viktigaste 

skillnaden mellan DLT och Blockkedjor är att med Blockkedjor läggs alla journalförda 

transaktioner i ett block som sedan med hjälp av kryptografi länkas ihop med tidigare 

utförda transaktioner i en evigt växande kedja. Denna kedja innehåller samtliga utförda 

transaktioner gjorda inom nätverket, därav ordet Blockkedja (Parkins, 2015). 

 

Ett block är med andra ord en lista över samtliga transaktioner och uppdateringar som 

har genomförts på databasen under en bestämd tid (Laurence, 2017). Narayanan et. al 

(2016) förklarar att varje block innehåller en tidsstämpel, transaktionsdata och en 

kryptografisk hash av det block som lagts till i Blockkedjan tidigare. Fisher (2018) 

skriver att en kryptografisk hash är en matematisk algoritm som kan användas på en 

uppsättning data där huvudanvändningen är att säkerställa dess autenticitet. En hash 

innehåller data från det tidigare blocket och kan beskrivas som den registrerade datans 

unika fingeravtryck (Lemieux, 2016). 

 

Det är även hashen som fastställer vilken tid och i vilken ordning blocken placeras i 

Blockkedjan (Laurence, 2017). Detta gör att en genomförd transaktion kan spåras från den 

ursprungliga avsändaren till mottagaren. Hashes kan också beskrivas som digitala 

signaturer och används för att säkerställa att en digital förflyttning inom nätverken är 

autentisk och gör det omöjligt att manipulera Blockkedjan i efterhand (Yang et al, 2017). 

Genom blockkedjeteknologin säkerställs det att en digital valuta inte kan kopieras eller 
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skickas till flera personer samtidigt och löser således the double-spending problem som 

har varit ett centralt problem med tidigare försök med digitala valutor (Lovén, 2016). 

 

2.2 Konsensusmekanism 
 

Hur en Blockkedja väljer att verifiera transaktioner och vem som har rättighet att 

uppdatera nätverket kan skilja sig åt från Blockkedja till Blockkedja. Exempelvis 

använder Bitcoins Blockkedja en process som benämns som mining. Mining, eller 

brytning, är den mekanism som tillåter Bitcoins Blockkedja att operera i en 

decentraliserad miljö utan någon central aktör (Swan, 2015). Detta görs med hjälp av 

miners som är anslutna till nätverket. Miners upplåter datorkraft för att verifiera 

transaktioner och uppdatera databasen och blir belönad med Bitcoins för detta (Bauman, 

Lindblom & Olsson, 2016). Miners kan använda sig av olika typer av koncept för att 

verifiera en transaktion och uppdatera en Blockkedja. Ett av koncepten kallas för Proof-

Of-Work och är den idé som används för att verifiera transaktioner på Bitcoins 

Blockkedja. 

 

Proof-Of-Work innebär att varje transaktion medför en avancerad, matematisk kalkyl 

som måste lösas innan transaktionen giltighetsförklaras och läggs in som en verifierad 

transaktion på Blockkedjan (Parkins, 2015). Artikeln beskriver vidare hur icke-

bekräftade transaktioner transformeras till matematiska problem där den första miner 

som finner en lösning på problemet föreslår lösningen till det övriga nätverket. De andra 

miners kontrollerar den föreslagna lösningen samt att avsändaren har tillräckligt med 

Bitcoins för att genomföra transaktionen. Om tillräckligt många miners accepterar 

uppdateringen läggs blocket till i Blockkedjan. På så sätt bekräftas transaktionens äkthet 

och säkerställs samt att inga Bitcoins har blivit dubbelspenderade (Lemieux, 2016). Den 

miner som lyckas lösa det matematiska problemet först, dvs verifiera att en transaktion 

har ägt rum samt bekräftat dess autenticitet, har löst blocket och blir tilldelad Bitcoins 

eller en transaktionsavgift som belöning. Miners konkurrerar således med varandra 

inom nätverket för att lösa kalkylen så snabbt och effektivt som möjligt. Deltagarna kan 

omedelbart se den uppdaterade versionen med alla förändringar som har skett från den 

tidigare versionen och alla äger en kopia av databasen. Samtliga användare av databasen 

kan komma åt informationen som databasen tillhandahåller och de transaktioner som 

har journalförts (Pinna & Ruttenberg, 2016). 
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2.3 Privata vs publika Blockkedjor 
 

En Blockkedja kan vara både publik och privat. Den viktigaste skillnaden mellan dessa 

är vem som är berättigad att delta i nätverket. Bitcoin är ett exempel på en publik 

Blockkedja som innebär att vem som helst tillåts delta i nätverket och således tillåts 

verifiera transaktioner som utförs inom nätverket (Guegan, 2017). Privata Blockkedjor 

innebär att endast ett begränsat och förbestämt antal deltagare kan uppnå konsensus 

(Guegan, 2017). 

 

En annan faktor som skiljer de båda typerna av Blockkedjor åt gäller transparens. Ett 

nätverk med en publik Blockkedja erbjuder, till skillnad från ett nätverk med en privat 

Blockkedja, ingen privacy då vem som helst har tillgång till informations- och 

transaktionshistoriken (Guegan, 2017). Att låta samtliga deltagare verifiera 

transaktioner och uppdatera en databas kan innebära problematik för privata 

Blockkedjor. Anledningen till denna problematik är att det skulle innebära att okända 

och oidentifierade användare skulle kunna delta i Blockkedjans konsensusmekanism 

och således bestämma när och vilken data som registreras i databasen. Privata 

Blockkedjor behöver inte heller nödvändigtvis använda sig av varken mining eller 

Proof-Of-Work för att agera som decentraliserade databaser (Guegan, 2017). 

 

2.4 Banksektorns användningsområden av Blockkedjan 
 

Att blockkedjeteknologin skulle kunna vara ett substitut för delar, eller hela, av 

bankernas funktion som mellanhand är en fråga som det råder delade meningar om 

(Coppola, 2017). World Economic Forum (2015) lyfter fram distribuerad tillit och 

blockkedjeteknologi som en av sex globala megatrender i sin rapport Deep Shift. 

Christine Lagarde, chef för IMF, håller med om att blockkedjeteknologin kan utgöra en 

risk för bankens verksamhet. Lagarde påpekar att det finns en realitet att privatpersoner 

i framtiden föredrar att göra transaktioner i virtuella valutor med hjälp av Blockkedjan 

utan inblandning av ett finansiellt institut, förutsatt att det innebär ett enklare och 

säkrare sätt att genomföra transaktionen (Hackett, 2017). 

 

Nationalekonomen Nouriel Roubini är däremot av åsikten att blockkedjeteknologin är en 

mycket överskattad teknologi och menar att det är ytterst osannolikt att Blockkedjan ska 
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ersätta finansiella mellanhänder (Kharpal, 2018). EY (2016) menar i en rapport att 

Blockkedjan kan innebära både hot och möjligheter. I rapporten framhävs den 

regulatoriska problematiken hur internationella betalningar skall beskattas när de sker 

automatiskt och körs genom potentiellt tusentals datorer i dussintals olika länder. Även 

Croman et al. (2016) ser problem med teknologin och tar upp Blockkedjors skalbarhet, 

hur de klarar av en större mängd transaktioner, som ett växande problem. Croman et al. 

(2016) får medhåll från Barisser (2017) som benämner problemet som elefanten i 

rummet när det kommer till blockkedjeteknologi och påpekar att väldigt få framsteg har 

gjorts sedan teknologin uppfanns. 

 

2.4.1  Öka säkerheten 

 

Murphy (2017) redovisar i en rapport tre stycken konkreta användningsområden för 

banksektorn och nämner bedrägeri och cyberattacker som en av de största utmaningarna 

som banksektorn ställs inför idag. Murphy (2017) menar att en centraliserad huvudbok som 

traditionellt sett används av banker är mer mottaglig för hackerattacker då all essentiell 

information är samlad på ett ställe. Med en distribuerad databas som tillämpar 

blockkedjeteknologi menar Murphy (2017) att varje försök av otillbörliga att komma åt och 

ändra data skulle märkas omedelbart. Detta, eftersom nätverket skulle erbjuda fullständig 

transparens och uppdateringar i realtid och på så sätt kunna upptäcka cyberattacker på ett 

mer effektivt sätt. Guo och Liang (2016) menar också att Blockkedjan har potential att ha 

en positiv inverkan på bankers säkerhet då det är ett distribuerat sätt att lagra data. Guo och 

Liang (2016) får medhåll från Tapscott och Tapscott (2016) som hävdar att 

blockkedjeteknologin ger en hög säkerhet eftersom det är ett decentraliserat nätverk. Vidare 

menar Hansen och Kokal (2017) att tack vare att teknologin använder sig av kryptografi gör 

det i princip omöjligt att förfalska Blockkedjans innehåll. 

 

2.4.2  KYC 

 

Det andra användningsområdet som omnämns av Murphy (2017) är KYC där en process i 

dagsläget kan ta mellan 30-50 dagar för en bank att vara nöjd. Detta bidrar enligt Murphy 

(2017) att många transaktioner blir försenade samt höga kostnader för hela processen. En 

KYC-process beskrivs av Moyano och Ross (2017) som ett utbyte av dokument mellan en 

kund och ett finansiellt institut med syftet att upptäcka eller förhindra framförallt 

pengatvätt. Vidare framhäver Moyano och Ross (2017) ineffektiviteten med dagens 
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KYC-process där processen måste repeteras varje gång kunden vill inleda ett samarbeta 

med ett finansiellt institut. 

 

Chris Huls föreslår enligt Murphy (2017) att informationen som kunder tillger en bank 

eller finansiellt institut i framtiden skulle kunna lagras på en Blockkedja som flera olika 

banker har tillgång till. Isåfall skulle det vara tillräckligt med att genomföra en KYC-

process via en bank varpå både kostnaden och processtiden förknippat med KYC skulle 

kunna effektiviseras. Murphy (2017) får medhåll från Moyano och Ross (2017) som 

också menar att användningen av DLT skulle reducera både kostnaden samt ge nöjdare 

kunder. Vidare menar Moyano och Ross (2017) att den ökade regulatoriska miljön i 

kampen mot penningtvätt gör KYC till en av de större utmaningarna i bankindustrin 

idag och att DLT skulle kunna vara en lösning. 

 

2.4.3  Transaktioner 

 

Det sistnämnda centrala användningsområdet för blockkedjeteknologin anser Murphy 

(2017) kan handla om betalningar. Murphy (2017) anser att betalningar är den 

huvudsakliga potentiella applikationen inom bankväsendet där överföringar skulle 

kunna ske dygnet runt utan hänsyn till internationella gränser. Dagens betalningssystem 

har alltid involverat banker och centralbanker med en teknologi som infördes på 1970-

talet (Murphy, 2017). Hansen och Kokal (2017) nämner säkerhet, förtroende och 

transparens som viktiga faktorer för att transaktioner skall bedrivas på bästa möjliga 

sätt. Hansen och Kokal (2017) menar att Blockkedjan är en pålitlig teknologi för att 

säkerställa just detta i den digitala miljön. Tapscott och Tapscott (2016) framhäver 

också transaktioner som ett potentiellt användningsområde för banker att undersöka. De 

hänvisar till en undersökning genomförd av Santander InnoVentures som uppskattade 

att banksektorn skulle kunna eliminera 20 miljarder dollar årligen i backoffice-

relaterade utgifter utan att ändra deras nuvarande affärsmodell. 
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3 Referensram 
 
 

Syftet med detta avsnitt är att presentera den teoretiska bakgrunden som studien bygger 

på. Inledningsvis ges en generell beskrivning av transaktionskostnadsteorin följt av 

bankers funktion som intermediär. Därefter diskuteras Smarta Kontrakt och Principal 

Agent-teorin. Avsnittet avslutas med ett kapitel om de hot som finns mot en 

implementering av teknologin samt en diskussion kring termen Emerging technology. 

 

3.1 Transaktionskostnadsteorin 

 

En transaktion menar Groenewegen, Spithoven och Van Den Berg (2010, s.13) “... 

comprises a (legal) transfer of ownership and therefore includes an exchange of rights 

and duties, which have been determined by the transaction parties or society involved.” 

Författarna menar vidare att transaktionskostnader är ett samlingsnamn för faktorer, 

monetära som icke-monetära, som förhindrar, komplicerar eller gör en transaktion 

dyrare mellan två aktörer. De framhäver att vissa kostnader alltid uppstår när en 

transaktion skall utföras som exempelvis att kartlägga eventuella risker och osäkerheter 

som transaktionen medför (Groenewegen, Spithoven & Van Den Berg, 2010). Auge-

Dichut, Koye och Liebetrau (2016, s.53) definierar transaktionskostnader som “... costs 

of information and communication related to the initiation, agreement, processing, 

control and adjustment of an exchange of performances”. 

 

Transaktionskostnadsteorin bygger på en artikel från Ronald Coase med namnet “The 

nature of the firm” och behandlar varför individer väljer att bilda företag eller ingå i 

andra samarbeten istället för att handla direkt via marknaden (Coase, 1937). Coase 

menar att det är förbundet med vissa kostnader att använda sig av marknaden för att 

nyttja en vara eller tjänst. De transaktionskostnader som uppkommer då en transaktion 

genomförs kan delas in i tre olika faser: Före, under och efter en transaktion 

(Groenewegen, Spithoven & Van Den Berg 2010). 

 

Sökkostnader uppstår i kontaktfasen innan en transaktion exekveras då en köpare 

fortfarande försöker inhämta information om en viss vara eller tjänst. Skogh och Lane 

(2000, s.59) skriver att “I sökkostnader ingår kostnader för att finna motpart samt 

kostnader för information om priser, villkor och kvaliteter.” Kostnaden är den tidsåtgång 
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som är associerad med att hitta och identifiera pålitliga motparter, jämförelse av olika 

alternativ gällande utbud, pris samt de kostnader som förekommer när kvalité samt villkor 

jämförs (Skogh & Lane, 2000). En transaktionskostnad kan uppstå eftersom det kan vara 

problematiskt att hitta och identifiera information eller att den är ofullständig vilket medför 

transaktionskostnader. Groenewegen, Spithoven och Van Den Berg (2010) menar att 

sökkostnader kan reduceras om en transaktion ofta är förekommande samt om samarbete 

med samma motpart förs. Vidare menar Groenewegen, Spithoven och Van Den Berg (2010) 

att sökkostnaderna blir lägre ju bättre motparterna känner varandra. 

 

Groenewegen, Spithoven och Van Den Berg (2010) benämner kontraktskostnader som 

en kostnad som uppkommer under en transaktion. En kontraktskostnad uppkommer när 

ett kontrakt ska förhandlas fram, formuleras, upprätthållas och realiseras. Kostnaderna 

kan innebära tidsåtgången för att avbryta ett kontrakt samt alla utgifter relaterade till 

juridiska processer. 

 

Den sista fasen behandlar kontrollkostnader som är kostnader som uppkommer efter att 

en transaktion har genomförts och förekommer som en konsekvens av att motparten 

väljer att inte genomföra ett avtal (Skogh & Lane, 2000). Kontrollkostnader 

uppkommer när parter måste lösa konflikter som rör kontraktets innehåll. Det berör 

också kostnader som uppstår vid kontroll och övervakning av att kontraktets motpart 

följer det som är avtalat (Groenewegen, Spithoven & Van Den Berg, 2010). 

 

Sökkostnader och kontraktskostnader är kostnader som benämns som ex-ante (“i 

förväg”) och definierar transaktioner som ännu inte inträffat (Groenewegen, Spithoven 

& Van Den Berg, 2010). Detta innebär att två aktörer grundar sina beslut på 

ofullständig information. Om en part avviker från kontraktet eller agerar annorlunda 

från vad som är överenskommet om i kontraktet leder detta till ytterligare kostnader för 

att motverka och förhindra oärlighet från en part (Groenewegen, Spithoven & Van Den 

Berg, 2010). Vidare drar de slutsatsen att ex-ante kostnader åsamkar ex-post kostnader. 

Även Williamson (1981) föreslår att ex ante-kostnader kan leda till ytterligare kostnader 

och effektivitetsförluster. 

 

North (1993) framhäver vikten av låga transaktionskostnader då ökade 

transaktionskostnader gör en transaktion mindre lockande att genomföra. Av den 

anledningen är det viktigt att ett kontrakt innehar en tydlig ansvarsfördelning mellan de 
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involverade parterna (Groenewegen, Spithoven & Van Den Berg, 2010). En viktig roll 

för institutioner är att de ska agera som skydd innan en transaktion genomförs. Skyddet 

kan bestå av regler för vilka konsekvenserna blir om ett kontraktsbrott begås och 

implementeras för att parter ska kunna lita på att kontraktet fullföljs av båda parter 

(Groenewegen, Spithoven & Van Den Berg, 2010). 

 

3.1.1  Transaktionskostnadsskapande faktorer 

 

Williamson (1973) benämner opportunism som en faktor som kan ge upphov till 

transaktionskostnader. Williamson (1973) definierar opportunism som “... an effort to 

realize individual gains through a lack of candor or honesty in transactions” 

(Williamson, 1973, s.317). Risken finns alltid att en part döljer information varpå 

vederparten kan ändra sitt agerande efter att kontraktet har skrivits under. 

 

Två andra faktorer som kan vara orsaken till transaktionskostnader förutom 

opportunism menar Williamson (1973) är osäkerhet och transaktionsfrekvens. 

Williamson (1996) argumenterar att ju mer komplicerat ett kontrakt är utformat, desto 

högre sannolikhet är det för transaktionskostnader. Även ovisshet hur den andra parten 

kommer att bete sig kan resultera i ökade transaktionskostnader. Ett kontrakts 

komplexitet bestäms av hur detaljerade dessa beteenden fångas in av avtalet samt vilka 

skydd som är inkluderade (Groenewegen, Spithoven & Van Den Berg, 2010). 

 

Med transaktionsfrekvens menas hur frekvent en transaktion görs mellan två parter 

(Williamson, 1991). Om två eller fler parter är överens om regler, rutiner samt har en 

samförståelse för inom vilka förhållningsregler ett kontrakt innehar blir kontraktet 

mindre viktigt. Detta uppnås genom att parterna frekvent genomför transaktioner mellan 

varandra (Williamson, 1991). 

 

3.2 Bankers funktion som intermediär 

 

Att tillhandahålla tjänster i form av effektiva transaktioner, monetära och icke-monetära, 

menar Auge-Dickhut, Koye och Liebetrau (2016) är huvuduppgiften för en bank. De 

framhäver även att banker har en nyckelroll som mellanhand för att tillhandahålla finansiell 

information till marknaden samt erbjuda en säker och effektiv service för transaktioner. 

Benston och Smith (1976) hävdar att den största anledningen till att 
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finansiella mellanhänder existerar är för att reducera transaktionskostnader och då 

främst sökkostnader. Detta görs främst genom att de tillhandahåller en marknadsplats 

där både köpare och säljare kan mötas för att verkställa säkra transaktioner. 

 

3.2.1  Förtroende och transparens 

 

Dasgupta (2000) menar att förtroende är en essentiell del av en transaktion och är någonting 

som erhålls med hjälp av ett bra uppförande. Dasgupta (2000) framhäver också vikten av att 

mellanhanden måste ses som pålitlig för att en transaktion skall genomföras. Huemer 

(1998) beskriver förtroende som en viktig beståndsdel mellan parter för att reducera 

transaktionskostnader eftersom det kan motverka att en part agerar opportunistiskt. Huemer 

(1998) får medhåll från Szabo, Ferencz och Pucihar (2013) som också menar att 

förtroendets huvudsakliga roll är att uppnå ekonomiska mål som exempelvis att reducera 

transaktionskostnader. Jensen (2013) är av åsikten att samarbete och förtroende är två av de 

viktigaste ingredienserna för att företag emellan ska kunna ha en framgångsrik och 

långsiktig affärsrelation med varandra. Vidare hävdar Jensen att en högre nivå av förtroende 

mellan parter leder till sänkta transaktionskostnader och ökade vinster. Han menar att 

uteblivet förtroende mellan parter framtvingar kostsamma kontrollkostnader för att försäkra 

sig om att motparten inte avviker från det som avtalats. 

 

Transparens definieras av Shrivastava (2015, s.5) som “... process or a mechanism of 

knowing” och refererar transparens som det läge där en process enkelt kan granskas från 

någon utestående. Shrivastava (2015) menar vidare att transparens kan medföra ett 

högre förtroende mellan två parter. Öhman och Lundberg (2015) menar att finansiella 

institut såsom banker opererar i en sektor där förtroende är av stor betydelse. En viktig 

faktor för sektorn är att skapa tillförlitliga och förtroendeingivande ekonomiska 

samarbeten och utbyten. Sztompka (1999) beskriver bland annat öppenhet som ett 

viktigt kriterium för att personer i ett samhälle ska kunna ha förtroende för varandra. 

Sztompka (1999) belyser vikten av att ha så hög transparens som möjligt i så många 

institutioner som möjligt. Konsekvensen om så inte är fallet är att förtroende mellan 

individer och institutioner riskeras att erodera (Sztompka, 1999). 

 

Rosengren (1999) ser en låg transparens inom banksektorn som ett problem eftersom 

det ofta hänger samman med en hög korruptionsnivå. Fons (1999) är av samma åsikt 

och belyser låg transparens som en nyckelfaktor i finanskrisen 1997. Rosengren (1999) 
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argumenterar också för att en bättre insyn i bankernas verksamhet kan hjälpa att 

reducera kostnader vid bankkriser eftersom det skulle ge bättre insyn och förenkla 

staters undersökande av bankers utlåningsverksamhet. Samtidigt betonar Rosengren 

(1999) problematiken med transparens inom banksektorn då instituten behandlar 

känsliga uppgifter som personuppgifter och lånehistorik vilket inte är lämpligt för 

utomstående personer att ha tillgång till. 

 

3.3 Smarta Kontrakt 
 

Konceptet Smart Contracts (“Smarta Kontrakt”) myntades för första gången av Nick 

Szabo år 1994 och möjliggör enligt Peters och Panayi (2015) att transaktioner och avtal 

mellan två aktörer kan genomföras och kontrolleras utan att en central aktör krävs för 

övervakandet av att avtalet går rätt till. Smarta Kontrakt beskrivs som programmerade 

dataprotokoll som kan säkerställa att ett kontrakt uppfylls, underlätta avtalsförhandling 

mellan två parter samt hjälpa till vid utförandet av ett kontrakt på ett digitalt sätt (Swan, 

2015). Syftet med Smarta Kontrakt är enligt Szabo (1994) bland annat att reducera 

kostnaderna associerade med bedrägeri samt transaktionskostnader. 

 

Med Smarta Kontrakt är det möjligt att programmera in att en bestämd transaktion skall 

genomföras, två eller flera parter emellan, förutsatt att ett antal förutbestämda regler och 

villkor uppfylls (Tapscott & Tapscott, 2016). Under dessa villkor ämnar Smarta 

Kontrakt att förflytta digitala tillgångar från en part till en annan där transaktionerna är 

omöjlig att ångra men där transaktionen är spårbar (Tapscott & Tapscott, 2016). 

Användningen av Smarta Kontrakt innebär att olika typer av transaktioner under 

förbestämda förutsättningar kan genomföras. Smarta Kontrakt är, till skillnad från 

traditionella avtal och kontrakt, helt digitala och kan ställa upp tydliga ramverk för 

avtalet och även konsekvenser ifall kontraktet skulle brytas (BBVA, 2015). 

 

Enligt Swan (2015) innefattar Smarta Kontrakt tre huvudkaraktärsdrag som skiljer dem från 

vanliga kontrakt. Den första punkten är decentralisering: Smarta Kontrakt existerar inte på 

en centraliserad server (Swan, 2015). Istället är de distribuerade och exekveras per 

automatik inom nätverket. Ett smart kontrakt är även autonomt vilket innebär att det är 

självgående efter att det har exekverats varpå ingen ytterligare kontakt mellan parterna är 

nödvändig. Det tredje karaktärsdraget för Smarta Kontrakt är att de är självförsörjande 
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när det kommer till att samordna de resurser som behövs för att behandla transaktioner 

mellan de olika parterna. 

 

3.4 Principal-agent teorin 
 

Principal-agent teorin är en teori som ämnar förklara förhållandet mellan principaler och 

agenter vid affärer. Teorin behandlar de problem som kan uppstå mellan två parter vid ett 

sådant förhållande. De vanligaste problemen som brukar uppstå är att principalen och 

agentens mål inte är i linje med varandras eller att de är olika riskbenägna. Det svåra blir 

således att motivera motparten att agera å sina vägnar (Jensen & Meckling, 1976). 

 

3.4.1  Snedvridet urval 

 

Laffont och Martimort (2002) menar att problematiken med incitament kan uppstå när 

en principal vill delegera ut en uppgift till en agent. Delegeringen i sig kan motiveras av 

många olika faktorer som att det finns fördelar och ökad effektivitet vid en delegering 

eller att principalen helt enkelt inte har tillräckligt med kunskap inom just det ämnet. 

Problemet som nu uppstår för principalen är att agenten kan få tillgång till information 

som kanske inte görs tillgängligt för principalen. I dessa fall uppstår ett snedvridet urval 

(“adverse selection”) som en konsekvens från informationsasymmetri. Ett snedvridet 

urval är när dåliga kunder eller produkter väljs ut som följd av den asymmetriska 

informationen (Laffont & Martimort, 2002). 

 

3.4.2  Moralisk risk 

 

Vid delegering av en uppgift till en agent tappar principalen oftast möjligheten att 

kontrollera de beslut som agenten tar som inte är observerbara av principalen eller av de 

begränsningar som gjorts i det uppskrivna kontraktet (Laffont & Martimort, 2002). Dessa 

händelser är inte möjliga att förhindra via kontraktet då ingen kan verifiera värdet på dem. 

Detta leder till moralisk risk (“moral hazard”). Moralisk risk används för att förklara en 

händelse där den ena partens beteende förändras efter att de två parterna ingått i ett avtal 

tillsammans på grund av att personen i fråga haft mer information tillgängligt vid skrivande 

av kontraktet (Laffont & Martimort, 2002). Ett vanligt fall är om en institution eller individ 

inte drabbas fullt ut av sina handlingar och således inte behöver ta konsekvenserna av sitt 

agerande. Detta är vanligt för traders eller managers då de blir mer 
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villiga att ta på sig risk för att öka chansen för bonusar men det är aktieägarna som får ta 

kostnaderna vid ett eventuellt misslyckande. Detta är ett scenario som är relevant och 

bekant inom bankindustrin då agentens agerande för ökad risk inte är publikt 

observerbart. För att undvika ovannämnda scenarios är det därför av yttersta vikt för 

principalen att föra samman agentens incitament med principalens (Financial Times, 

2018). 

 

3.4.3  Asymmetrisk information 

 

Asymmetrisk information uppstår när två parter ska göra affärer med varandra men 

informationskunskapen mellan de båda är olika. En av de mer vanliga situationerna är 

att vid en försäljning av en produkt besitter säljaren i de flesta fall mer information om 

produkten och dess egenskaper än köparen. Anledningen till detta anser Mishra, Heide 

och Cort (1998) vara att egenskaperna och kvalitéerna hos den produkt eller tjänst som 

säljs oftast upptäcks efter transaktionen är genomförd. Den här skillnaden av 

informationskunskap kan då användas av parten som säljer eller förmedlar produkten 

för att skapa en fördelaktig transaktion för sig själv. Öhman och Lundberg (2015) menar 

att informationsasymmetri kan skapa misstro mellan aktörer samt skada relationerna 

mellan dem. Vidare menar Öhman och Lundberg (2015) att det är viktigt med 

transparens och tillförlitlig information för att skapa goda ekonomiska relationer. 

 

Akerlof (1970) menar att asymmetrisk information kan leda till en försämrad marknad med 

produkter och tjänster av låg kvalitet. Detta då säljarna kan använda sin fördelaktiga 

information till att marknadsföra produkter och tjänster av sämre kvalitet vilket sedermera 

leder till en mindre och försämrad marknad. Akerlof (1970) tar upp detta i ” The Market for 

Lemons”. Akerlof (1970) menar att marknaden för begagnade bilar är ett perfekt exempel 

på ovannämnda problem. Akerlof (1970) antar att det endast finns fyra olika sorters bilar. I 

exemplet finns det endast nya och gamla bilar och de kan antingen vara bra eller dåliga bilar 

(eller ”Lemons” som de kallar dem i USA). Detta leder till följande möjligheter där en ny 

bil antingen är en bra bil eller en Lemon vilket även gäller för de gamla bilarna (Akerlof, 

1970). Det är nu problematiken med information avslöjar sig. Personerna som köper en ny 

bil på den här marknaden vet inte om det är en bra bil eller en Lemon. Det är först efter att 

personen har ägt fordonet de kan bilda en uppfattning huruvida personen faktiskt 

införskaffat sig en bra bil eller en Lemon då säljaren har mer 
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information om objektet vid tidpunkten för köpet. Detta leder till att personen i fråga 

omvärderar sannolikheten av att ha fått en Lemon vilket blir en mer korrekt bedömning 

och det bildas informationsasymmetri (Akerlof, 1970). Säljaren har återigen mer 

information om bilens kvalitet än köparen. Akerlof (1970) menar vidare att priset för 

bra bilar och Lemons fortfarande måste vara detsamma då köparen inte kan särskilja 

dem bara genom att titta på dem. Detta leder till att det är fördelaktigt att endast sälja 

Lemons då värderingen på fordonen är densamma vilket påverkar marknaden på ett 

negativt sätt då endast produkter med dålig kvalitet kommer att säljas (Akerlof, 1970). 

 

Problemen som Akerlof (1970) tar upp i ”The Market for Lemons” är även synbara 

inom banksektorn. Ett vanligt förekommande exempel är när små och medelstora 

företag (SMF) söker externt kapital för sin verksamhet (Lean & Tucker, 2003). Här 

bildas ett principal-agent liknande förhållande där SMF blir agenter till långivarna som 

då blir principalerna i detta sammanhang. Vid utlåning av kapital från finansiella institut 

eller Venture Capital (VC) firmor förväntas agenten (SME) att generera avkastning från 

de investeringsprojekt som görs med det lånade kapitalet åt långivaren (Lean & Tucker, 

2003). Vidare menar Lean och Tucker (2003) att förhållandet mellan parterna inte 

skulle lida av informationsasymmetri om det hade varit perfekta marknadsförhållanden 

där båda parter har tillgång till samma information. Detta är något som inte existerar i 

den riktiga världen då information varken är perfekt eller kostnadsfritt. Banker erhåller 

inte tillräckligt med information om varken den underliggande kvaliteten på projektet 

eller ledningen som ligger bakom projektet (Lean & Tucker, 2003) varpå problematiken 

med snedvridet urval (“adverse selection”) uppstår (Laffont & Martimort, 2002). Ett 

annat problem som kan uppstå är den moraliska risken (“moral hazard”) (Laffont & 

Martimort, 2002). Detta är en risk som ofta uppstår då det är svårt för bankerna att på ett 

effektivt sätt bevaka de små företagen (Lean & Tucker, 2003). Vidare menar Lean och 

Tucker (2003) att risken kommer från att ledningen hos agenten kanske misslyckas med 

att generera avkastning utifrån sin fulla potential. Precis som i Akerlofs (1970) exempel 

med bilindustrin påverkas marknaden av informationsasymmetri då inte bara bra projekt 

kanske nekas externt kapital, utan också att sämre projekt godkänns av långivarna (Lean 

& Tucker, 2003). 
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3.5 Implementering & Innovation 
 

3.5.1  Osäkerhet & Risk 

 

Slattery (2015) ger förslag på åtgärder företag kan genomföra för att minimera risken vid en 

implementering av ny teknologi. Slattery (2015) är av åsikten att ett företag bör försöka 

identifiera på vilka sätt den nya teknologin kan ge företaget fördelar. Genom att beräkna 

vilka kostnadsreduceringar eller effektiviseringar företaget kan göra med teknologin kan ett 

beslut enklare tas om teknologin är värd att implementera. Simpson, Walker och Love 

(1987) menar att företag som har en strategi att implementera ny teknologi har som mål att 

med hjälp av teknologin kunna sänka sina kostnader för den tjänst de levererar. Förutom 

kostnadseffektivisering nämner Simpson, Walker och Love (1987) att företag genom ny 

teknologi kan öka sina konkurrensfördelar av produkten och på så sätt lönsamheten i 

företaget vilket är av stor vikt. Om en implementering av en ny teknologi leder till högre 

lönsamhet eller starkare marknadsposition än utan implementering av teknologin så anses 

det vara ett bra affärsbeslut (Simpson, Walker & Love, 1987). Utterback (1994) menar att 

innovation är en process fylld med risk och osäkerhet. Vidare menar Utterback (1994) 

precis som Simpson, Walker och Love (1987) att om en teknologi inte lever upp till de 

förväntningar som ställts och legat till grund för en implementering så har försöket att 

implementera teknologin varit ett slöseri med resurser. 

 

3.5.2  Nätverkseffekt 

 

En nätverkseffekt är den positiva effekt som uppstår när en produkts eller tjänsts värde ökar 

för dess användare ju fler aktörer som använder sig av produkten (Investopedia, 2018). 

Shapiro och Varian (1999) menar att informationsteknologier borde betraktas som virtuella 

nätverk eftersom de delar många egenskaper med riktiga nätverk. Shapiro och Varian 

(1999) är av åsikten att ett stort nätverk är attraktivare för dess användare än ett litet 

nätverk. De hävdar att när fler deltagare ansluter sig till ett nätverk uppstår positiva effekter 

för hela nätverket och dess användare varpå nätverkets totala värde ökar. Ett exempel som 

tas upp är faxmaskinen. Ju fler personer som innehar en faxmaskin, desto större värde får 

alla andras faxmaskiner eftersom alla som har en faxmaskin nu kan faxa till fler personer. 

Dessutom blir det mer attraktivt för alla som inte äger en faxmaskin att skaffa en eftersom 

kommunikation nu kan genomföras med fler aktörer. Detta gör att faxmaskinen och dess 

anslutande nätverk ökar i värde (Shapiro & Varian, 1999). Shapiro 
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och Varian (1999) argumenterar för att den största utmaningen för ett nätverk är att 

uppnå kritisk massa. När detta har uppnåtts menar Shapiro och Varian (1999) att 

nätverkets kundbas kommer att bygga sig starkare per automatik. Griffin (2016) 

benämner kritisk massa som antalet användare som är nödvändiga för att utlösa 

nätverkseffekter inom nätverket. Metcalfe (2007) menar att det kan vara svårt för ett 

nätverk att få hög tillväxt innan den kritiska massan uppnåtts. 

 

3.6 Emerging technology 
 

Termen Emerging technology kan definieras som “New technology that are currently 

developing or will be developed over the next five to ten years, and which will 

substantially alter the business and social environment.” (Business Dictionary, 2018). 

Rotolo, Hicks och Martin (2015) ställer fem krav på egenskaper för att en teknologi 

skall ses som en Emerging technology. Den första egenskapen är radical novelty som 

enligt Rotolo, Hicks och Martin (2015) innebär att existerande teknologi ska tillämpas 

för en ny funktion eller användning inom ett nytt område. Detta kan betyda att 

teknologin kan användas inom en speciell nisch som skiljer sig från var teknologin 

ursprungligen används. Teknologin som tillämpas i denna nisch kan bli anpassad och 

senare dyka upp och inkräkta i det ursprungliga och först tilltänkta användningsområdet 

för teknologin (Rotolo, Hicks & Martin, 2015). 

 

Det andra kravet är relatively fast growth jämfört med non-emerging technologies vilket 

Rotolo, Hicks och Martin (2015) menar kan vara mycket komplicerat att mäta. Anledningen 

till det är att growth kan inkludera många olika dimensioner som exempelvis antalet parter 

involverade, antalet forskare, företag, universitet, huruvida teknologin lyckas attrahera till 

sig mycket kapital eller hur mycket kunskapsrelaterad output som produceras inom 

teknologin i form av publikationer, patent, produkter och prototyper (Rotolo, Hicks & 

Martin, 2015). Bengisu (2003) föreslår att antalet publikationer sett över antal år bör 

undersökas och definierar en teknologi som Emerging om det uppvisar en positivt lutande 

kurva. Rotolo, Hicks och Martin (2015) ser dock en problematik med att enbart mäta 

publikationer i ung teknologi eftersom teknologin kan vara för omogen för att kunna mätas i 

antalet vetenskapliga artiklar eller patent. Som ett komplement till detta kan relatively fast 

growth mätas i antalet operationaliserade angreppssätt som har blivit föreslagna (Rotolo, 

Hicks & Martin, 2015). Bettencourt et al., (2008) föreslår istället att 
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undersöka antalet författare som är involverade i en nytillkommen sektor över tid för att 

kunna avgöra huruvida en teknologi innehar relatively fast growth. 

 

Vidare identifierar Rotolo, Hicks och Martin (2015) att en Emerging technology måste 

inneha egenskapen coherence som är det tredje kravet som bör ställas på en teknologi 

för att den skall kunna klassas som Emerging. Detta är ett brett begrepp som är löst 

definierat. Srinivasan (2008) menar att en teknologi endast är Emerging om det är en 

teknologi som består av en sammanstrålning av olika teknologier. Stahl (2011) däremot 

hävdar att teknologin, för att vara coherent, ska ha gått förbi sin första rent 

begreppsmässiga fas men fortfarande befinner sig i en tidig utvecklingsfas. Alexander et 

al. (2012) lyfter fram experternas roll i teknologin och lyfter fram vikten av att det råder 

samhörighet och att detta kan innebära att en Emerging technology har ett community. 

Konceptet med ett litet samhälle där ett stort antal personer använder sig av teknologin 

är att det måste finnas någon sorts av professionell koppling mellan de här personerna. 

Att samhället sedan går ihop och håller samman leder till coherence. 

 

Det fjärde kravet som ställs på en Emerging technology är potential impact. Martin 

(1995) beskriver detta som att en teknologi ger ekonomiska fördelar inom flera olika 

sektorer. Day och Schoemaker (2000) hävdar att en effekt av Emerging technology är 

att den skapar nya industrier eller transformerar redan existerande industrier. Rotolo, 

Hicks och Martin (2015) menar att en Emerging technology bör ha en prominent effekt 

på specifika områden genom att bland annat institutioners och aktörers sätt att 

interagera med varandra förändras. 

 

Det femte och sista attributet som ofta används för att definiera en Emerging technology 

är uncertainty and ambiguity. Detta krav tar upp att den största inverkan teknologin 

kommer tillföra ligger i framtiden vilket innebär att teknologin ännu inte är 

färdigutvecklad (Rotolo, Hicks & Martin, 2015). Teknologin kommer således utvecklas 

och göra starkast påverkan i den kommande framtiden. Detta innebär att det existerar en 

viss osäkerhet i den teknologiska processen samt vilket resultat och utfall som kan 

förväntas i framtiden (Rotolo, Hicks & Martin, 2015). De Haan (2006) och Mitchell 

(2007) menar att det således kan vara svårt att förutspå exakt vad teknologins potentiella 

användningsområden är, hur standarder kommer se ut och hur kostnaden för produktion 

kommer vara vid den framtida tidpunkten. 

 
23 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24 



4 Metod 
 

 

4.1 Teoretisk Metod 
 

I detta avsnitt presenteras hur insamlingen av empiri samt teori har gått till. Därefter 

följer en diskussion hur valet av metod har bestämts för att på bästa möjliga sätt 

besvara studiens frågeställningar. Avslutningsvis redogörs för hur litteratursökningen 

genomförts samt kritik för den litteratur som har använts i studien. 

 

 

4.1.1  Forskningsdesign 

 

Forskningsmetoder kan huvudsakligen delas upp i två kategorier: Kvantitativ och 

kvalitativ där den största skillnaden är hur en studie verkställs samt vilken inriktning 

studien har (Bryman, 2011). Bryman (2011) hävdar att en grundlig studie innehållandes 

ett större antal respondenter utmärker en kvantitativ undersökning. Den innefattar även 

en deduktiv ansats med ändamålet att finna koppling och relevans mellan en tidigare 

teori och utförd studie. 

 

En kvalitativ undersökning grundar sig i en mer djuplodande undersökning med ett 

antal färre respondenter och bygger normalt sätt på en induktiv metod som innebär att 

empiriska data används för att bygga en ny teori. Denna forskningsmetod betonar också 

vikten av att orda och inte kvantifiering av data (Bryman, 2011). 

 

För att besvara studiens problemformulering har studiens författare valt att använda sig 

av en kvalitativ forskningsmetod. Valet av en kvalitativ ansats har gjorts då studien 

ämnar koncentrera sig på att tolka och förstå fenomenet med blockkedjeteknologin. 

Studien ska undersöka respondenternas åsikt och uppfattning vad effekterna vid 

användning av blockkedjeteknologin inom banksektorn kan tänkas bli och av den 

anledningen anses en kvalitativ metod att föredra. 

 

Studiens författare eftersträvar en djupare förståelse av blockkedjeteknologin och dess 

effekter varav studien avser att genomföra intervjuer som möjliggör djupdykningar och 

följdfrågor snarare än enkätundersökningar. Underlaget för slutsatsen kommer att baseras 
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på åsikter från externa och relevanta källor. För att åstadkomma det kommer en 

intervjustudie att genomföras. 

 

Studiens författare har varit medvetna om vikten av att hitta intervjuobjekt som aktivt 

arbetar inom det berörda ämnet. Studiens författare har varit väldigt måna om att endast 

inkludera intervjuobjekt med god kompetens och med relevant erfarenhet inom 

området. Detta för att kunna säkerställa studiens kvalité. Wallén (1996) skriver att det 

förekommer två typer av forskningsansatser: Induktiv och deduktiv. En kvalitativ studie 

är ofta förknippat med en induktiv ansats då slutsatser som dras generellt kommer från 

empirisk data som samlats in via observationer av verkligheten (Patel & Davidsson, 

2011). Insamlingen av empirisk data kan ske på flera olika sätt där de vanligaste 

tillvägagångssätten är via forskningsprojekt eller intervjuer med relevanta personer. Den 

här studien kommer att använda sig av det senare exemplet. Patel och Davidsson (2011) 

nämner dock en svaghet då generaliteten av studiens teori begränsas då intervjuer med 

olika personer kan ske under olika förhållanden och tidpunkter. 

 

En deduktiv ansats syftar, till skillnad från en induktiv ansats, att utifrån redan existerande 

teorier testa och undersöka om den tillämpade teorin stämmer in för det undersökta ämnet 

(Patel & Davidsson, 2011). En förutsättning för en deduktiv ansats är enligt Wallén (1996) 

att det redan existerar en stor omfattning kunskap kring ämnet. Detta blir problematiskt 

eftersom, som tidigare nämnt, blockkedjeteknologin är en relativt ny teknologi. Då studien 

varken kan kopplas till den induktiva eller deduktiva ansatsen fullt ut introduceras här ett 

tredje begrepp: Abduktion. Patel och Davidsson (2011) menar att abduktion är en blandning 

av ett induktivt och deduktivt tillvägagångssätt. Då insamlingen av empiri sker med 

bakgrund till en underliggande teori men där teorin kan förändras under processens gång 

beroende på insamlad data. Detta stämmer överens med hur studien har gått tillväga varpå 

den abduktiva ansatsen blir det som tillämpas i studien. 

 

4.2 Litteraturgenomgång 
 

Bryman (2011) menar att det är mycket viktigt att genomföra en gedigen 

litteratursökning inom det ämnesområdet som skall undersökas. Syftet med en 

litteraturgenomgång är att undersöka vad som har skrivits tidigare inom området samt 

vilka kunskaper som existerar inom ämnet i dagsläget. 
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Bryman får medhåll från David och Sutton (2016) som också belyser 

litteratursökningen som en vital del av forskning. De menar att litteratursökningen 

innehåller två huvuddelar som är beroende av varandra: Litteratursökning och analys av 

litteraturens innehåll. I en litteratursökning görs försök att identifiera data och material 

som är korrelerat med ämnesområdet och i analysen av litteraturens innehåll undersöks 

och analyseras materialet mer djuplodande (David & Sutton, 2016). 

 

Författarna till studien har genomfört en omfattande litteraturgenomgång inom det valda 

ämnet. För att säkerställa att en så noggrann genomgång som möjligt har genomförts 

har studiens författare använt sig av flera olika sökmotorer och databaser via 

Linköpings Universitet som t.ex. Libris, Google Scholar, Diva Portal och Scopus. Som 

komplement till detta har tidigare års uppsatser och studier använts för att hitta relevanta 

källor, artiklar och teorier att använda sig av. Då ämnet omfattar Blockkedjan och dess 

effekt på transaktioner inom den svenska banksektorn har studiens författare använt sig 

av alla nyckelord som skulle kunna vara associerade med detta ämne. En 

sammanställning över dessa presenteras i tabellen nedan. 
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Tabell 1 Nyckelord 

 

Asymmetric Information Asymmetrisk Information Bank Intermediary 
   

Bank role Bankers roll som Bitcoin 

 mellanhand  
   

Blockchain Blockchain Bank Blockchain Finance 
   

Blockchain Innovation Blockchain Technology Blockchain Transaction 
   

Blockchain Use Case Blockkedja Distributed Ledger 

  Technology 
   

DLT DLT KYC Financial innovation 
   

Financial Intermediary Financial Intermediary Förtroende 

 System  
   

Förtroende hos Banker Know Your Customer Principal Agent 
   

Principal Agent Theory Principal Agent in Smart Contract 

 Banking  
   

Smart Contract Banks Smart Contract Financial Smarta Kontrakt 

 sector  
   

Smarta Kontrakt Banker Smarta Kontrakt Transaction 

 Finanssektorn  
   

Transaction Costs Transaction Cost Theory Transaktionskostnad 
   

Transparens Transparens Banksystem Transparency 
   

Trust Trust in Banking Trust in Financial System 
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4.3 Urval 
 

Respondenternas uppfattningar och åsikter angående Blockkedjan är vad som ligger till 

grund för studiens resultat, analys och således slutsats. Urvalet är därför av yttersta vikt 

för uppsatsens utfall eftersom det som presenteras i studien är beroende av vilka 

respondenter som deltog i studien. Hur väl en kvalitativ undersökning lyckas besvara 

studiens problemformulering och forskningsfrågor är beroende av ett noga övervägt 

urval (Langemar, 2008). Langemar (2008) är också av åsikten att ett urval som är 

representativt för vad som ämnas undersökas är önskvärt att ha. 

 

För att kunna besvara studiens frågeställning på bästa möjliga sätt har studiens författare 

valt att använda ett strategiskt urval (Bryman, 2011). Bryman (2011) menar att i ett 

strategiskt urval sker inte valet av respondenter på ett slumpmässigt sätt. Istället är syftet att 

välja ut deltagare som är relevanta för att kunna besvara de forskningsfrågor som 

formulerats. Bryman (2011) får medhåll från Malterud (2014) som beskriver att ett 

strategiskt urval görs med ändamålet att erhålla den data som bäst åskådliggör studiens 

problemformulering. Ett sådant urval genomförs med hänsyn till vilken typ av 

datainsamling som kan användas för att få vetskap om ett nytt fenomen (Malterud, 2014). 

 

Langemar (2008) menar att det, vid kvalitativa studier, är bättre att aktivt välja ut 

deltagare som kan tillhandahålla den bästa informationen snarare än att göra det på ett 

slumpmässigt sätt. Detta då kvalitativa studier eftersträvar att undersöka innehållet och 

diverse kvalitativa variationer och därför borde ett kvantitativt representativt urval 

försöka uppnås. 

 

Då Blockkedjan är ett väldigt nytt och kunskapsintensivt ämne är ett strategiskt urval, 

där respondenter med god kunskap om branschen eller teknologin uttalar sig, att 

föredra. Att ha ett strategiskt urval med fokus på kvalificerade respondenter är enligt 

studiens författare det enda rimliga tillvägagångssättet för att kunna besvara studiens 

forskningsfrågor på ett trovärdigt sätt. Denna urvalsprocess är helt beroende av 

forskarnas egna uppfattningar om vem eller vilka som är en lämplig kandidat för studien 

(Bryman, 2011). 

 

För att uppnå en kvalitativ representativitet i en studie betonar Langemar (2008) vikten 

av ett effektivt urval för att studien skall kunna få trovärdighet i sina resultat. Av den 
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anledningen är det önskvärt att få in material som är varierande och omfattar så mycket 

som möjligt av det som ämnas undersökas för att studien skall få “... både bredd och 

djup i våra data” (Langemar, 2008, s.57). Vidare menar Langemar (2008) att 

kvalitativa studier eftersträvar att ha representativa respondenter som kan bidra med 

representativt data och att ändamålet med en kvalitativ studie bör vara att uppnå 

kvalitativ representativitet i det valda undersökningsområdet. Langemar får medhåll 

från David och Sutton (2016) som menar att om ett urval skall göras bör det vara 

representativt för den grupp som skall undersökas. 

 

Med detta i beaktning har ett stort antal banker kontaktats med ambitionen att uppnå en 

så bred representation som möjligt av bankbranschen. Eftersom studien ämnar analysera 

vilka effekter Blockkedjan kan ha på transaktioner och transaktionskostnader inom den 

svenska banksektorn har störst fokus primärt lagts på att kontakta svenska banker. Målet 

var att hitta respondenter som innehar kompetens inom området och i dagsläget arbetar 

och är involverade i teknologin. 

 

Vidare menar David och Sutton (2016) att frågan om hur stort ett urval bör vara för att 

vara representativt är ett omdebatterat ämne. Vidare menar David och Sutton (2016) att 

ett mindre urval med lägre antal deltagande kan ses som mer representativt än ett större 

urval om urvalsprocessen har gjorts noggrant. McCracken (1988) hävdar att en 

kvalitativ studie vanligtvis innehåller ett antal färre intervjuobjekt men att detta 

möjliggör en fördjupning inom ett ämnesområde. Med detta som bakgrund anses inte 

studiens deltagande på nio respondenter vara en svaghet för studien. 

 

4.4 Tillgång 
 

Studien är riktad till svenska banker som i dagsläget aktivt arbetar eller på något sätt är 

involverade i blockkedjeteknologin. Studiens författare har varit i kontakt med banker 

som omnämnts i artiklar och rapporter som aktivt har börjat undersöka teknologin. All 

kontakt har skett via mail eller telefon och i den mån det varit möjligt har kontakt direkt 

med berörda respondenter gjorts. Vid fall där berörd person inte har svarat har studiens 

författare vänt sig till den berörda institutionen som sedan har hjälpt till så att kontakten 

skett med rätt person. 
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Vad som också är värt att påpeka är att det fanns en stor skillnad i svenska bankers 

intresse i ämnet och hur långt de kommit i utvecklingen av teknologin. Många banker är 

helt enkelt på olika nivåer när det kommer till blockkedjeteknologin vilket påverkar 

studien negativt då representationen från den svenska banksektorn som helhet blir lägre. 

Vissa banker sade direkt nej med motivering att de inte arbetade med 

blockkedjeteknologin i dagsläget och inte hade någonting att tillföra studien. Studiens 

författare anser att det vore intressant att höra anledningen till varför dessa banker inte 

undersökte teknologin men hade svårt att få tillgång till dessa åsikter. 

 

4.5 Etiskt perspektiv 
 

Inom forskningsvärlden är det viktigt att agera på ett sätt som är etiskt försvarbart. Detta 

innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att följa och uppföra sig i linje med 

forskningskravet samt individskyddskravet. Dessa redogörs av Vetenskapsrådet (2002) 

och kan ses som riktlinjer som ska efterföljas. Individskyddskravet medför att 

“Individer får inte heller utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller 

kränkning” (Vetenskapsrådet, 2002, s.5) och kategoriseras upp i fyra olika kategorier: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

4.5.1  Informationskravet 

 

Informationskravet grundas i att en studies syfte tydligt ska förmedlas till de som 

medverkar i forskning. Vidare behandlar informationskravet även direktiv gällande hur 

studien har genomförts, forskarnas kontaktuppgifter samt intygar att den insamlade data 

uteslutande skall användas till vad forskningen avser. Eftersom stommen i studien 

består av intervjuer vilket kräver interaktion med respondenterna är informationskravet 

tillgodosett (Vetenskapsrådet, 2002). Innan intervjuerna påbörjades förklarades vad 

syftet och ändamålet med intervjun var där även de medverkande hade möjlighet att 

ställa frågor innan, under och efter intervjun. 

 

4.5.2  Samtyckeskravet 

 

Samtyckeskravet behandlar kravet att samtliga respondenter som deltar i studien har 

fullständig bestämmanderätt för huruvida de har viljan att delta i studien eller inte 
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(Vetenskapsrådet, 2002). Vetenskapsrådet (2002, s.9) skriver att ”... undersökningar 

med aktiv insats av deltagarna skall samtycke alltid inhämtas.” Detta krav uppfylls 

eftersom studien grundar sig i semistrukturerade intervjuer med frivilligt deltagande. 

För att betona detta har studiens författare med klarhet förtydligat att de medverkande 

kan välja att upphöra med intervjun om de så skulle önska. Kontakten med 

respondenterna togs uteslutande med mail där studiens syfte och upplägg förklarades så 

att de medverkande ansågs ha tillräckligt med beslutsunderlag för att kunna ta ett 

välinformerat beslut. Vid förfrågan har även förberedande frågeformulär skickats ut till 

respondenterna. Under intervjuerna har studiens författare fått tillåtelse att spela in 

intervjuerna för att förenkla transkriberingen av intervjuerna. 

 

4.5.3  Konfidentialitetskravet 

 

Konfidentialitetskravet beskrivs av Vetenskapsrådet (2002, s.10) som följande: “De 

som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur 

länge och på vilka villkor de skall delta”. Detta huvudkrav behandlar frågor gällande 

integritet och att de medverkandes konfidentialitet skall respekteras och hanteras utom 

räckhåll för utomstående personer som inte är aktivt delaktiga i studien. Gällande 

publicering av forskning menar Vetenskapsrådet (2002) att respondenternas identitet 

under inga omständigheter ofrivilligt skall kunna röjas utifrån det forskningsmaterial 

som samlas in under studien. Denna studie innehåller dock inga anonyma 

enkätundersökningar utan byggs uteslutande på kvalitativa undersökningar där 

respondentens namn och identitet, med respondenternas samtycke, tydligt presenteras i 

studien. Studiens författare har i inledningen av varje intervju klargjort på vilket sätt 

materialet som spelats in skulle behandlas. 

 

4.5.4  Nyttjandekravet 

 

Detta krav belyser att information och uppgifter från intervjurespondenter i en studie 

uteslutande får användas i ett forskningsrelaterat syfte (Vetenskapsrådet, 2002). 

Vetenskapsrådet (2002) menar också att om forskarna misstänker att hanteringen av 

forskningsmaterialet har misskötts finns det motåtgärder för att hantera detta. Vid fall 

där osäkerhet råder förordar Vetenskapsrådet (2002) diskussion med kollegor eller 

Ämnesområdets etikkommitté. 
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Studieförfattarna har i denna studie hanterat de inspelade intervjuer på ett ansvarsfullt 

sätt då ingen obehörig har haft tillgång till det inspelade materialet från respondenterna. 

De enda individer som har haft förfogande över materialet är studiens författare. De 

huvudkrav som Vetenskapsrådet (2002) har efterföljts i studien för att säkerställa att den 

har genomförts på ett etiskt rättvist och regelrätt sätt. Detta har bidragit till att ge 

trovärdighet till studien och även hjälpt till att skapa tilltro mellan studieförfattarna och 

de individer som intervjuades. Som tidigare nämnt har samtliga respondenter i början av 

intervjun informerats om hur studien förhåller sig till dessa riktlinjer. Respondenterna 

uttryckte sig ofta i positiva ordalag om att de informerades hur det inspelade materialet 

skulle hanteras och bidrog förhoppningsvis till att respondenterna svarade uppriktigt 

och sanningsenligt på frågorna. 

 

4.6 Intervjukonstruktion 

 

I förarbetet till intervjuerna har det gjorts förberedelser för vilka frågor som ska ställas 

för att intervjun ska leda till relevanta svar inom det valda ämnet. Krag Jacobsen (1993) 

nämner att det är viktigt som intervjuare att vara väl förberedd för att göra en lyckad 

intervju. Fortsättningsvis hänvisar Krag Jacobsen (1993) till sin minneslista där frågor 

som är bra för intervjuaren att ha svar på innan en intervju med sitt intervjuobjekt tas 

upp. Exempelvis nämner Krag Jacobsen (1993) att det är viktigt att bestämma vilka 

frågor som ska ställas, vem som ställer dem, hur respondenterna ska kontaktas och 

varför en intervju används. 

 

Denna studie har använt sig av kvalitativa intervjuer för att samla in empiri till studien. 

Detta grundar sig i att det studien ämnar undersöka är ett relativt outforskat ämne och 

respondenternas kunskaper, attityder, synpunkter och uttryckssätt kommer vara av stor 

vikt för studien. Fortsättningsvis har intervjuerna varit konstruerade på ett 

semistrukturerat vis. Den är utformat på ett vis där intervjuaren har gjort förberedelser 

inför intervjun och exempelvis använder sig av ett frågeschema för att leda intervjun i 

den riktning intervjuaren ämnar (Bryman, 2011). En semistrukturerad intervju ger 

studiens författare en del frihet när det kommer till ordningsföljd på frågor och 

följdfrågor. Följdfrågor är i en semistrukturerad intervju ett bra sätt att fördjupa sig 

inom en viss fråga där intervjuaren anser att respondenten har värdefull kunskap. Det 

som skiljer en semistrukturerad intervju från en strukturerad intervju är att frågorna i en 
 

33 



semistrukturerad intervju kan komma att ställas i olika följder. I en strukturerad intervju 

även kallad standardiserad intervju är det viktigt att frågorna och intervjuklimatet är 

detsamma för alla deltagare i studien (Bryman, 2011). Vid användandet av ett 

semistrukturerat intervjuupplägg kan respondenterna uppleva intervjuerna på olika sätt 

då frågor och miljö kan skiljas från olika tillfällen. Detta kan leda till att respondenterna 

uttrycker och agerar annorlunda under intervjuerna (Bryman, 2011). Studiens författare 

har under intervjutillfällena försökt återskapa liknande förhållanden för alla 

respondenter. Båda författare av studien har medverkat vid alla intervjutillfällen. 

Samtliga intervjuer har genomförts via telefon eller videoprogrammet Zoom. På så sätt 

kan studiens författare till en viss grad säkerställa att intervjumiljöerna varit någorlunda 

lika för samtliga respondenter. 

 

Jacobsen (2002) hävdar att personliga intervjuer är ett bra sätt att skapa en personlig 

kontakt med respondenten som inte är lika enkelt att skapa via en videointervju. Lekvall 

och Wahlbin (1979) nämner att personliga intervjuer är mer tidskrävande och mindre 

effektiva än telefon eller videointervjuer. Vidare nämner de att personliga intervjuer är 

den intervjuform som ger intervjuaren bäst kontroll över intervjusituationen. Studiens 

författare har dock valt att i första hand utföra intervjun på avstånd. Anledningen till 

detta är att det tidigt i studien framgick att det skulle bli problematiskt att hitta tid och 

plats som fungerar för båda parterna. Studiens författare anser dock inte att detta varit 

ett problem då intervjuerna fortlöpte på ett tillfredställande sätt med givande svar. 

 

Studiens författare valde att genomföra en pilotintervju för att testa och se hur väl 

intervjumallen fungerade under en intervju. Detta gjordes för att kvalitetssäkra frågorna 

som ställs under intervjun (Jacobsen, 2002). Svar och kommentarer från pilotintervjun 

analyserades och vissa justeringar och tillägg gjordes i intervjumallen för att optimera 

möjligheterna till väl genomförda intervjuer. Genomförandet av en pilotintervju gav 

även studiens författare värdefull erfarenhet för kommande intervjuer gällande hur de 

uttrycker och formulerar frågorna under intervjuerna och blev efter varje intervju mer 

vana vid upplägget. 

 

Varje intervju inleddes med att ett par generella frågor inom ett vardagligt tema ställdes till 

respondenten. Detta gjordes dels för att få kontakt med respondenten i ett tidigt skede av 

intervjun samt att starta samtalet i en välkomnande miljö innan intervjun gick in på 
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frågor kopplade till studiens ämne. Vidare presenterades en kort sammanfattning om 

studiens författare och vad rapporten ämnar undersöka för att göra respondenten 

medveten om studien. Fortsättningsvis var intervjun uppdelad i tre delar: Respondenten 

och eller företagets förhållande till blockkedjeteknologin, generella frågor om 

teknologin och användningsområden och avslutningsvis frågor kopplade till 

banksektorn och transaktioner. 

 

I den inledande delen av intervjun fick respondenten frågor om sig själv, vad personen 

har för roll på företaget den jobbar för, hur personens förhållande till teknologin är och 

hur länge personen varit i kontakt med blockkedjeteknologin. Syftet med detta upplägg 

är att få respondenten bekväm och få igång en diskussion tidigt i intervjun samt att få en 

första anblick över kunskapsnivån inom Blockkedjan hos respondenten och företaget 

personen representerar. Fortsättningsvis gick frågorna över till att fokusera på generella 

användningsområden för teknologin, användningsområden för bankens verksamhet 

samt för- och nackdelar med teknologin i dagsläget. Syftet bakom denna del grundar sig 

i att få en uppfattning om framtida användningsområden för teknologin och hur företag i 

dagsläget arbetar med den. 

 

I den tredje och sista delen av intervjumallen fokuserades frågorna på banksektorn och 

hur banksektorn i framtiden skulle kunna påverkas av Blockkedjan och om 

respondenterna ansåg det finnas användningsområden för teknologin inom banksektorn. 

Vidare ställdes frågor om transparens, Smarta Kontrakt och hur transaktionsprocessen 

kan förändras både internationellt men även inhemskt. Utifrån dessa frågor har studiens 

författare för avsikt att undersöka vilken effekt på tillit mellan två parter Blockkedjan 

kan ha med hjälp av t.ex. Smarta Kontrakt. Avslutningsvis ställdes en öppen fråga där 

respondenten öppet fick reflektera och dela andra tankar som kanske inte redan nämnts 

om teknologin och dess framtidsutsikter. Detta för att runda av intervjun och ge 

respondenten en sista chans att dela med sig av sina kunskaper och tankar. 

 

4.7 Studiens kvalitet 
 

För att kvalitetssäkra en studie nämns ofta två begrepp: Validitet samt reliabilitet. Detta 

är två begrepp som vanligtvis används och anpassade för kvantitativa studier. Då den 

här studien är av kvalitativ karaktär uppstår en del problem vid användandet av de här 
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begreppen. Validitet och reliabilitet förutsätter att det existerar en ensidig bild av 

verkligheten och att resultaten från en studie ska vara replikerbara (Bryman, 2012). I en 

kvalitativ studie uppstår då problemet att det är omöjligt att ”frysa” de sociala 

omständigheterna från den initiala studien. Guba och Lincoln presenterar ett alternativt 

synsätt på reliabilitet och validitet (Bryman, 2012). De menar att en kvalitativ studies 

kvalitet kan säkerställas utifrån begreppen äkthet och trovärdighet. Begreppet 

trovärdighet hävdar Guba och Lincoln enligt Bryman (2012) är uppbyggt utifrån fyra 

kriterier: Tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt anpassningsbarhet. 

 

4.7.1  Trovärdighet 

 

4.7.1.1 Tillförlitlighet 

 

En studie behöver god tillförlitlighet för att den ska anses vara trovärdig. Bryman 

(2012) menar att för att studiens författare ska bidra med tillförlitlighet till studien är det 

av yttersta vikt att de använder sig av en teknik kallad respondentvalidering samt att 

insamlandet av material och data sker enligt de forskningsregler som finns. 

Respondentvalidering innebär att det insamlade materialet inte publiceras förrän det är 

säkerställt att den insamlade informationen är korrekt (Bryman, 2012). Detta görs 

genom att studieobjekten tillåts granska materialet och se till att studieförfattarna 

korrekt uppfattat informationen respondenten har delat med sig av (Bryman, 2012). 

 

För att stärka tillförlitligheten i studien har studiens författare utfört en 

respondentvalidering där den insamlade empirin från de kvalitativa intervjuer, efter 

transkribering, gjorts tillgänglig för de involverade respondenterna för att säkerställa att 

studiens författare uppfattat den på ett korrekt sätt. 

 

 

4.7.1.2 Överförbarhet 

 

Lincoln och Guba menar enligt Bryman (2012) att en studies överförbarhet är kopplat 

till huruvida studiens resultat är hållbart i vidare kontext eller giltigt i samma kontext 

fast vid ett annat tillfälle. Detta är ett vanligt problem för kvalitativa studier då det är 

mer fokuserade på djupgående empiri snarare än bredd samt att det är svårt att återskapa 

de sociala omständigheterna från den initiala studien vid försök att replikera resultaten 

(Bryman, 2012). Studiens författare anser att den genomförda studien till viss del har en 
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överförbarhet. Detta grundar sig i att insamlingen av empiri har gjorts via ett urval av 

personer med god insikt och kunskap inom studiens ämne. En stor del av den svenska 

banksektorns åsikter är representerade i studien vilket ökar överförbarheten. Studiens 

författare är medvetna om att teknologin är i en tidig fas och alla tankar och resonemang 

från respondenterna blir ur ett hypotetiskt syfte och resultaten av framtida 

undersökningar inom ämnet kan skilja sig åt. Med detta som bakgrund blir 

respondenternas tankar och åsikter av spekulativ art. 

 

4.7.1.3 Pålitlighet 

 

Bryman (2012) menar att det är viktigt för studiens författare att redovisa och 

dokumentera alla faser av forskningsprocessen. Här inkluderas allt från 

problemformulering, urval av intervjuobjekt, intervjutranskriberingar samt 

tillvägagångssätt för att analysera den insamlade empirin. Bryman (2012) uppmanar 

även forskare till att ha ett granskande öga under processens gång och till de val som 

görs för att stärka pålitligheten hos studien. För att stärka pålitligheten hos studien har 

studiens författare dokumenterat och redovisat hela forskningsprocessen och 

bakgrunden till de val som gjorts. Studiens författare har även använt sig av 

arbetskamrater för att granska och ge kritik vilket Bryman (2012) anser är ett bra 

verktyg för att säkerställa pålitligheten hos studien. 

 

4.7.1.4 Anpassningsbarhet 

 

Anpassningsbarheten är en viktig del av begreppet trovärdighet. Det är viktigt att 

forskare har ett objektivt synsätt under processen och inte påverkas av personliga 

värderingar för att försöka påverka resultatet av studien (Bryman, 2012). Det är dock 

svårt att uppnå full objektivitet inom socialvetenskap. Bryman (2012) menar därför att 

det är viktigt att studiens författare har agerat i god tro för att inte påverka resultatet av 

studien. Studiens författare anser att vetskapen om objektivitet har hjälpt dem att 

förhålla sig objektiva under forskningsprocessens gång för att styrka trovärdigheten hos 

studien. Den här studien har utförts av två individer. Detta anser studiens författare har 

bidragit till ökad objektivitet då studiens författare hjälpt och granskat varandra för att 

garantera att personliga värderingar inte har påverkat resultatet av studien. 
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4.7.2  Äkthet 

 

Lincoln och Guba nämner enligt Bryman (2012) utöver de fyra kriterierna för 

trovärdighet att äkthet är en viktig del för att säkerställa en studies kvalitet. Detta då 

äkthet lyfter fram de forskningspolitiska följderna som studien medför. Begreppet berör 

frågor kopplade till huruvida studien ökar förståelsen kring det studerade ämnet och om 

det hjälper personer som inte är kopplade till ämnet att förstå det från de involverades 

synvinkel (Bryman, 2012). Lincoln och Guba lyfter enligt Bryman (2012) även fram att 

det är viktigt att forskningen representerar respondenternas svar på ett rättvist sätt. För 

att försäkra äktheten i studien har studiens resultat återkopplats till respondenterna 

vilket möjliggör för respondenterna att påverka och förändra sitt synsätt på det 

studerade ämnet. Studiens författare anser att äktheten har säkerställts genom att de 

under hela forskningsprocessen haft som fokus att ge en rättvis bild av sina 

respondenters tankar och åsikter. 

 

4.8 Källkritik 

 

Källkritik definieras av Thurén (2013) som “... en samling metodregler för att ta reda 

på vad som är sant - eller åtminstone vad som är sannolikt” och framhäver hur viktigt 

det är att med kritiska ögon granska sina källor och referenser (Thurén, 2013, s.4). 

Anledningen till detta är att kunna säkerställa sanningshalten och således trovärdigheten 

i en studies referenser. Thurén (2013) menar att källkritik är en effektiv metod för att 

kunna fastställa och avgöra hur pålitliga och sanningsenliga olika källor är. 

 

Studiens ämne medförde en del problem för studiens författare då utbudet av 

vetenskapliga artiklar och övrig litteratur som behandlar ämnet var väldigt begränsat. 

Av den anledningen har många icke-vetenskapliga artiklar använts i större utsträckning 

än vad som hade önskats. Att litteraturen och de källor som använts i studien kan vara 

överdrivet positiva är således en faktor studiens författare anser vara viktigt att lyfta 

fram. Källor hämtade från internet medför en större problematik än övriga källor 

eftersom det inte finns någon central auktoritet varpå det blir svårare att garantera 

kvalitet (Thurén & Strachal, 2011). De belyser också problematiken med kvantiteten 

information som finns tillgänglig på internet vilket gör det omöjligt att verifiera 

huruvida informationen är sann eller inte. 
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Vidare presenterar Thurén och Strachal (2011) ett antal tumregler för att kunna avgöra 

en källas trovärdighet på internet. Bland annat nämner de öppenhet, att veta vem eller 

vilka som står bakom en webbsida, som ett kriterium, samt att ju mer information som 

finns att tillgå om en webbplats, desto mer pålitlig är den (Thurén & Strachal, 2011). I 

enlighet med Thurén och Strachals (2011) rekommendation innehar denna studie endast 

internetkällor som med någorlunda enkelhet kan verifiera en seriös aktör som står 

bakom källan. För att minimera risken av missvisande information och säkerställa 

studiens kvalitet har studiens författare haft som utgångspunkt att, i den utsträckning det 

varit möjligt, endast inhämta information från erkända och väletablerade institut och 

företag. Thurén och Strachal (2011) tar också upp beroende som en källkritisk aspekt att 

ta hänsyn till. De menar att en källas tillförlitlighet ökar ju fler oberoende källor som 

säger samma sak. Med detta som bakgrund har studiens författare haft ambitionen att 

hitta så många oberoende källor som möjligt för att styrka teorier och påståenden: Både 

när det kommer till antal respondenter samt i det teoretiska ramverk som förklarar hur 

blockkedjeteknologin fungerar. 

 

Vidare belyser Thurén och Strachal (2011) tendenskriteriet som ett särskilt viktigt kriterium 

att ta hänsyn till vid hanteringen av internetkällor. Med detta menar författarna att risken 

alltid finns att “… den som har intresse i en sak kan förväntas presentera informationen på 

ett sådant sätt att den passar detta intresse” (Thurén & Strachal, 2011, s.18) och menar att 

den som har ekonomiska incitament inte är att betrakta som opartiska. I studiens 

problembakgrund och problemdiskussion lyfts både Don Tapscott och Linus Lovén fram 

som källa ett flertal gånger. Don Tapscott medkommer även i referensramen och har skrivit 

boken “Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, 

Business, and the World” tillsammans med sin son Andrew Tapscott. Trots att dessa inte är 

källor hämtade från internet bör det framhävas att risken för en viss partiskhet kan finnas. 

Detta eftersom författarna till boken har ekonomiska intressen i att sälja in Blockkedjan 

som en revolutionerande och disruptiv teknologi för att attrahera intresse och således sälja 

fler böcker. Författarna till studien vill framhäva att det inte finns någon anledning att 

misstro ovan nämnda författare eller ifrågasätta deras integritet eller avsikter men vill av 

skälen nämnda ovan ändå lyfta fram detta som en källkritik värd att påpeka. Studiens 

författare vill även lyfta fram att det finns en risk med att vissa källor som används i studien 

kan vara överdrivet optimistiska. Thurén och Strachal (2011) 
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framhäver risken med att acceptera referensens uppgifter utan att kritiskt granska och 

kontrollera dessa då det kan leda till felaktigheter. 
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5 Empiri 
 
 

I detta kapitel redogörs studiens resultat. Inledningsvis presenteras samtliga 

respondenter som medverkat i studien samt vilken relation de har till 

blockkedjeteknologin. Därefter återges en sammanställning av resultatet från studiens 

olika som studien intervjuer genererat. 

 

5.1 Presentation av respondenter 
 

5.1.1  Swedbank 

 

Swedbank är med sina 7,4 miljoner privatkunder och 625 000 företagskunder en av de 

ledande bankerna för hushåll och företag i Norden och Baltikum (Swedbank, 2018). 

Swedbank erbjuder flertalet tjänster inom både bank och aktiemarknaden. Andreas 

Kennemar har en unik position på Swedbank idag som Technology Evangelist. Hans 

uppgift är att driva på transformeringen inom finansbranschen och tittar därför väldigt 

mycket på nya teknologier. 

 

Andreas Kennemar har varit i kontakt med Blockkedjan sedan 2012 via kryptovalutan 

Bitcoin. Han gick sedan vidare och startade bolaget KNC Miner som en gång var det 

största Bitcoinbolaget i världen. Andreas är således väldigt kompetent inom området 

och kan bidra med värdefull kunskap till studien. Swedbank tittar idag på olika initiativ 

där Blockkedjan kan hjälpa till att utveckla bankens tjänster. Ett av de områden som 

nämns är området med digital tillit och hur det med Blockkedjan finns ett mindre behov 

av en tredje part vid avstämning av transaktioner och förstå vilken roll banken ska spela. 

 

5.1.2  SEB 

 

SEB grundades för 160 år sedan och är en av de ledande bankerna i Norden och Baltikum 

(SEB, 2018). SEB har två affärsdrivande områden där den ena riktar in sig till mindre 

företag och privatpersoner med ett brett utbud av finansiella tjänster och rådgivning. 

Detsamma gäller för den andra delen som riktar in sig till stora företag, institutioner, 

pensionsförvaltare, fondbolag och andra banker. Inom den senare divisionen arbetar Johan 

Hörmörk. Divisionen kallas på deras egna språk LC&FI som står för Large Corporations 

and Financial Institutions. Johan Hörmark tillhör enheten COO som har 
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strategiskt övergripande ansvar för IT-utveckling som SEB investerar i. Hans kollega 

Kristian Gårder har jobbat på SEB i fyra år och är chef för Digital Banking för LC&FI. 

 

SEB har tidigt gjort en satsning på Blockkedjan som investerare i R3-konsortiet. SEB är 

av de nordiska bankerna den största investeraren i projektet. R3 jobbar med över 100 

banker och finansiella institut för att hjälpa till att effektivisera sektorn med hjälp av 

fördelarna av en Distributed Ledger (R3, 2018). SEB tittar på flera områden där 

teknologin skulle kunna användas och är även delägare i vissa Bitcoinväxlingsbolag 

som Coinify. SEB jobbar även med Smarta Kontrakt och Ethereum och på att försöka ta 

fram Proof-of- concepts för kontoöppnanden. SEB var även en av de första att använda 

kryptovalutan Ripple för att göra internationella betalningar mellan New York och 

Stockholm. Som en storbank på den svenska marknaden samt deras testande och 

nyfikenhet av teknologin gör att deras tankar och åsikter värderas högt i den här studien. 

 

5.1.3  Nordea 

 

Nordea finns idag i 17 länder där de fyra nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och 

Sverige är deras hemmamarknader (Nordea, 2018). Nordea har fyra affärsområden där du 

som privatkund, företagskund eller institutionell kund kan utnyttja deras produkter och 

tjänster. De fyra affärsområdena inkluderar Personal banking, Commercial and Business 

Banking, Wholesale Banking och Wealth management (Nordea, 2018). 

 

Sett till marknadsvärde är Nordea det tredje största företaget i Norden men är även 

bland de tio största finanskoncernerna i Europa. Ville Sointu är Head of DLT & 

Blockchain hos Nordea och är verksam i Finland. Sointu har ansvaret för att undersöka 

och utvärdera projekt kopplade till Blockkedjan. Sointu menar att Nordea tittar på 

Blockkedjan utifrån affärsmöjligheter och är inte intresserade av att bara använda 

teknologin för sakens skull. Nordea vill i dagsläget förstå vad teknologin kan göra och 

vad den inte kan göra. Som en stor finansiell spelare på den nordiska och svenska 

marknaden bidrar Nordea och Ville Sointu med värdefull kunskap till studien. 

 

5.1.4  Landshypotek bank 

 

Landshypotek Bank ägs av jord- och skogsbrukare. Med sina 41 000 medlemmar i 

Landshypotek Ekonomisk förening där lånekunder inom just jord och skog och blir 
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därmed även medlem. Det är Landshypotek Ekonomisk Förening som äger 

Landshypotek Bank vars främsta mål sedan 1836 är att finansiera satsningar inom jord 

och skog. Banken bedriver både verksamhet för privatpersoner som företag i åtta 

distrikt runt om i Sverige. Då det är en medlemsägd bank så bestämmer medlemmarna 

över bankens mål och inriktning representerade av regionala styrelser. 

 

Merete Salmeling är idag chef för avdelningen Digital och Innovation där det 

vardagliga arbetet handlar om att utveckla befintliga internettjänster, typer av kanaler 

och andra tjänster som banken har. Främst ligger fokus på digitalisering av tjänster som 

exempelvis helt digitala sparprocesser och ansökningar av sparkonton digitalt. 

 

Landshypotek Bank har i snart två års tid haft ett innovationsprojekt tillsammans med 

Lantmäteriet, Telia, SBAB, Kairos Future, Evry och ChromaWay där ett mål har varit 

att digitalisera processen om fastighetsöverlåtelse med hjälp av Blockkedjan. 

Landshypotek Banks satsning på Blockkedjan i deras verksamhet gör att deras tankar 

och erfarenheter kring teknologin ger värdefull insikt till studien då de även har hittat ett 

faktiskt användningsområde inom bankverksamheten där Blockkedjan skulle förbättra 

deras tjänster. 

 

5.1.5  Nasdaq 

 

Nasdaq är ett av världens största börsbolag som erbjuder trading och marknadstjänster 

över flera olika tillgångsklasser via 25 marknader, ett clearinghus samt fem centrala 

depositories. Utöver sin börsverksamhet där de erbjuder börsteknologi, handel och 

tjänster till listade bolag så jobbar Nasdaq mycket med ny teknologi. Johan Toll har 

titeln Head of Blockchain hos Nasdaq och ansvarar för Nasdaqs arbete och strategi 

kring teknologin i Norden. Nasdaq tittar idag mycket på hur teknologin kan hjälpa deras 

egen verksamhet med bedrivandet av börser och clearinghus men även att skapa 

produkter som kan säljas till motsvarigheter i andra länder som Hongkong, Singapore 

eller Australien då de har samma behov vid bedrivandet av sin verksamhet. 

 

Johan Toll har varit involverad med teknologin i ungefär 2,5 år och Nasdaq som bolag har 

jobbat med Blockkedjan sedan 2013. Nasdaq såg tidigt potential med teknologin och just 

möjligheten att genomföra affärer utan mellanhänder. Detta då det är precis det som är en 

av Nasdaqs affärsområden, att göra affärer med dem som mellanhand. Därför var 
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det av stor vikt att undersöka teknologin för att se hur den kan påverka deras 

affärsområden och vilka effektiviseringsmöjligheter som finns med teknologin. Johan 

Toll erbjuder expertis och stor kunskap om teknologin i sig samt konsekvenser av 

implementering av teknologin. 

 

5.1.6  Benny Johansson 

 

Benny Johansson har en bakgrund inom investment banking och kapitalmarknader och 

är tidigare chef för tredjepartsdistribution hos Handelsbanken. Idag är Benny Johansson 

chef för innovation och digitalisering hos Handelsbanken vilket innebär arbetet med 

utveckling och hur de praktiskt kan använda sig av ny teknologi i sitt 

digitaliseringsarbete. Även om det är i en tidig fas så har de flesta banker kommit igång 

med undersökandet av teknologin och Proof-of-Concept för att se faktiska 

användningsområden för teknologin. Handelsbanken för idag diskussioner med kunder, 

andra banker och andra personer inom finanssektorn och har även jobbat med Proof-of-

Concepts som de tagit fram själva inom området för att kunna utvärdera och förstå 

teknologin och vilka användningsområden som kan vara intressanta på lång och kort 

sikt. Detta är bakgrunden till varför Benny Johanssons kunskap och insikt inom området 

anses vara värdefullt och relevant för studien. Benny Johansson var noga med att betona 

att åsikterna som uttrycks är hans personliga och inte på något sätt reflekterar 

Handelsbankens officiella hållning eller åsikter kring Blockkedjan. 

 

5.1.7  Christoffer De Geer 

 

Christoffer De Geer är Vice VD för BTCX som är en av Sveriges största 

kryptovalutaväxlare och fungerar som Forex fast för kryptovalutor. De Geer har tidigare 

erfarenheter hos XBT Provider som lanserade världens första börsnoterade 

Bitcoininstrument. De Geer har varit involverad i Bitcoin och Blockkedjan sen 2013 när 

han bodde i Kina och skulle få med sig alla sina pengar tillbaka till Sverige. Han stötte 

på ett problem då han inte hade något kinesiskt bankkonto och fick sin lön kontant. Han 

kunde inte hitta någon bra lösning då det inte är tillåtet att flyga med den mängden 

kontanter och kom således i kontakt med Bitcoin och Blockkedjan och har hållit på med 

det sen dess. Christoffer De Geer bidrar med erfarenhet och kunskap om 

blockkedjeteknologin. 
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5.1.8  Ludvig Öberg 

 

Ludvig Öberg är en Blockchainkonsult hos Centigo och bidrar med expertis kring 

teknologin till studien vilket är en viktig aspekt att ta i beaktining då kunskapen inom 

området är begränsat. Ludvig Öberg kom i kontakt med Bitcoin 2011 och började då 

intressera sig för ämnet. 2013, precis efter hans gymnasietid, var Ludvig Öberg med och 

grundade Safello med fyra andra personer. Ludvig jobbade där i två år som 

medgrundare och affärsutvecklare. Safello är idag ett av de största växlingskontoren för 

kryptovalutor. Hösten 2015 gick Ludvig vidare till en annan start-up i tidig fas vid namn 

ChromaWay och jobbade där i två år som affärsutvecklare. ChromaWays koncept var 

inspirerat av teknologin bakom Bitcoin och applicera det på andra användningsområden 

och hade ett projekt med en estländsk bank som heter LHV bank. Där byggdes en 

swishliknande app för att föra över euros via Bitcoins Blockkedja. Ludvig gick 

sedermera vidare till Lantmäteriets projekt med Blockkedjan där målet var att bygga ett 

digitalt system för fastighetsöverlåtelse. 
 

Tabell 2 Sammanställning av respondenter 
 

Namn Företag Yrkesroll 

   

Andreas Kennemar Swedbank Technology Evangelist 

   

Johan Hörmark SEB Strategic Business 

  Development and RnD at 

  SEB - LC&FI division 
   

Kristian Gårder SEB Chef, Digital Banking 

  LC&FI 
   

Merete Salmeling Landshypotek Bank Chef, Digital and Innovation 

   

Johan Toll Nasdaq Head of Blockchain 

   

Benny Johansson Handelsbanken Chef, Innovation och 

  digitalisering 
   

Christoffer De Geer BTCX Vice VD 

   

Ludvig Öberg Centigo Blockchain konsult 

   

Ville Sointu Nordea Head of DLT & Blockchain 
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5.2 Potentiella användningsområden 
 

I följande avsnitt presenteras empirin insamlad från genomförda intervjuer med 

de ovannämnda respondenterna 

 

5.2.1 KYC (Know Your Customer) 

 

Merete Salmeling på Landshypotek Bank tar upp ineffektiviteten med att kunder idag 

måste svara på samma frågor gällande pengatvätt hos varje finansiellt institut som 

kunden samarbetar med. Även om kunden redan har ett samarbete med en bank och vill 

öppna ett nytt konto eller ta ett nytt lån inom samma bank kommer kunden behöva svara 

på samma frågor. Salmeling tror att detta är ett område som Blockkedjan kommer att 

kunna förändra till det bättre. Kennemar på Swedbank tar upp problematiken med tillit 

inom banksektorn idag då banker inte litar på att andra banker har ställt frågor gällande 

kundkännedom eller penningtvätt korrekt. 

 

”Ponera att den [informationen] ligger på en Blockkedja som alla bankerna då är 

delaktiga i samt att man vet att den information som läggs in här är bekräftad och att 

den är okej.” Andreas Kennemar, Swedbank. 

 

Kennemar menar att detta har möjligheten att effektivisera bankers sätt att tackla KYC 

då institut inte behöver ställa samma frågor till en kund som redan ställts av ett 

finansiellt institut tidigare. 

 

Salmeling tror även att Blockkedjan kan påverka balansen mellan vem som äger 

information och vem som har tillgång till informationen. Hon ser ett potentiellt scenario 

där det är kunderna själva och inte bankerna som äger sin egen information som ligger 

på en Blockkedja. För att ett finansiellt institut sedan ska få tillgång till informationen 

måste kunden ge sin tillåtelse för detta. 

 

”Du äger hur uppdaterad datan är och vem som har tillgång till den och när på ett helt 

annat sätt.” Merete Salmeling, Landshypotek Bank. 

 

Detta menar Salmeling skulle ge ett helt annat balansförhållande i samhället där 

kunderna äger sin egen information och vem som har tillgång till den. 
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Benny Johansson menar också att KYC är ett tilltalande use-case för användningen av 

Blockkedjan inom banksektorn. Johansson menar också att KYC som den bedrivs idag 

är besvärlig eftersom det är en kostsam process för banksektorn som kräver stora 

investeringar och där myndigheter ställer höga krav. Johansson menar att en lösning 

skulle kunna vara en delad Blockkedja mellan bankerna och andra aktörer. Samtidigt är 

han noga med att betona att det nödvändigtvis inte behöver vara blockkedjeteknologin 

som används för att underlätta den här processen. 

 

”Det finns ju distribuerade databaser som inte är Blockkedjor men där teknologin är 

mycket mer mogen som också skulle kunna fixa det use-caset.” Benny Johansson. 

 

Johan Hörmark, SEB stämmer in att Blockkedjan kan förenkla både bankens och kundens 

KYC-process. SEB har i dagsläget testat en prototyp där kunden själva styr vilken 

information de delar med sig av till vilka banker. Detta menar Hörmark skulle kunna ge 

kunderna förtroende i den nya teknologin. En utmaning Hörmark ser är att banksektorn och 

myndigheter måste komma överens om vilka standarder som ska gälla för den information 

som läggs in. En stor nytta han ser med just Blockkedjan är att den kan ”… få oss att 

komma till samma bord” och kan bidra till samarbetsvilja mellan banker. 

 

Öberg har en mer pessimistisk syn på att ha känsliga dokument på en publik Blockkedja. 

Han menar att det är alldeles för lätt att stjäla dokumenten och tar upp problematiken med 

att någon otillbörlig skulle använda informationen för att begå identitetsstöld. 

 

”Så jag är ganska skeptisk till att man ska dela den här informationen med en massa 

personer man inte riktigt litar på. Vill man verkligen göra det? Troligtvis inte.” Ludvig 

Öberg, Centigo. 

 

Istället ser Öberg potential för modellen Self Solve Identity som är en annan modell för att 

hantera KYC genom blockkedjeteknologi. Han beskriver det nuvarande systemet som en 

pyramid med public key-infrastruktur där en kunds bank ger ut ett certifikat till en kund 

(bank id) som bankerna själva fått från huvudbolaget (mobilt bank id). Problemet med detta 

menar Öberg bland annat är att en kund inte kan ha flera intyg i en identitet. Han tar Nordea 

som exempel och menar att de skulle kunna använda en publik nyckel för att signera en 

transaktion. Om kunden sedan vill bli kund hos ett annat finansiellt institut 
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eller bank kan detta institut kolla i Blockkedjans historik där kundens publika nyckel 

står som godkänd av Nordea. 

 

”Tänk nu att du har dina privata nycklar som du har genererat och inte fått av banken. 

Det banken då gör är att signera en transaktion för att säkerställa vem du är och 

publicerar det på Blockkedjan.” Ludvig Öberg, Centigo. 

 

”Sen kan du byta bank från Nordea till Handelsbanken och ha kvar dina nycklar och 

istället få en ny signatur från Handelsbanken och då uppdaterar Nordea sin signatur 

och tar tillbaka den.” Ludvig Öberg, Centigo. 

 

Detta menar Öberg skulle kunna innebära en smidigare identitetshantering där flera 

utgivare istället kan signera en transaktion. 

 

5.2.2  Smarta Kontrakt 

 

Ett potentiellt användningsområde för Smarta Kontrakt menar Kennemar är hanteringen 

kring testamente. Han tänker sig att banker i framtiden skulle kunna använda Smarta 

Kontrakt för att effektivisera processen med arv och testamente. Ett testamente skulle 

kunna programmeras istället för att vara på ett fysiskt papper. Han menar att 

användningen av Smarta Kontrakt har potential att säkerställa att den avlidna personens 

vilja verkligen beviljas. Att ett Smart Kontrakt exekveras per automatik utan 

avstämningar mellan olika motparter där förflyttning av tillgångar, bankmedel och 

äganderätter sker omedelbart när en person avlider menar Kennemar skulle kunna 

reducera administrativt arbete för banken och även underlätta för den avlidnes 

släktingar under en sorgeprocess. 

 

Kennemar ser visserligen potential i Smarta Kontrakt men betonar att teknologin 

fortfarande befinner sig väldigt tidigt i utvecklingscykeln och att det är lätt att få övertro 

på protokollet. 

 

”Det man kan säga om Smarta Kontrakt i dagsläget är att de är förbannat dumma just 

nu.” Andreas Kennemar, Swedbank. 

 

Kennemar får medhåll av Johan Toll på Nasdaq som varken ser Smarta Kontrakt som 

smarta eller kontrakt och är negativt inställd till dess applicerbarhet som kontrakt. Toll är 
 

48 



av åsikten att det vore ”… fantastiskt svårt…” att ersätta ett legalt kontrakt i 

pappersform med datakod. 

 

”Du vet ju inte ens om 50 eller 150 word sidor för att beskriva ditt kontrakt räcker till. 

Du kommer ändå ibland behöva mötas i domstolen för att reda ut eventuella dispyter 

om vad det kontraktet faktiskt inte täckte.” Johan Toll, Nasdaq. 

 

Istället ser Toll att Smarta Kontrakt skulle kunna användas för att automatisera enklare 

processer som autogiro men att det även där uppstår komplikationer om kontraktet 

skulle behöva förnyas eller uppdateras som dessutom kompliceras ytterligare av att 

Smarta Kontrakt hanteras i en decentraliserad miljö. 

 

”Hur kommunicerar du ut den förändringen? Hur vet du om alla noder går med på att 

du uppdaterar det här kontraktet?” Johan Toll, Nasdaq. 

 

Öberg menar även han att det finns en stor övertro på Smarta Kontrakt som han menar 

är väldigt svåra att programmera på ett sätt så att de fungerar problemfritt. Öberg tar 

upp problematiken med att det Smarta Kontraktet måste rivas upp om kontraktet skulle 

behövas uppdateras vilket ofta kan vara en dyr och tidskrävande process. Att Smarta 

Kontrakt skall användas till komplex kontraktshantering som att lösa dispyter är han 

skeptisk till. 

 

”Ofta är de som är mest positiva till det här inte själva programmerare och de har inte 

själva skrivit ett Smart Kontrakt. De som har skrivit Smarta Kontrakt inser liksom att 

det här är väldigt svårt att skriva.” Ludvig Öberg, Centigo. 

 

Hörmark ser att Smarta Kontrakts framtida roll i bankväsendet skulle handla främst om 

värdepappersflytt eller villkorade betalningar. 

 

”I min värld är Smarta Kontrakt att man tittar att värdepapper flyttas åt ena hållet och 

pengarna flyttas åt andra hållet och ser till att den transaktionen går i lås.” Johan 

Hörmark, SEB. 

 

Hörmark betonar vidare att han ser Smarta Kontrakt som en teknologi som skall 

effektivisera och göra redan befintliga tjänster bättre och inte som en disruptiv teknologi 

som ska göra att banken arbetar på ett annorlunda sätt. Han tar upp hanteringen med 
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ränteswapar som exempel på område som skulle kunna effektiviseras där ett kontrakt 

kan löpa över lång tid med månatliga eller kvartalsvisa avstämningar om vem som ska 

betala vem. Det kan lätt uppstå dispyter mellan motparter om vad ränteswapen är värd 

vid olika tillfällen och menar att ett dataprogram som Smarta Kontrakt skulle kunna 

spela en framtida roll för att underlätta den processen. 

 

5.2.3  Transaktioner 

 

Benny Johansson ger en förklaring av hur kontoföringssystemet ser ut i Sverige. Han 

förklarar att de svenska bankerna är kontoförande institut åt Riksbanken och menar att 

det bara är Riksbanken som egentligen har svenska kronor. Johansson nämner vidare att 

när det kontoförs från ett kontoförande institut till ett annat så kan inte uppdateringen i 

de två tillgångsliggarna ske i realtid. Detta menar Johansson innebär att hela 

finanssystemet är uppbyggt på de motpartsrisker som uppstår och hur det hanteras. 

Johansson menar att det konto som privatpersoner har hos banken i sin tur har ett konto 

hos Riksbanken och det är där alla pengar egentligen ligger. Johansson nämner vidare 

att det är samma struktur när banker har konton i vissa utländska valutor så är det 

egentligen en annan bank som håller det kontot. Detta innebär att det är ganska många 

överföringar som ska göras och det är en ganska trasslig process. Här ser Johansson 

effektiviseringsmöjligheter med hjälp av Blockkedjan då Blockkedjan möjliggör att alla 

har samma ledger och tillgång till samma information. Detta menar Hörmark har 

potential att sänka transaktionskostnader och effektivisera transaktionsprocessen. 

 

”Jag skulle säga att den heliga gralen är cash payments. Att ha pengar på Blockkedjan. 

Då pratar vi inte om kryptovalutor utan om ”vanliga” pengar som svenska kronor eller 

euro. Det är det som är kärnpunkten. Om löftena infrias med den här nya tekniken då 

kommer vi såklart få mycket billigare, snabbare, effektivare transaktioner.” Johan 

Hörmark, SEB. 

 

Sointu ser också potential i att DLT och blockkedjeteknologi kan sänka 

transaktionskostnader eftersom teknologin skapar möjligheter att skapa tillit mellan två 

parter vilket vanligtvis är förknippat med kostnader. Han betonar dock att 

transaktionskostnader inte alltid är ett problem. Exempelvis menar han att 

transaktionskostnaderna mellan två kända parter vid en inhemsk betalning är nästintill 
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obefintliga medan det finns stora effektiviseringar att göra inom internationella 

betalningar och transaktioner. 

 

Han menar att en av de största transaktionskostnaderna som existerar inom banksektorn 

idag handlar just om att bygga förtroende mellan okända parter. Han belyser problemet att 

banker måste kontrollera och kunna lita på att KYC-informationen dess kunder 

tillhandahåller är korrekt samt att banken måste efterfölja aktuellt regelverk vilket skapar 

extra kostnader eftersom en tredje part måste finnas för att upprätta detta förtroende. 

 

Samtidigt är han noga med att betona att nya system och nätverk uppbyggda med hjälp 

av DLT eller blockkedjeteknologin visserligen kan göra bankens infrastruktur snabbare 

och bättre men att även en sådan lösning kommer att innebära kostnader. Han menar att 

DLT och blockkedjeteknologi endast är, förvisso en viktig sådan, komponent av många 

för att kunna minska transaktionskostnader inom banksektorn. 

 

”You still have to have governance structure and the rule book. You still have to have a 

clear definition of how this look like from a legal perspective and creating those kind of 

surrounding instances around this technology.” Ville Sointu, Nordea. 

 

Han betonar vikten av medvetenhet, inte bara om de transaktionskostnader som 

elimineras, utan även om vilka nya som kan uppstå. 

 

”You have to be smart about when you start to decentralize something. You are still going 

to have costs. Are those costs worse than before? Are the risks involved with creating a new 

type of mechanism for transaction and trusts higher?” Ville Sointu, Nordea. 

 

5.2.3.1 Interbank 

 

På SEB undersöks enligt Johan Hörmark främst ett nätverk banker emellan. Vidare 

öppnar Hörmark upp möjligheten för att om lite större företag eller andra typer av 

mellanhänder som exempelvis Nasdaq skulle vara intresserade av att direkt vara med i 

en sådan Blockkedja. Men tanken är inte i dagsläget att privatpersoner har någon form 

av direktkontakt med Blockkedjan utan att det istället går via en mellanhand. 

 

”Men i grund och botten handlar det mycket om att göra det vi gör idag fast till ett 

lägre pris och snabbare hantering.” Johan Hörmark, SEB. 
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Benny Johansson delar Hörmarks åsikt om att det i första hand kommer att handla om 

en privat Blockkedja banker emellan. Johansson nämner två stora fördelar med ett 

sådant system: Säkerhet och transparens. Den första fördelen med teknologin enligt 

Johansson är att idag är det så att bankerna endast har ett single point of failure. Detta 

innebär att en bank idag kan fallera om något skulle hända som exempelvis ett stort 

datorhaveri. Men med en Blockkedja där alla banker skulle ingå leder till ett tryggare 

system och ett system med större motståndskraft då risken för single point of failure tas 

bort då det är fler komponenter i nätverket. Den andra delen Johansson nämner är att i 

en Blockkedja har alla parter tillgång till samma information då det endast finns en 

korrekt kopia. Idag fungerar systemet så att alla aktörer har kontoavstämningar, 

fakturaavstämningar och kollar så att allt ligger rätt till. Och detta är något som sker 

oavsett om det är stora eller små bolag. Bankerna gör avstämningar så att transaktioner 

banker emellan är korrekta och det inte har skett något misstag. I en Blockkedja finns 

det bara en sanning vilket leder till att banker slipper mellansteget med avstämning av 

transaktioner mellan varandra. Istället ser alla parter i nätverket vad parterna kom 

överens om vid tidpunkten av genomförandet, menar Johansson. 

 

Andreas Kennemar är inne på samma spår som Johansson och menar att Blockkedjan 

skapar ett annat typ av förtroende mellan två parter vid en transaktion då spårbarheten 

och transparensen bidrar till ökat förtroende. Detta eftersom olika händelser distribueras 

ut till parter som egentligen inte är med i själva transaktionen. När informationen väl är 

tillagd så är den kvar där för alla att se och ingen kan manipulera med historiken. Om 

det hade varit möjligt att manipulera eller ändra historiken till sin fördel skapar det ett 

problem om vad som faktiskt går att lita på. 

 

”I det här fallet går inte det för då måste man övertyga hela övriga nätverket att den 

här ändringen inte hör hemma här.” Andreas Kennemar, Swedbank. 

 

Kennemar nämner vidare att detta är någonting som har potentialen att bli väldigt 

disruptivt då en ny komponent som inte tidigare fanns i systemet har introducerats: 

Förtroende mellan två parter utan mellanhand. Parter befinner sig helt plötsligt med 

andra aktörer utan några existerande relationer till varandra, istället ges förtroende till 

en gemensam teknologi där allt görs transparent. 
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”Att dela med sig: Istället för att låsa in och sedan stämma av så delar man med sig 

från början. Det ger ju enorma möjligheter framförallt i ett samhälle som har gått till 

att bli väldigt inlåst.” Andreas Kennemar, Swedbank. 

 

Kristian Gårder menar att det område som är mest intressant är instant settlement, 

tidsperioden från det att en affär görs tills det att tillgång ges till det affären innefattar. 

Två dagar är egentligen en väldigt lång tid men kunderna har i vissa fall inget emot att 

det tar två dagar då det alltid har varit så men med en Blockkedja skulle detta kunna ske 

i realtid. Då kapital i dagsläget binds i upp till två dagar anses detta vara ett spännande 

skäl för användningen av Blockkedjan. 

 

”Det är viktigt att titta på, var adderar det kundvärde? Om vi endast skulle kunna 

sänka våra interna kostnader så är det såklart en viktig sak i sig men det blir så mycket 

mer intressant om vi på något sätt kan hjälpa en kund i den processen och inte bara oss 

själva.” Kristian Gårder, SEB. 

 

5.2.3.2 Icke-monetära transaktioner 

 

Merete Salmeling ser också att transaktioner är ett område som Blockkedjan kan 

effektivisera i framtiden men menar att dessa transaktioner inte i första hand ska 

förknippas med monetära transaktioner utan snarare informationstransaktioner. 

Salmeling förklarar vidare att privatpersoner sitter på en mängd information som 

bankerna är intresserade av. När en individ släpper den information till en bank för att 

kunna öppna ett bankkonto så sker en transaktion i form av information. Den här 

informationen kan sedan vara paketerad på olika sätt men ett sätt kan vara via ett Smart 

Kontrakt. Detta kommer bli ett helt nytt sätt att jobba på då privatpersoner idag inte har 

kontroll över den här digitala tillgången på samma sätt. Utan det är istället så att 

myndigheter, organisationer eller företag sitter på den här informationen om individen. 

 

”Och det är därför jag tror att man ska jämföra vad information var för internet, så 

kommer Blockchain vara för transaktioner.” Merete Salmeling, Landshypotek Bank. 

 

Johan Toll anser att det finns möjligheter att Blockkedjan kommer fram, precis som 

Klarna, och ersätter vissa delar av bankens verksamheter men tror snarare att bankerna 

kommer utnyttja den här teknologin för att bli effektivare själva. Toll nämner vidare att 
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Swish är ett exempel där banker för några år sedan lanserade en väldigt smidig 

betalfunktion vilket även gör det svårare för andra aktörer att ta sig in på marknaden 

med en liknande produkt. 

 

”Swish är ju inte baserat på Blockchain men på samma sätt tror jag att banker kan 

hitta andra delar i sin verksamhet som kanske kan få hjälp eller att interbank-

betalningar kan förbättras med hjälp av den här teknologin.” Johan Toll, Nasdaq. 

 

5.2.3.3 Problem 

 

Kristian Gårder ser dock att det idag finns problem med skalbarheten hos teknologin då 

det är svårt att registrera ett stort antal transaktioner per sekund på Blockkedjan. Gårder 

nämner vidare att för att lyckas med det här måste en standardiseringsprocess upprättas. 

Gårder får medhåll från Hörmark som menar att information som läggs in i Blockkedjan 

ska vara hyfsat standardiserad oavsett om det är monetära transaktioner eller 

informationstransaktioner. 

 

”Det är en utmaning, oavsett teknik, samtidigt är det just tekniken som kan få oss att 

komma till samma bord och sitta och diskutera och komma överens vilket är positivt.” 

Johan Hörmark, SEB. 

 

Hörmark tar VISA som exempel som kan genomföra 50 000 transaktioner/sek genom 

en stordator och hävdar att det ofta kan vara enklare och mer effektivt att använda en 

centraliserad databas. Han tror att det kan bli väldigt svårt och komplext att få ett stort 

nätverk att genomföra tiotusentals transaktioner i sekunden. 

 

5.3 Bankens roll som intermediär 

 

Hörmark kan inte utesluta att blockkedjeteknologin i framtiden helt kan byta ut bankers 

roll som intermediär även om han inte anser det vara särskilt sannolikt. Han menar att 

en bank tillhandahåller en essentiell tjänst i form av att erbjuda kredit och sköta utlåning 

av pengar och att behovet av ett institut som erbjuder detta inte kommer att ersättas med 

blockkedjeteknologi eller Smarta Kontrakt. Bankers roll som intermediär och institut 

som hanterar folks tillgångar menar han kommer att efterfrågas även i framtiden. 
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”Jag tror att man vill ha någon att vända sig till när det kommer till trygghet. Det är en 

roll som kommer att finnas kvar. Man vill kunna gå till någon och säga ”du har ansvar 

för mina pengar, affärspapper och tillgångar.” Johan Hörmark, SEB. 

 

Samtidigt anser han att det är viktigt att undersöka framtida potentiella scenarion och 

försöka förstå vilka scenarion banken ska djupdyka i, vilka fall som ska bortses ifrån 

samt vilka som kan ligga längre fram i tiden. Han är dock väldigt skeptisk till att enbart 

ett Smart Kontrakt i framtiden skulle kunna sköta riskhanteringen på ett tillfredställande 

och effektivt sätt. 

 

”Vi får i worst case försöka förvandla hela vår business till ett Smart Kontrakt som 

förmedlar pengar fram och tillbaka […] Men det känns avlägset just nu.” Johan 

Hörmark, SEB. 

 

Att blockkedjeteknologin ska vara slutet för den svenska banksektorn är ingenting som 

Gårder heller skriver under på. Istället menar han att teknologin ska ses som en 

innovation som kan hjälpa bankers roll som intermediär och inte ersätta den. Han 

betonar dock vikten av banksektorn att ta till sig ny innovation för att förnya och 

förbättra sig för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga tjänster till sina kunder. 

 

”Det är som allt annat. Om man inte hela tiden förnyar sig och tar till sig smarta idéer 

så tappar man sin relevans till sist och dör bort.” Kristian Gårder, SEB. 

 

De Geer delar Gårders syn på Blockkedjan och menar att svenska banker även i framtiden 

kommer agera som en central tillitspunkt. Hans åsikt är att banksektorn inte ska se på 

blockkedjeteknologi som ett hot mot deras ställning som intermediär, utan helt enkelt 

betrakta det som en ny innovation som innebär att branschens affärsmodell kommer behöva 

anpassas. Ett stort problem med Bitcoin och kryptovalutor idag menar han är att många 

individer tappar bort lösenordet till sina digitala plånböcker och således förlorar tillgången 

till den. De Geer spekulerar i att bankens roll och affärsmodell i framtiden kommer att 

inkludera hanteringen av folks privata nycklar som en följd av användningen av 

kryptovalutor. Han menar att banksektorn primärt tillhandahåller tillit och att de även 

kommer erbjuda denna tjänst i framtiden, bara gällande en annan produkt. 
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”Skulle bara banken hålla mina kryptovalutor så skulle jag gett dom till dem […] 

Banker är bäst i världen på att lagra och flytta värde. De borde älska kryptovalutor.” 

Christoffer De Geer, BTCX. 

 

Toll menar att bankers roll som mellanhand för transaktioner visserligen kommer att 

konkurrensutsättas i högre utsträckning i framtiden men att det nödvändigtvis inte 

behöver vara en följd av blockkedjeteknologi. Toll framhäver bland annat det nya EU-

direktivet PSD2 som ska konkurrensutsätta betalningsinstitutioner samt den generella 

utvecklingen där fler aktörer involverar sig med mikrobetalningar. Toll motsätter sig De 

Geers vision om att banker i framtiden kommer att ha ett intresse av att hålla 

privatpersoners privata nycklar. Problematiken menar han är att banker skulle bli en 

måltavla för kriminella som skulle försöka stjäla de privata nycklarna. Toll belyser att 

det är mycket enklare att stjäla en digital tillgång än en fysisk tillgång som exempelvis 

en guldreserv. 

 

5.4 Effekter av användningen av blockkedjeteknologin 
 

Hörmark menar att huvudeffekten med användningen av blockkedjeteknologi är att 

kunna effektivisera det banken gör i dagsläget. Han ser teknologin som ett verktyg för 

att kunna erbjuda kunderna bättre tjänster och produkter i dagsläget. 

 

”Vi kan göra det vi gör idag fast effektivare. Pengarna går att flytta snabbare och 

billigare. Värdepapper kan byta ägare snabbare och billigare. Vi kan flytta dokument 

snabbare, billigare, enklare. Vi kan få bort felhantering som kostar mycket pengar. Vi 

kan få bort olika typer av mellanhänder. Det är nog den främsta drivkraften skulle jag 

säga”. Johan Hörmark, SEB. 

 

Landshypotek Bank undersöker även möjligheten att effektivisera redan existerande 

tjänster och produkter. Hon ser Blockkedjan som en teknologi som kan hjälpa 

Landshypotek Bank med den digitala processen för bolån. Landshypotek Bank tittar 

idag på fastighetstransaktioner som involverar väldigt stora belopp och tusentals 

transaktioner varje år. Salmeling ser att effekten för användningen av Blockkedjan kan 

bidra till transparens inom dessa transaktioner. Ett problem med fastighetstransaktioner 

idag menar Salmeling är bedrägeri där en person kan sälja samma fastighet till ett flertal 

personer med långa och utdragna rättsprocesser. 
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”Och då kan vi använda Blockkedjan för att kunna förkorta transaktionens ledtid 

avsevärt. Så fort en fastighet ligger ute för försäljning kommer den vara transparent för 

alla. […] Så det blir en kraftigt ökad säkerhet och det vinner både vi som bank men 

framförallt kunden på”. Merete Salmeling, Landshypotek Bank. 

 

Salmeling är av åsikten att Blockkedjan kan ge kunden en helt annan insyn var i 

transaktionsprocessen de befinner sig. Banken kommer kunna hantera ärenden i realtid i 

högre utsträckning än idag där kunden får bättre information och vetskap om när ett 

fastighetsförvärv kan göras och ses som en stor förbättring. En företagsaffär kan pågå i flera 

månader menar Salmeling och där kan blockkedjeteknologi hjälpa till att säkerställa att alla 

parter i transaktionen kan se vem som har behörighet att göra ändringar, vid vilken tid 

någon ska göra någonting samt hur villkoren för processen är uppsatta. 

 

Toll menar att den största problematiken med användningen av blockkedjerelaterad 

teknologi generellt inom finansbranschen är att det kan ge otydlighet om vem som bär 

ansvaret om någonting går fel. Han betonar utmaningen med att klargöra vem som 

bestämmer vad över en decentraliserad infrastruktur och att det kan ge en negativ effekt. 

Utöver det menar Toll att det lätt kan uppstå en övertro på att teknologin ska lösa allting 

och att risken finns att många aktörer satsar på blockchain-baserade lösningar som 

egentligen hade varit enklare att lösa med traditionell teknologi. Toll får medhåll från 

Kennemar som är inne på samma spår. 

 

“Många tror att Blockkedjan kommer att kunna lösa allting. Det gör den faktiskt inte 

och det är inte tanken heller. Det är få produkter som är bäst på allting.” Andreas 

Kennemar, Swedbank. 

 

Alla transaktioner måste verifieras av nätverkets deltagare eller vissa av nätverkets 

deltagare. Toll ser en utmaning även hur privata Blockkedjor på finansmarknaden ska 

bestämma vilka noder som ska vara med och verifiera en transaktion. 

 

”Vilka ska vara med och bestämma över blocket? Ska det bara vara en person som gör 

det eller kan konsensus bedrivas med alla aktörer i nätverket?” Johan Toll, Nasdaq. 

 

En annan utmaning som både Kennemar, Hörmark, Gårder och Johansson ser med 

implementeringen av blockkedjeteknologi inom banksektorn är att hitta gemensamma 
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standarder och regler som alla banker är överens om. Hörmark tar SWIFT som exempel 

och nämner att de har 11 000 anslutna banker som har kommit överens om hur 

internationella betalningar görs. 

 

”Där har man ju tillslut ändå lyckats komma överens […] men då måste man nästan 

göra om den resan man har gjort fast med en ny teknik”. Johan Hörmark, SEB. 

 

Gårder menar att hela uppsidan med att använda sig av blockkedjeteknologi är att 

erhålla en nätverkseffekt vilket inte går att uppnå om det inte går att samarbeta bankerna 

emellan. Han hävdar att bankerna isåfall riskerar gå miste om de positiva attribut som 

gjorde blockkedjeteknologin intressant till att börja med. Gårder belyser just 

standardiseringsprocessen som nyckeln för banksektorn om teknologin ska kunna 

lyckas och kunna effektivisera bastjänster som banken erbjuder. 

 

”Det är ju inte lätt att samarbeta. Det kan vara svårt att komma överens i ett team, det är 

ännu svårare i en division och ännu svårare i en bank som helhet. När vi sedan blandar in 

70 andra banker och 10 tillståndsmyndigheter kräver det ju liksom ett samarbete som går 

långt mycket djupare än de flesta samarbeten vi gjort. ”Kristian Gårder, SEB. 

 

5.5 Förtroende och Transparens 
 

Öberg menar att ett viktigt kriterium som enligt honom borde vara uppfyllt för att 

blockkedjeteknologi ska kunna vara användbart är att flera aktörer som inte litar på 

varandra agerar på samma nätverk. Han menar att Blockkedjan kan bygga upp 

förtroende mellan parter som inte helt litar på varandra. 

 

Kennemar belyser även han förtroende och menar att Blockkedjan möjliggör för två 

okända parter att kunna lita på en digital kedja av transaktioner, samt att göra detta utan 

en mellanhand vilket introducerar två nya komponenter: Spårbarhet och transparens. Att 

kunna distribuera ut olika händelser till parter som inte aktivt deltar i transaktionen och 

att ingen kan lägga till, ändra eller ta bort transaktionshistorik menar Kennemar bygger 

viktiga grundstenar för förtroende. Även att blockkedjeteknologi har egenskapen att 

tvinga in dess deltagare att följa ett antal förbestämda regler ser han vara en viktig 

grundpelare för att bygga förtroende i ett decentraliserat nätverk. 
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Sointu ser DLT och blockkedjeteknologi som ett verktyg för banksektorn att kunna 

förbättra tilliten mellan två parter. Han tror att teknologin kraftigt kommer att förbättra 

hur okända parter litar på och har förtroende för varandra. Tillvägagångssättet många 

små och mellanstora leverantörer som inte har gjort affärer tidigare arbetar efter idag är 

förskottsbetalning, betalning innan leverans av varorna, vilket innebär att det köpande 

företaget måste göra en förskottsbetalning till en okänd part innan varorna levereras. För 

mindre bolag kan detta vara problematiskt. Inte bara eftersom bolagen är osäkra på om 

den andra parten är att lita på, utan även för att det sätter press på bolagens likviditet. 

Detta menar Sointu innebär att många transaktioner, framförallt internationella sådana, 

uteblir. En möjlig lösning på detta ser Sointu vara en plattform kallad We.trade som han 

menar kommer kunna ta bort behovet av förskottsbetalning i transaktioner. 

 

Plattformen bygger på blockkedjeteknologi och består idag av nio banker i Europa. Den 

möjliggör för dessa banker att på ett tillförlitligt sätt dela med sig av varje banks kunder 

och således dela förtroendet de har för sina kunder mellan sig. Han tar ett bryggeri i 

Sverige och en vinshop i Spanien som aldrig tidigare gjort affärer som exempel. 

 

“The wine store in Spain could be a customer of Santander Bank and the brewery in 

Sweden could be a Nordea customer. All of a sudden we could share the trust, or the 

fact that Nordea in Sweden trusts this brewery because they have a customer 

relationship, and on the other side there is a customer relationship between Santander 

and the wine store. We can share this trust due to the fact that this customers are known 

and trusted within these banks.” Ville Sointu, Nordea. 

 

Sointu hävdar att över 70 % av alla transaktioner mellan små och mellanstora företag är 

baserat på förskottsbetalning och ser det som en bra affärsmöjlighet för Nordea ifall de 

kan minska den andelen. Han är av åsikten att teknologin kan leda till en kraftig ökning 

av transaktioner företag emellan. En naturlig följd av detta ger stora möjligheter för 

banksektorn att förbättra sina tjänster genom att kunna erbjuda value added product 

som exempelvis invoice financing för mindre bolag som är mer känsliga för en 

försämrad likviditet. 

 

”If we were to decrease that [liquidity] pressure that would be a fantastic service we 

could provide our customers. Ultimately, with this technology we could help improve 

the lives of these companies. Ville Sointu, Nordea. 
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6 Analys 
 
 

I följande avsnitt analyseras empirin med utgångspunkt i referensramen. Först 

analyseras de identifierade potentiella användningsområdena följt av bankens roll som 

intermediär följt av vilka hot som identifierats mot en implementering. Därefter förs en 

diskussion huruvida Blockkedjan kan ses som en Emerging Technology. 

 

6.1 Potentiella användningsområden 
 

6.1.1  KYC 

 

KYC var ett användningsområde där många av respondenterna såg stor potential för 

blockkedjeteknologin. Både Salmeling och Kennemar tar exempelvis upp 

problematiken med att banker emellan inte litade på att det andra institutet ställt rätt 

frågor gällande kundkännedom eller penningtvätt till nya kunder. För att effektivisera 

detta menar Kennemar att blockkedjeteknologi skulle kunna spela en central roll i 

framtiden. Han spekulerade i att användningen av en privat Blockkedja där banker delar 

med sig av varandras kundinformation på en decentraliserad databas kraftigt skulle 

kunna effektivisera banksektorns hantering av denna kundkännedom. Detta eftersom 

tidsåtgången banker behöver för att kontrollera informationen som kunderna delar med 

sig av skulle kunna reduceras. Kennemar får medhåll från Moyano och Ross (2017) 

som lägger fram just DLT som ett förslag på effektivisering av hur finansiella institut 

hanterar KYC-processen. De drar slutsatsen att stora kostnadsbesparingar går att göra 

om bankindustrin anammar DLT för denna process vilket skulle innebära att kunden 

endast behöver lägga upp relevant information om sig själva en gång. 

 

“This system allows for efficiency gains, cost reduction, improved customer experience, 

and increased transparency throughout the process of onboarding a customer. 

“(Moyano & Ross, 2017, s.411). 

 

Johansson ser även han stora effektiviseringsmöjligheter inom KYC för banker men är 

däremot mer skeptisk än övriga respondenter till om just blockkedjerelaterad teknologi 

är nödvändig för att åstadkomma detta. Öberg var försiktigt positiv till att använda sig 

av blockkedjeteknologi för att förbättra banksektorns KYC även om han var skeptisk till 
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precis vilket tillvägagångssätt som skulle vara bäst lämpat. Han såg ingen framtid i att 

direkt ha känsliga dokument lagrad på en Blockkedja eftersom han tror folk överlag kan 

vara ovilliga att vilja dela med sig av den till okända människor. 

 

Groenewegen, Spithoven och Van Den Berg (2010) benämner kontraktskostnader som 

en kostnad som uppkommer under en transaktion. I detta fall handlar transaktionen om 

att kunder ska ge information om sig själva i utbyte mot en finansiell produkt i form av 

ett bankkonto eller annan finansiell tjänst. Många respondenter anser att DLT eller 

blockkedjeteknologi kan hjälpa banker att bearbeta och kontrollera kundens information 

på ett snabbare och effektivare sätt. Studiens författare ser en effektivisering av KYC 

som en naturlig del av hur banksektorn kan moderniseras och med respondenternas 

positiva inställning som bakgrund ses ingen anledning till varför blockkedjeteknologi 

inte skulle kunna vara den teknologi som används för att åstadkomma detta. 

 

Något överraskande var att SEB har kommit så pass långt att de redan har testat en 

prototyp inom KYC och aktivt använder sig av teknologin. Detta styrker argumentet om 

att den svenska banksektorn kommer att använda sig av blockkedjerelaterad teknologi 

inom KYC. Att veta huruvida det är DLT eller en utpräglad Blockkedja som kommer att 

användas är svårt att veta på förhand. En publik Blockkedja ser studiens författare som 

problematisk att använda eftersom kunduppgifter endast avsedda för banken och dess 

kunder skulle vara tillgänglig för vem som helst att få åtkomst till. Enligt studiens 

författare utesluter detta användningen av en publik Blockkedja inom KYC. Med en 

privat Blockkedja uppkommer däremot utmaningen med att komma överens om vem 

som har rätten att verifiera transaktioner. 

 

Således anser studiens författare att en privat Blockkedja eller DLT skulle kunna hjälpa 

banksektorn att underlätta KYC-processen genom att reducera transaktionskostnader, 

främst i form av kontraktskostnader då Blockkedjan har potential att reducera 

tidsåtgången mellan upprättandet av ett kontrakt mellan banken och kunden i KYC-

processen. Bankindustrin skulle således med hjälp av teknologin potentiellt snabbare 

kunna upprätta eller avbryta ett kontrakt mellan sig själva och kunden. Detta menar 

studiens författare skulle kunna förenkla processen att starta upp bankkonton och andra 

produkter hos finansiella institut och således leda till att privatpersoner i större 

utsträckning har fler banker än bara en. Konsekvensen av detta vore att den svenska 
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bankindustrin på ett sunt sätt konkurrensutsätts och i högre utsträckning tvingas erbjuda 

billigare och bättre produkter och tjänster för att behålla sina kunder. Således kan 

teknologin spela en påtaglig roll i att den svenska bankindustrin i högre utsträckning sätter 

kunden i fokus. För att detta ska bli verklighet så måste dock en standard sättas upp som 

alla användare i nätverket är överens om vilket även flertalet respondenter påpekade. 

 

6.1.2  Smarta Kontrakt 

 

På förhand hade studiens författare en väldigt positiv uppfattning om Smarta Kontrakt och 

dess framtida användningsområden inom banksektorn. Vad som tidigt uppdagades i studien 

var att det råder en hög skepticism kring Smarta Kontrakts nytta bland respondenterna. 

Författarna av studien upptäckte att det existerade ett gap mellan vad förespråkare för 

Blockkedjan listat som potentiella användningsområden för Smarta Kontrakt inom 

banksektorn och branschens faktiska uppfattningar om vad som ansågs vara realistiskt 

genomförbart. Samtliga respondenter var överens om att Smarta Kontrakt fortfarande 

befinner sig i sin linda och att det är för tidigt att säga exakt hur och på vilket sätt de 

kommer att användas och om de kommer användas överhuvudtaget. Många respondenter 

hade också en mer cynisk inställning till Smarta Kontrakt där många ansåg att till och med 

namnet på datorprotokollet i dagsläget var missvisande. 

 

” This is an old joke, I’m sure you’ve heard it many times but Smart Contracts are 

neither smart nor contracts.” Ville Sointu, Nordea. 

 

Det rådde en stor osäkerhet bland respondenterna på hur Smarta Kontrakt skulle kunna 

användas inom branschen. Kennemar spekulerade i att Smarta Kontrakt potentiellt 

skulle kunna förbättra hanteringen av testamenten men var noga med att betona att 

teknologin fortfarande befinner sig i en tidig utvecklingscykel. Toll var mycket skeptisk 

till att Smarta Kontrakt helt skulle kunna ersätta ett legalt kontrakt och menade att 

Smarta Kontrakt på sin höjd kan användas för att effektivisera redan existerande 

betalningsprocesser som autogiro genom automatiseringar. Denna höga osäkerhet går i 

linje med det femte kriteriet för en Emerging technology som enligt Rotolo, Hicks och 

Martin (2015) alltid råder vid framväxten av en ny teknologi. 

 

Med tanke på den misstro respondenterna ansåg att datorprotokollet hade i dagsläget anser 

studiens författare att enklare användningsområden för Smarta Kontrakt är det mest 
 

63 



realistiska att anta. Detta antagande styrks av Landshypotek Banks sätt att använda sig 

av protokollet där Smarta Kontrakt nyttjas för att försöka eliminera den mänskliga 

faktorn och således förkorta ledtider i fastighetstransaktioner. 

 

Merete Salmeling är överlag mer positivt inställd till användningen av Smarta Kontrakt 

än övriga respondenter och menar att det är där den stora affärsutvecklingen kommer att 

ske. Landshypotek Bank och Lantmäteriet har idag ett konkret användningsområde där 

Smarta Kontrakt används för skuldebrev i processen för fastighetsöverlåtelse där 

vanligtvis en person som sköter utskrivningen av dessa dokument och ser till att allt 

kommer i rätt ordning behövs. Om detta skulle inträffa är studiens författare av åsikten 

att transaktionskostnader i form av kontraktskostnader som beskrivs av Groenewegen, 

Spithoven och Van Den Berg (2010) skulle kunna reduceras där kontrakt snabbare kan 

upprättas genom kortare processer och ledtider. 

 

En försvårande omständighet menar Salmeling är det lagrum som existerar idag där en 

fysisk signatur måste ges vid en överlåtelse av en fastighet vilket i dagsläget begränsar 

användningen av Smarta Kontrakt. Författarna av studien anser att ju mer utrymme 

teknologin får, desto större potential har den att kunna reducera ovannämnda 

transaktionskostnader. Någonting som blev uppenbart under studien var att dagens 

regelverk ännu inte är anpassat för att Smarta Kontrakt ska kunna användas inom legala 

sammanhang. Med detta som bakgrund anser studiens författare även att dagens regelverk 

utgör ett hinder för att Smarta Kontrakt ska spela en betydande roll inom banksektorn. 

 

Det viktigaste Smarta Kontrakt skulle kunna bidra med är enligt studiens författare att 

reducera informationsasymmetri mellan två parter. Jensen (2013) belyser svårigheterna med 

att kunna ha en effektiv och givande affärsrelation om det inte råder förtroende mellan 

aktörer som samarbetar med varandra. Vidare menar han att tillit är en essentiell faktor för 

att en långsiktig relation skall kunna råda mellan okända parter. Swan (2015) menar att ett 

Smart Kontrakt har tre specifika egenskaper som separerar det från ett vanligt kontrakt och 

är ett sätt att åstadkomma tillit mellan okända parter: Decentralisering, autonomt och 

självförsörjande. Detta anses kunna ge ökade möjligheter för en principal att kontrollera och 

övervaka de beslut som görs av en agent i ett samarbete och således reducera den moraliska 

risken (”moral hazard”) vid en transaktion. Jensen och Meckling (1976) menar att en 

principal oftast har svårigheter att kontrollera de beslut 
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som fattas av agenten. Denna informationsasymmetri kan skapa misstro och skada 

relationen mellan två aktörer varpå transparens och tillförlitlig information blir ännu 

viktigare (Öhman & Lundberg, 2015). Således anser studiens författare att Smarta 

Kontrakt skulle kunna bli ett verktyg för parter som inte litar på varandra tillräckligt att 

kunna göra affärer med varandra. Det råder dock ingen tvekan om att användningen av 

Smarta Kontrakt i stor skala inom banksektorn ligger ett antal år fram i tiden. 

 

6.1.3  Transaktioner 

 

Respondenterna var överens om att blockkedjeteknologin kan få en stor effekt på 

transaktioner inom banksektorn. Det många respondenter hoppas kunna få ut med hjälp 

av blockkedjeteknologi i framtiden är snabbare, säkrare och effektivare transaktioner. 

En intressant aspekt var på vilken typ av transaktioner respondenterna främst såg 

potential. Även om just användningen av teknologin för att underlätta transaktioner 

mellan privatpersoner sågs på med stor entusiasm av vissa var respondenterna som 

arbetade inom banksektorn överens om att just interbank-transaktioner var det område 

där störst effekt kunde äga rum. 

 

Inhemska transaktioner som genomförs i Sverige mellan privatpersoner idag anser 

Sointu redan vara en relativt smidig process med låga transaktionskostnader. Toll 

nämner Swish som en väl fungerande produkt för att genomföra dessa transaktioner. 

Studiens författare anser därför att en privat Blockkedja banker emellan inte har så hög 

effektiviseringspotential gällande dessa typer av transaktioner. Istället menar studiens 

författare att potentialen för att förbättra privatpersoners överföringar ligger i att 

effektivisera internationella transaktioner som i dagsläget är en dyr och ineffektiv 

process. För att detta skall ske krävs dock att internationella aktörer agerar inom samma 

Blockkedja som de svenska bankerna. 

 

Den största effekten för användningen av blockkedjeteknologi som lyftes fram av många 

respondenter var på sättet förtroendet i branschen skulle kunna förändras. Detta vittnar om 

hur stort problem just bristen på tillit inom banksektorn är. Att aktörer inom banksektorn 

inte har förtroende för varandra menar Hörmark skapar stora effektivitetsförluster eftersom 

ständiga kontroller och avstämningar måste göras. Williamson (1991) belyser också 

osäkerhet som en faktor där agerandet från en aktör som ingår i avtal påverkas av denna 

faktor vilket skapar transaktionskostnader. DLT möjliggör 
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för banker att dela pålitliga kunder mellan varandra på ett sätt som tidigare inte var 

möjligt. Enligt Sointu skulle detta kraftigt minska denna osäkerhet och på så sätt 

reducera sökkostnader som Skogh och Lane (2000) menar uppstår i sökandet efter en 

pålitlig motpart. 

 

Sointu lyfter fram trade finance som ett område som Blockkedjan kommer att kunna 

förändra till det bättre. Främst ser han DLT och blockkedjeteknologi som ett verktyg för 

bankerna för att kunna bygga förtroende och tillit mellan två aktörer som inte litar på 

varandra. Han menar att detta kommer att öka antalet utförda internationella transaktioner 

mellan små och mellanstora företag. Med hjälp av DLT och blockkedjeteknologin menar 

Sointu att bankerna på ett tillförlitligt sätt skulle kunna dela med sig av varje banks kunder 

och hur tillförlitligheten till dessa kunder är. Vidare är han av åsikten att detta är något som 

skulle minska kravet på förskottsbetalning. För små och mellanstora företag så kan det vara 

ett problem att behöva göra en förskottsbetalning på grund av begränsad likviditet för att 

sedan vänta innan varan eller tjänsten kommer i deras ägo. 

 

Studiens författare gör här en koppling till Akerlofs (1970) ”The Market for Lemons”. 

Precis som i ”The Market for Lemons” så besitter säljaren mer information än köparen 

angående varan eller tjänsten de säljer. Studiens författare menar att en sådan situation 

där informationsasymmetri mellan köpare och säljare existerar riskerar att köparen inte 

kan urskilja pålitliga aktörer från opålitliga aktörer. Detta i sin tur kan leda till ett 

snedvridet urval på marknaden varpå bankens roll som tillförlitlig tredje part inte 

fungerar på mest effektiva sätt. Som en konsekvens av detta menar studiens författare 

att bankens tjänster blir mindre attraktiva. 

 

Om säljaren erhåller en förskottsbetalning så anser studiens författare att det finns en risk att 

incitamentet att utföra tjänsten på bästa sätt minskar eftersom betalningen för att leverera 

tjänsten redan har skett. Här uppstår ett scenario där moralisk risk kan förekomma då 

säljarens beteende kan förändras negativt efter ingåendet av ett kontrakt. Visserligen 

kommer det alltid att finnas incitament av att leverera en bra produkt eller tjänst för att 

behålla kunder även i framtiden men denna informationsasymmetri mellan köpare och 

säljare är problematisk. Således anser studiens författare att DLT eller blockkedjeteknologi 

kan spela en roll i att förbättra informationsasymmetrin och därmed tilliten mellan okända 

parter. Sointu nämner projektet We.trade som redan idag jobbar på 

 
66 



problematiken med förskottsbetalningar där det idag är nio banker runt om i Europa är 

involverade. Därmed anser studiens författare att detta är ett område där 

blockkedjeteknologin och DLT har potential att förbättra bankens tjänster de erbjuder 

små och mellanstora företag. 

 

Hörmark stämmer in i att trade finance är ett mycket attraktivt område att undersöka för 

banksektorn eftersom det handlar om hantering av dokument och digitalt ägande snarare 

än monetära transaktioner. Detta menar han gör det till ett potentiellt enklare use-case 

att implementera. Via blockkedjeteknologi kan banker som är okända för varandra lita 

på varandra och dess kunder menar Sointu. Huemer (1998) betonar just förtroende som 

en viktig faktor för att kunna förhindra opportunistiskt beteende mellan två parter. 

Sointu menar att banksektorn kommer att kunna använda blockkedjeteknologi för att 

föra främmande parter närmre varandra. Att två parter känner varandra bättre menar 

Groenewegen, Spithoven och Van Den Berg (2010) gör att transaktionskostnader i form 

av sökkostnader kan reduceras. Att ha låga transaktionskostnader menar North (1993) är 

viktigt eftersom en transaktion blir mindre attraktiva att genomföra ju högre 

transaktionskostnaderna är. 

 

Med detta som bakgrund menar studiens författare att blockkedjeteknologin kommer att 

spela en stor roll inom transaktioner i framtiden. Szabo, Ferencz och Pucihar (2013) 

anser också de att förtroende huvudsakligen handlar om att uppnå uppsatta ekonomiska 

mål genom att exempelvis reducera transaktionskostnader. Studiens författare anser att 

teknologin har stor potential att effektivisera hur banker genomför transaktioner mellan 

varandra samt att transaktionskostnader, främst i form av sökkostnader, kraftigt kommer 

att kunna reduceras. Detta är något som skulle vara fördelaktigt både för banken och 

dess kunder. 

 

Många respondenter uttryckte sig också positivt gällande möjligheterna för Blockkedjan 

att reducera informationsasymmetrin i banksektorn. Detta är nära sammankopplat med 

att skapa förtroende och förbättra tilliten mellan aktörerna inom banksektorn. Även 

Johansson påstår att blockkedjeteknologin har kapaciteten att förbättra hur banker gör 

affärer med varandra. I dagsläget gör bankerna ständiga avstämningar för att se till att 

båda aktörer är överens om vem som har gjort vad. Detta menar Johansson tar upp 

mycket resurser i form av tid och pengar. 
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“Om bankerna hade haft tillgång till ett gemensamt register och vi kunde se att det här 

är ett register som vi gemensamt kommit överens om [...] då skulle vi inte behöva göra 

dessa avstämningar utan det sker direkt och själva settlementet av kontraktet sker av sig 

självt. Det tror jag kan bli väldigt stort inom bankindustrin.” Benny Johansson. 

 

Att en aktör fruktar att den andra aktören har mer eller bättre information är någonting 

Lean och Tucker (2003) menar kan ha en negativ inverkan på förhållandet mellan två 

parter. Att blockkedjeteknologin skulle kunna hjälpa till att motverka detta var 

någonting många respondenter uttryckte stor optimism för. Salmeling ser även hon stora 

möjligheter för blockkedjeteknologin att förbättra informationsasymmetrin och 

transparensen för svenska banker. Detta eftersom Blockkedjan möjliggör att det endast 

finns ett original av ett elektroniskt dokument som inte kan bli kopierad eller på något 

sätt förvanskad. Denna egenskap teknologin innehar hävdar studiens författare kan bidra 

till ökad transparens mellan banker och på så sätt förenkla hanteringen av mer komplexa 

derivat och finansiella produkter banker emellan som idag kräver kontinuerliga 

avstämningar och flertalet kopior. Detta innebär en ökad transparens och säkerhet vilket 

hon menar både bank och kund vinner på. Salmeling får medhåll från Sztompka (1999) 

som betonar öppenhet och transparens som essentiellt för att kunna etablera förtroende. 

 

Respondenterna var unisont överens om att det finns en stor efterfrågan på verktyg som 

bidrar till att försöka förbättra tilliten och informationsasymmetrin mellan konkurrerande 

banker inom banksektorn. Lean och Tucker (2003) menar att det endast i en perfekt värld 

med perfekta marknadsförhållanden inte skulle finnas någon informationsasymmetri där 

samtliga aktörer har tillgång till exakt samma information. Att fullständigt eliminera 

informationsasymmetri ses som orealistiskt. Istället anser studiens författare att teknologin 

har möjlighet att reducera informationsasymmetri som idag existerar inom den svenska 

banksektorn. Öhman och Lundberg (2015) påstår att informationsasymmetri skapar misstro 

mellan parter varav konsekvensen blir sämre ekonomiska förhållanden. Vidare tar de även 

upp vikten av att informationen mellan parterna är pålitlig. Att på ett tillförlitligt sätt kunna 

kontrollera information mellan aktörer som normalt sett inte litar på varandra menar 

Kennemar är en förmåga Blockkedjan har. 

 

Både Hörmark och Salmeling är positivt inställd till användningen av 

blockkedjeteknologi som de menar kan ge kunderna ett verktyg för att styra vilken 
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information de vill dela med sig av och till vem. Detta menar Salmeling kan bidra till att 

kunderna får ett ökat förtroende för sin bank och bankens sätt att hantera kunduppgifter. 

Jensen (2013) belyser vikten av tillit och förtroende som han menar leder till lägre 

transaktionskostnader. De Geer menar däremot att Blockkedjan generellt sett kommer 

ha störst effekt och genomslag inom länder där det råder stor misstro till rådande 

banksystem och stat. 

 

Studiens författare delar De Geers åsikt om att Blockkedjan är överflödig i den svenska 

banksektorn gällande att förbättra tilliten mellan banken och dess kunder. Precis som De 

Geer anser studiens författare inte att avsaknaden av tillit och förtroende mellan 

privatpersoner och dess bank i den svenska banksektorn är tillräckligt för att 

Blockkedjan ska vara ett nödvändigt verktyg. Studiens författare är av åsikten att 

svenskar överlag inte misstror sin bank tillräckligt mycket för att Blockkedjan ska vara 

ett meningsfullt verktyg för att förbättra förtroendet för den svenska banksektorn i 

meningsfull bemärkelse. En anledning till detta menar studiens författare är att Sverige 

anses vara ett land med relativt låg korruption med generellt hög tillit till etablerade 

institutioner jämfört med andra länder. 

 

Med detta som bakgrund argumenterar studiens författare för att den största potentiella 

effekten blockkedjeteknologin kommer att ha är inom interbank-transaktioner där både 

transaktionskostnader och informationsasymmetrin kraftigt kan reduceras. Anledningen 

till detta är avsaknaden av förtroende och säkerställandet av tillgången på likartad 

information som i dagsläget verkar råda mellan svenska banker. Studiens författare 

anser att det finns goda möjligheter för blockkedjeteknologin att spela en betydande roll 

för att etablera tillit mellan konkurrerande banker och således effektivisera och reducera 

transaktionskostnader i dessa typer av transaktioner. 

 

6.1.4  Öka säkerheten 

 

På frågan om vilka fördelar som fanns med Blockkedjan var en ökad säkerhet inom 

banksektorn generellt inte det första respondenterna tog upp. Detta ansåg studiens författare 

vara intressant då säkerhetsaspekter var en av de fördelar som studiens författare på förhand 

noterat nämndes flitigt i samband med Blockkedjeteknologi. Anledningen till att ökad 

säkerhet kanske inte togs upp som en klar fördel med teknologin kan bero på att 

banksektorn redan idag ses som relativt säker av både kunder och de som 
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arbetar inom sektorn och att många av den anledningen inte ser förbättrad säkerhet som 

Blockkedjans främsta fördel. 

 

Johansson betonade dock Blockkedjans potential i att ge banker en helt annan robusthet 

i sina system tack vare att ett decentraliserat nätverk inte har en single point of failure. 

Detta pekar även Tapscott och Tapscott (2016) ut som en stor fördel med teknologin. 

Tapscott och Tapscott (2016) hävdar att blockkedjeteknologin innebär en högre 

säkerhet för ett nätverk eftersom deltagarna i det decentraliserade nätverket kan 

kontrollera varandra på ett öppet och transparent sätt. Tapscott och Tapscott (2016) får 

medhåll från Öberg som också pekar ut säkerhet som huvudfördelen med 

blockkedjeteknologin. Öberg menar att möjligheten att sätta upp regler för ett 

decentraliserat nätverk och via majoritetbestämmelser validera att nätverket beter sig 

efter dessa regler är väldigt värdefullt. På så sätt kan det säkerställas att en transaktion 

kommer att godkännas så länge majoriteten av nätverket följer de uppsatta reglerna 

 

”Så om en hacker försöker ta över systemet så måste den ta över majoriteten i nätverket 

för att kunna bryta mot reglerna.” Ludvig Öberg, Centigo. 

 

Detta ger ytterligare en dimension av säkerhet inom nätverket menar Öberg som samtidigt 

betonar att det kan vara mindre säkert på privata Blockkedjor eftersom det ofta innebär färre 

deltagare vilket gör att nätverket är distribuerat på färre antal noder. Enligt Tapscott och 

Tapscott (2016) har Bitcoins Blockkedja en hög säkerhet eftersom de har en väldigt stor bas 

med miners vilket gör den väldigt säker och motståndskraftig för hackerattacker. Om en 

cyberattack mot nätverket ska kunna ske måste samtliga noder anslutna till nätverket hackas 

varpå säkerheten förhöjs ju fler noder som är anslutna. 

 

Bland de respondenter som deltog i studien var samtliga överens om att det mest troliga 

är att banksektorn i framtiden använder sig av en privat Blockkedja. Många belyste 

problematiken med att transaktioner skulle finnas tillgängliga för alla att se som skulle 

vara fallet om de låg på en publik Blockkedja vilket många ansåg skulle bryta mot 

uppsatta bank- och sekretessregler. 

 

Med detta som bakgrund anser studiens författare att användningen av en privat 

Blockkedja, som förefaller mest trolig i fallet med banksektorn, med färre antal noder 

riskerar att ta bort stora delar av säkerhetsdimensionen med blockkedjeteknologin som i 
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publika Blockkedjor är en av dess största fördel. Detta eftersom det kan innebära att 

nätverket på en privat Blockkedja inte blir lika decentraliserad som på en publik 

Blockkedja och således mindre säker. 

 

Däremot hävdar Murphy (2017) att användningen av blockkedjeteknologi kan innebära 

en högre säkerhet än dagens modell där banker använder sig av centraliserade databaser. 

Murphy (2017) får medhåll från Salmeling som tror att Blockkedjan kan komma att 

spela en stor roll i att skapa transparens och öppenhet i fastighetstransaktioner och på så 

sätt öka säkerheten för både köpande och säljande part. Detta skulle enligt studiens 

författare kunna resultera i reducerade transaktionskostnader i form av sök- och 

kontraktskostnader eftersom Groenewegen, Spithoven och Van Den Berg (2010) menar 

att kontraktskostnader kan reduceras om utgifterna kopplade till juridiska tjänster kan 

minskas. Då Salmeling menade att en rättsprocess där någon blivit bedragen på en 

fastighetsöverlåtelse kan vara en mycket lång och utdragen process är studiens författare 

av åsikten att användningen av blockkedjeteknologi har möjlighet att minska antalet 

bedrägerier genom att erbjuda en högre säkerhet för köpare och säljare. 

Transaktionskostnader i form av sökkostnader kan reduceras eftersom teknologin har 

potential att hjälpa säljare att hitta pålitlig köpare och vice versa. 

 

Tapscott och Tapscott (2016) är av åsikten att Proof-Of-Work är den säkraste 

konsensusalgoritmen och att den ger ytterligare en säkerhetsdimension till Bitcoins 

Blockkedjan. För privata Blockkedjor kan Proof-Of-Work däremot vara otympligt att 

använda om inte alla i nätverket ska ha förmågan att kunna verifiera transaktioner vilket 

även Toll tog upp som en utmaning inom finansbranschen. Tapscott och Tapscott 

(2016) menar att alternativen skulle vara en annan form av konsensusalgoritm som 

nödvändigtvis inte är lika beprövad och ger lika god säkerhet. Utmaningen att hitta en 

annan konsensusalgoritm än Proof-Of-Work som är anpassad till och kan användas 

inom banksektorn anser studiens författare också skulle kunna reducera säkerheten vid 

användningen av privata Blockkedjor jämfört med publika Blockkedjor. 

 

6.2 Bankernas roll som intermediär 
 

Studiens respondenter är överens om att Blockkedjan inte kommer vara ett substitut till 

banker. De ser det som ett osannolikt scenario att Blockkedjan skall eliminera bankers 
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roll i samhället som intermediär. Flera respondenter har påpekat att banker borde se 

Blockkedjan som ett verktyg och ett sätt att effektivisera sina tjänster istället för ett hot 

mot deras existens. Att privatpersoner kommer att vilja ha ansvar över sina tillgångar är 

något som Hörmark ser som osannolikt. Han är av åsikten att folk kommer fortsätta att 

efterfråga något som hanterar folks tillgångar då det är en trygghet för kunden. Många 

respondenter belyste Blockkedjans egenskaper om att skapa ett tillförlitligt nätverk som 

okända parter kan lita på som ett verktyg att förbättra bankens ursprungliga huvudtjänst 

som central tillitspunkt. Dasgupta (2000) betonar just förtroende och vikten av att en 

mellanhand ses som pålitlig vid genomförande av transaktioner. 

 

Studiens författare håller med Hörmark om att folk överlag troligtvis inte vill ha ansvar 

för hela sin tillgångsbas själva. Precis som Johansson är studiens författare av åsikten att 

personer alltid kommer vilja ha någon som finns där ifall någonting går fel. I en perfekt 

värld utan bedrägeri och brott menar Johansson att bankers roll som central tillitspunkt 

skulle vara överflödig. 

 

”Men jag tror inte världen är perfekt utan jag tror att när det gäller pengar som är så 

fundamentalt för samhället, så tror jag att det kommer att behövas finnas någon aktör 

som man litar på som man kan vända sig till om man blir av med sina pengar eller 

någonting händer eller du blir utsatt för något bedrägeri så vill du kunna ringa någon 

och få hjälp.” Benny Johansson. 

 

Studiens författare delar Hörmarks åsikt gällande att banker idag även tillhandahåller 

marknaden med en essentiell tjänst i form av utlåning av pengar och menar vidare att 

bankernas roll som intermediär kommer efterfrågas även i framtiden. Studiens författare 

anser att användningen av Blockkedjan istället kommer att handla om hur det kommer 

att effektivisera bankers roll som intermediär snarare än att eliminera den. Auge-

Dickhut, Koye och Libetrau (2016) betonar att banker borde undersöka och försöka 

identifiera instrument som de kan använda sig av för att kunna vara framgångsrika i en 

mer digitaliserad och konkurrensutsatt värld. Detta går i linje med Gårders åsikt att 

banker måste sätta innovation och teknologisk utveckling i fokus för att kunna förnya 

sig och se till att deras tjänster inte blir obsoleta. 

 

Bankers huvuduppgift är enligt Auge-Dickhut, Koye och Liebetrau (2016) att erbjuda 

tjänster som effektiva transaktioner, monetära som icke-monetära. De får medhåll från 
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Benston och Smith (1976) som är av åsikten att finansiella institut existensberättigande 

identifieras i rollen att reducera transaktionskostnader. Toll nämner direktivet PSD2 som 

gör betalningsmarknaden, som tidigare varit monopoliserad till banksektorn, mer 

konkurrensutsatt. Toll får medhåll från Auge-Dickhut, Koye och Liebetrau (2016) som 

hävdar att det finns en risk att banksektorn tappar tillgång till traditionella lågmarginalers 

betalningstransaktioner till nyare, mer innovativa företag inom betalningsbranschen. Detta 

är något som på lång sikt kan hota bankers roll som intermediär vid betalningstransaktioner 

vilket studiens författare menar tvingar sektorn att försöka förbättra de tjänster och 

produkter de erbjuder sina kunder. Med detta som bakgrund delar studiens författare 

respondenternas åsikt om att blockkedjeteknologin borde ses som ett hjälpmedel för att 

effektivisera och hjälpa banksektorn snarare än som ett hot. 

 

Shrivastava (2015) menar att transparens mellan två parter kan leda till högre förtroende 

mellan dem. Studiens författare ser att bankernas förtroende till varandra kommer att 

kunna förbättras om de alla finns på en gemensam Blockkedja. Även om teknologin 

fortfarande befinner sig i en tidig fas experimenteras det med olika sorters plattformar 

där det här kan bli en verklighet. Sointu nämner projektet We.trade där plattformen 

bygger på blockkedjeteknologi och där nio banker i Europa just nu är involverade. 

Plattformen är en lösning på ovannämnda tillitsproblem mellan bankerna. Projektet 

möjliggör för de involverade bankerna att på ett tillförlitligt sätt dela med sig av varje 

banks kunder och således förtroendet de har för respektive kund vilket kommer hjälpa 

dessa kunder att göra affärer med varandra och minska kravet på förskottsbetalning. Ett 

system där bankerna är sammankopplade till varandra ser studiens författare som 

väldigt positivt både för kunderna som bankerna. En sådan Blockkedja kan leda till 

stora effektiviseringar och kostnadsbesparingar för både bank och kund. Precis som 

Gårder nämner blir en implementering av blockkedjeteknologin mer attraktiv om 

kundvärde kan adderas och inte bara reducera bankernas interna kostnader. 

 

Den ökade transparensen som Blockkedjan skulle kunna tillföra ett nätverk anser studiens 

författare vara av stor vikt. Tapscott och Tapscott (2016) menar att Blockkedjan gör det 

väldigt svårt att manipulera med det data som blivit inlagd. När informationen sedan har 

blivit verifierad inom nätverket får samtliga deltagare i nätverket tillgång till den. 

Rosengren (1999) menar att en låg transparens inom banksektorn är ett problem då det ofta 

hänger ihop med hög korruption. Denna transparens som Blockkedjan erbjuder anser 
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studiens författare vara en nyckelkomponent när det kommer till att sänka 

transaktionskostnader vilket även Huemer (1998) tar upp då en ökad transparens mellan 

parter kan motverka opportunistiskt beteende. 

 

Precis som respondenterna påpekat i studien så ser studiens författare Blockkedjan som ett 

verktyg för bankerna att effektivisera sina tjänster. Av den anledningen hävdar studiens 

författare att användningen av Blockkedjan inte skulle medföra någon större förändring av 

banksektorns roll som mellanhand trots att grundtanken med teknologin var att kringgå 

finansiella institut vid transaktioner. Studiens författare hävdar istället att teknologin kan 

tillämpas inom sektorn för att erbjuda kunderna bättre tjänster och produkter. 

Blockkedjeteknologin möjliggör förvisso för privatpersoner i dagsläget att överföra 

kryptovalutor P2P utan inblandning från en bank eller annat finansiellt institut men det är 

ingenting som någon respondent ligger sömnlös över. Tanken på ett samhälle där endast 

decentraliserade kryptovalutor används och överförs personer emellan utan någon form av 

intermediär ser studiens författare som ett orealistiskt framtidsscenario. 

 

En annan aspekt att lyfta fram som talar emot en massadoption av kryptovalutor är den 

svenska Riksbankens monopol på pengar. Även om kryptovalutor skulle ha en 

genomträngande effekt och bli populära betalningsmedel bland den svenska 

befolkningen menar studiens författare att den svenska staten inte skulle acceptera att 

kryptovalutor konkurrensutsätter den svenska kronan och på så sätt utgör ett hot för 

Riksbankens monopol på pengar. Detta eftersom det skulle underminera Riksbanken 

som institution och försvåra kontrollen över de penningpolitiska medlen. Ett möjligt 

scenario om kryptovalutor någonsin skulle bli så omtycka menar studiens författare är 

att dessa kan komma beläggas med kraftiga regleringar och skatter för att försöka 

minska och förhindra dess popularitet. 

 

6.3 Hot mot implementeringen av Blockkedjan 
 

6.3.1  Osäkerhet & Ung Teknologi 

 

Studiens författare blev överraskade av det intresse respondenterna verkade ha på 

blockkedjeteknologin samt i vilken utsträckning de aktivt undersökte teknologin. Det 

märktes tydligt att den svenska banksektorn var nyfiken på teknologin och att de bevakar 

dess framfart noggrant. Respondenterna såg inte regleringar som ett reellt hot mot 
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Blockkedjans användning inom banksektorn. Istället betonade många respondenter att 

Blockkedjan är att betrakta som en ny teknologi och att regelverket i framtiden kommer 

att behöva anpassa sig till detta. Många respondenter påpekade dock att det fortfarande 

råder en stor ovisshet kring teknologin och att endast tiden kan utvisa exakt hur och på 

vilket sätt teknologin kommer att kunna användas inom banksektorn. Exempelvis var 

både Hörmark och Öberg negativt inställda till Blockkedjans skalbarhet där båda var 

överens om att en centraliserad databas var att föredra för att kunna genomföra en större 

mängd transaktioner. 

 

För att reducera risken vid en implementering av en ny teknologi menar Slattery (2015) 

att företag borde försöka skapa ett sätt att dokumentera och övervaka de 

kostnadsfördelar som teknologin genererar. Simpson, Walker och Love (1987) skriver 

att den enda faktorn ett företag bör fokusera på i utvärderingen av ny teknologi är om 

företaget är mer konkurrenskraftig och lönsamt efter implementeringen av teknologin. 

Detta kan kopplas till den osäkerheten som Sointu menar råder då teknologin är i en 

väldigt tidig fas. Sointu ser det som problematiskt eftersom det ännu inte finns något 

konkret användningsområde i dagsläget vilket gör det till en utmaning att försöka mäta 

just kostnadsfördelar i förväg. Han menar att i takt med att teknologin mognar så 

kommer det märkas vilka områden som är faktiskt gångbara och vilka effekter som ges. 

 

” The technology has not been proven yet. The actual production deployments for 

Corda is zero. The key message is that we are still in the learning phase of this 

technology.” Ville Sointu, Nordea. 

 

Sointu får medhåll från Hörmark som menar att det största hotet mot teknologin är om 

inte teknologin lever upp till de högt ställda förväntningarna. Att Blockkedjan är en så 

pass ung teknologi att det ännu inte finns något konkret användningsområde menar 

studiens författare måste ses som en negativ aspekt då dess faktiska effekter och 

användbarhet inom banksektorn ännu inte är implementerade och mätbara. I skrivande 

stund är många fördelar teoretiska och användbarheten av teknologin är i en spekulativ 

fas. Utterbacks (1994) syn på innovation går i linje med respondenternas om att det är 

en mycket osäker process där risk och osäkerhet ständigt är närvarande. Om det efter en 

implementering visar sig att teknologin inte motsvarade förväntningarna och inte bidrog 

 

 

75 



till reducerade transaktionskostnader eller effektivare banktjänster skulle det givetvis 

vara ett stort slöseri med resurser. 

 

Således anser studiens författare att den experimentella fas blockkedjeteknologin befinner 

sig i kan vara ett hot mot implementeringen av teknologin inom banksektorn. Detta 

eftersom det kan vara tids- och resurskrävande innan rätt användningsområden identifieras 

och implementeras. Dessutom finns alltid risken att teknologin inte kommer att kunna leva 

upp till de förväntningar som i dagsläget finns på teknologin. Detta menar studiens 

författare är någonting för den svenska banksektorn att ha i åtanke men vill framhäva 

Simpson, Walker och Love (1987) som betonar att företag i dagens globala marknader 

ständigt tvingas att anpassa sig och sina affärsmodeller. Konsekvensen menar Simpson, 

Walker och Love (1987) kan annars bli att företagen blir utkonkurrerade och går i konkurs. 

Med detta som bakgrund anser studiens författare att blockkedjeteknologin, trots riskerna, 

kan vara en disruptiv teknologi banksektorn inte har råd att ignorera. 

 

6.3.2  Gemensamma standarder 

 

Ett återkommande problem med implementeringen av blockkedjeteknologin menade 

många av studiens respondenter var bristen på gemensamma standarder och regler 

gällande teknologin inom branschen. Att det inte finns en gemensam standard som alla 

banker kan förhålla sig till menade vissa respondenter borde ses som en negativ faktor 

för teknologin i dagsläget. Gårder och Hörmark såg en tydlig utmaning att enas om 

villkor och regler med ett stort antal banker i ett stort antal länder. Gårder menar att en 

risk med detta är att Blockkedjan inte går att distribuera mellan tillräckligt många 

banker för att ge önskvärd effekt. Shapiro och Varian (1999) beskriver att när en 

nätverkseffekt råder ökar värdet för en produkt och service ju fler aktörer som använder 

sig av den. Studiens författare argumenterar för att blockkedjeteknologin innehar en 

sådan nätverkseffekt. Ju fler banker som är anslutna till en privat Blockkedja banker 

emellan, desto mer information och transaktioner kan bankerna utbyta med varandra 

och på så sätt uppnå maximal nytta för sig själva och sina kunder. Öberg är inne på 

samma spår där han resonerade kring att ha en Blockkedja som bara används av ett fåtal 

aktörer egentligen saknar värde vilket är något som studiens författare håller med om. 

 

Metcalfe (2007) pekar på vikten av att attrahera användare innan den kritiska massan 

uppnåtts. Att ett så stort antal banker måste samarbeta och komma överens ser författarna 
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av studien som ett tydligt hot mot blockkedjeteknologins framtida roll inom 

banksektorn. Författarna av studien är av åsikten att om inte ett tillräckligt stort antal 

banker kommer överens, att den kritiska massan uppnås, finns det en risk att sektorn 

inte kommer ha tillräckligt stor användning för teknologin varpå det blir omotiverat för 

sektorn att använda sig av teknologin. 

 

Den största utmaningen med en implementering av teknologin var enligt vissa 

respondenter att få alla banker att samlas på en privat Blockkedja. Gårder såg en risk 

med att privata intressen kan komma att försöka kontrollera en Blockkedja banker 

emellan i kommersiellt syfte vilket han menar kan skapa skepticism bland andra banker 

att ansluta sig. Shapiro och Varian (1999) belyser problematiken med att samarbeta i en 

allians av konkurrerande företag i samma bransch. De betonar vikten av att ha 

standarder eftersom kunderna på så sätt kan erhålla de största fördelarna. Detta anser 

studiens författare går i linje med det samarbete banksektorn har idag, exempelvis med 

bankkonsortiet R3. Om branschen inte kommer kunna enas om vilka gemensamma 

standarder en privat Blockkedja ska ha finns det en risk att bankens kunder blir lidande. 

Studiens författare ser med detta som bakgrund att samarbetet mellan aktörerna kan 

vara ett hot mot en implementering av blockkedjeteknologin inom banksektorn. 

 

Studiens författare anser att en Blockkedja mellan endast ett fåtal banker således skulle 

reducera nyttan av teknologin avsevärt eftersom inte tillräckligt många aktörer skulle 

vara anslutna med varandra. Anledningen till detta är att ju fler institut som är anslutna 

till nätverket, desto fler institut kan dela med sig av information som hela nätverket kan 

gynnas av. Om inte tillräckligt många banker ansluter sig och Blockkedjan når en kritisk 

massa är en risk att teknologin inte kommer att kunna leverera de resultat som önskas. 

Om blockkedjeteknologin ska leverera kundnytta anser studiens författare att det är 

vitalt att ett stort antal banker och således kunder är anslutna till nätverket. Om en 

transaktion mellan två banker inte skulle kunna genomföras då en av parterna inte är 

ansluten till Blockkedjan skulle det kraftigt begränsa teknologins nytta inom sektorn. 

Detta går i linje med Shapiro och Varian (1999) som betonar vikten av att ett nätverk 

ska uppnå kritisk massa. Ett hot mot implementeringen av blockkedjeteknologin inom 

banksektorn anser författarna av studien således kan vara om endast ett få antal banker 

lyckas bli eniga gällande standarder, regler och villkor för en gemensam Blockkedja. 
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Vidare vill studiens författare framhäva problematiken för banksektorn med att 

implementera en ny teknologi i större skala. Svenska banker är hårt reglerade jämfört 

med andra branscher eftersom de direkt hanterar personers och företags tillgångar. Detta 

gör att större förändringar bland dessa institutioner involverar mer byråkrati i form av 

att svenska myndigheter måste ge sitt godkännande innan teknologin kan användas. 

Därför är banksektorn mindre flexibel än andra branscher med mindre regleringar. 

Således är förändringar inom den svenska banksektorn mer komplicerade att 

genomföra, tar längre tid samt kräver mer resurser än i övriga branscher. Detta menar 

studiens författare kan vara missgynnande för blockkedjeteknologins genomslag inom 

den svenska banksektorn. Studiens författare är av åsikten att branscher som är mindre 

reglerade och som inte hanterar känsliga tillgångar som individers kapital har 

förutsättningar att snabbare implementera ny teknologi. På så sätt riskerar banksektorn 

att hamna efter i användningen av ny teknologi sett till andra branscher. 

 

6.4 Emerging Technology 

 

Enligt Rotolo, Hicks och Martin (2015) kan radical novelty tolkas som att existerande 

teknologi ska kunna tillämpas för användning inom ett nytt område eller tillämpas för ett 

nytt ändamål. Det första användningsområdet för Blockkedjan kom med Bitcoin som 

möjliggjorde för privatpersoner att genomföra transaktioner P2P utan att behöva använda 

sig av ett finansiellt institut. De Geer menade att Blockkedjan inte behöver innebära att 

banksektorn blir obsolet utan att de istället borde försöka anpassa sig till teknologin. De 

genomförda intervjuerna med berörda respondenterna har visat att banksektorn gör just 

detta genom att försöka identifiera potentiella användningsområden för teknologin. 

 

“Det intressanta med tekniken är ju minst sagt udda: Att man tar en teknik och sedan 

letar efter användningsbara use-case.” Kristian Gårder, SEB. 

 

Respondenterna såg stor potential bland annat i hur interbank-transaktioner kommer att 

kunna förändras i framtiden med färre avstämningar, mer tillit och lägre 

transaktionskostnader. Detta anser studiens författare kan ses som ett exempel på där en 

existerande teknologi används på ett nytt sätt inom ett nytt användningsområde. På samma 

sätt som att Bitcoin handlar om att genomföra transaktioner på ett nytt sätt menar 

respondenterna att blockkedjeteknologin inom banksektorn kommer att handla om 
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transaktioner men en annan typ av transaktioner. Medan Bitcoin strävar efter att försöka 

eliminera finansiella institut i en transaktion vill banksektorn använda sig av teknologin 

för att effektivisera transaktioner bankerna emellan. Detta menar studiens författare kan 

ses som en nisch som Rotolo, Hicks och Martin (2015) vill se för en Emerging 

technology eftersom detta skiljer sig från teknologins ursprungligt tilltänka 

användningsområde. Med detta som bakgrund anser studiens författare att det första 

kravet för att Blockkedjan skall ses som en Emerging technology uppfylls. 

 

Det andra kravet som ställs på en Emerging technology är relatively fast growth. För att 

försöka kunna fastslå var blockkedjeteknologin befinner sig relativt till andra 

teknologier ställdes frågan om hur bankerna arbetar med teknologin idag och var de tror 

teknologin befinner sig fem år framåt. Detta då det ger en fingervisning av hur tillväxten 

för teknologin är i dagsläget. Att två av Sveriges största banker, SEB och Nordea, är 

med i bankkonsortiet R3 som utforskar möjligheterna med blockkedjerelaterad 

teknologi är ett kvitto på att banksektorn generellt arbetar väldigt aktivt med teknologin 

i dagsläget. Hörmark menar att Blockkedjan på senare tid har tagit upp mer och mer av 

tiden på hans avdelning som arbetar med många olika typer av teknologier. 

 

Trots att detta inte är en kvantitativ uppsats som använder sig av kvantifierbar data är 

det ändå värt att notera att antalet patentansökningar i USA som berörde kryptovalutor 

och blockkedjerelaterad teknologi uppgick till 390 st. de första sex månaderna under 

2017 (Tian, 2017). Detta kan jämföras med endast 71 ansökningar under hela 2012 

(Tian, 2017). Att undersöka antalet patentansökningar menar Rotolo, Hicks och Martin 

(2015) kan användas för att undersöka huruvida en teknologi har relatively fast growth. 

Detta styrker argumentet att många aktörer är mer nyfikna på Blockkedjan än andra 

teknologier just nu. Med detta som bakgrund anser studiens författare att kravet 

relatively fast growth uppfylls. 

 

Att en teknologi skall vara coherent menar Stahl (2011) handlar om att en teknologi ska 

befinna sig i en tidig utvecklingsfas men att den ska ha gått förbi sin begreppsmässiga 

fas. Detta anser studiens författare vara fallet för Blockkedjan bland annat då en första 

trade finance-plattform, We.trade, som använder sig av blockkedjerelaterad teknologi 

planeras att lanseras senare i år. Hörmark berättade också att en första prototyp där 

teknologin används inom KYC har testats inom SEB. Med andra ord finns det konkreta 
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prototyper på teknologin. Alexanders et al. (2012) definition av coherent är att det ska 

råda samhörighet i form av expertis inom ett ”community”. Enligt studiens författare är 

R3 ett tydligt exempel på att sådant där experter från många olika banker och länder 

försöker samarbeta och hitta gemensamma lösningar. Gårder har visserligen lyft fram 

svårigheterna med att samarbeta och komma överens inom konsortiet men studiens 

författare anser att det absolut finns ett professionellt samband mellan aktörerna inom 

R3 där flera parter gått samman för att försöka hitta applicerbara användningsområden 

för teknologin inom bankindustrin. Utifrån ovannämnda argument anses det tredje 

kravet för en Emerging technology vara uppfyllt. 

 

Det fjärde kravet som ställs av Rotolo, Hicks och Martin (2015) är att en teknologi 

måste ha potential impact. Detta menar Rotolo, Hicks och Martin (2015) betyder en 

förändring i hur institutioner interagerar med varandra. Blockkedjan ansågs av samtliga 

respondenter inneha potentialen att ha en betydande inverkan inom banksektorn. 

Hörmark betonade att den viktigaste effekten han hoppas Blockkedjan kommer kunna 

ge är sänkta transaktionskostnader och lägre kostnader. Som tidigare nämnt var 

respondenterna också positiva till hur teknologin kommer att kunna förändra hur banker 

litar på varandra. Med detta som bakgrund anses även det fjärde kravet enligt Rotolo, 

Hicks och Martin (2015) vara uppfyllt. 

 

Att respondenterna hade olika åsikter om blockkedjeteknologins olika 

användningsområden var vanligt förekommande studien igenom. Studiens författare 

fick tidigt erfara att respondenterna ofta hade väldigt olika uppfattning om vad som 

faktiskt är gångbart som framtida användningsområde. Denna osäkerhet kring 

teknologins framtida användningsområde menar Rotolo, Hicks och Martin (2015) 

kännetecknar en Emerging technology och är oundviklig eftersom teknologin befinner 

sig i en sådan tidig utvecklingsfas. Detta märktes tydligt när respondenterna diskuterade 

KYC där samtliga respondenter som arbetade inom bank var överens om att det var ett 

attraktivt område men där det var svårt att sia i exakt hur processen skulle vara 

uppbyggd. Rotolo, Hicks och Martin (2015) definierar detta krav efter att teknologin 

ska ha störst inverkan i framtiden och inte i nuläget. 

 

Detta går i linje med respondenternas syn på teknologin där samtliga var överens om att 

blockkedjeteknologin i banksektorn behövde tid på sig för att mogna och kunna ge den 
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disruptiva effekt många tror och hoppas på. Med detta som bakgrund anser studiens 

författare att det femte kriteriet för en Emerging technology, att det ska råda uncertainty 

and ambiguity, uppfylls enligt Rotolo, Hicks och Martin (2015). Att 

blockkedjeteknologin ses som en Emerging technology är givetvis ingen garanti för att 

användningen av teknologin inom banksektorn skall bli en framgång. Studiens författare 

betraktar snarare detta som ett kvitto på att det råder en stor nyfikenhet på Blockkedjan 

inom banksektorn och att branschen som helhet tycks se stor kapacitet för teknologin. 

 

Efter att ha intervjuat studiens respondenter är det svårt att argumentera emot att 

blockkedjeteknologin kommer att vara en positiv influens inom den svenska 

banksektorn. Vad som däremot kan vara av intresse att lyfta fram i diskussionen kring 

blockkedjeteknologin är hur och var i världen teknologin kommer att göra störst nytta. 

Något som var genomgående studien igenom var att respondenterna såg teknologin som 

ett verktyg för att effektivisera bankens nuvarande tjänster. Detta menar dock studiens 

författare är en liten grad av förbättring om teknologin sätts i ett större sammanhang och 

jämförs med vad användningen av Blockkedjan i form av dess ursprungliga 

användningsområde, kryptovalutan Bitcoin, kan göra. 

 

En utspridd adoption av Bitcoin i länder med begränsad ekonomisk frihet skulle möjliggöra 

för privatpersoner att överföra värde till varandra utan att en regering, stat eller finansiellt 

institut kan förhindra eller stoppa transaktionen. I förtryckande stater kan Blockkedjan vara 

av avgörande betydelse för den ekonomiska friheten då stater i princip förlorar möjligheten 

att kontrollera sina medborgares transaktioner samt förenklar för privatpersoner att föra ut 

värde ur ett land med hårda regleringar. Bitcoin kan också vara ett attraktivt alternativ till 

ett land vars valuta innehar hög inflation och konkurrensutsätta illa skötta staters inhemska 

valuta. På så sätt kan blockkedjeteknologin komma att utmana statens monopol på pengar 

och tvinga fram en sundare ekonomisk politik. 

 

Med detta som bakgrund är studiens författare av åsikten att Blockedjans största bidrag till 

mänskligheten inte kommer att handla om institutioners adoption av teknologin. Istället kan 

teknologin innebära en ekonomisk revolution som tvingar hårt kontrollerande stater och 

regimer att släppa på restriktioner och kontroll de i dagsläget utövar på sina medborgare. 

Blockkedjan kan komma att tvinga repressiva stater att släppa upp på ekonomiska 

inskränkningar de utövar över sina medborgare och således bli mer 
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transparenta. Om teknologins potential sätts i detta sammanhang bleknar givetvis 

blockkedjeteknologins väsentlighet inom den svenska banksektorn. 
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7 Slutsats 
 

 

Författarna besvarar nedan studiens syfte om vilka potentiella användningsområden 

svenska banker ser för blockkedjeteknologin, vilken effekt teknologin kan få på 

transaktioner samt hur bankens roll som intermediär kan påverkas via en 

implementering av teknologin. Vidare presenteras studiens forskningsbidrag samt 

förslag på framtida forskningsområden. 

 

7.1 Studiens syfte och forskningsfrågor 
 

Författarna till studien har identifierat följande användningsområden för den svenska 

banksektorn: KYC, Smarta Kontrakt, Transaktioner samt ökad säkerhet. I dagsläget är 

processen för KYC ineffektiv och resurskrävande för banksektorn. KYC var det område 

som studiens respondenter var mest optimistiska till. Vad studien visar är att 

blockkedjeteknologin ses som ett potentiellt verktyg för att kunna effektivisera denna 

process. Studien kommer fram till att blockkedjeteknologin kan komma att reducera 

kostnaderna associerade med uppdagandet av kontraktet mellan bank och dess kund. 

Vidare visar studiens resultat att transaktionskostnader i form av främst 

kontraktskostnader skulle kunna reduceras. 

 

Studiens resultat påvisar att det rådde en hög osäkerhet gällande Smarta Kontrakt och dess 

framtida användningsområde inom den svenska banksektorn. Resultatet från studien visar 

att Smarta Kontrakt fortfarande befinner sig i en experimentell fas och att det kommer ta tid 

innan man med säkerhet vet hur dataprotokollet kan komma att tillämpas inom banksektorn. 

Studien kommer fram till att Smarta Kontrakt främst kommer att användas för 

automatisering av enklare processer. Studien påpekar problematiken med att ersätta ett 

legalt kontrakt med kod samt att det rådande regelverket är ett hinder för en implementering 

av Smarta Kontrakt. Protokollets viktigaste egenskap är att kunna reducera 

informationsasymmetri mellan två aktörer som inte litar på varandra. 

 

Studien visar att interbank-transaktioner och trade finance är tänkbara 

användningsområden för blockkedjeteknologin. Den största fördelen teknologin skulle 

kunna medföra transaktioner banker emellan är att förbättra förtroende mellan 

konkurrerande banker. Bristen på tillit leder idag till effektivitetsförluster som följd av 
 

83 



ständiga kontroller och avstämningar vilket är resurskrävande. Teknologin kommer 

således kunna reducera informationsasymmetri samt transaktionskostnader i form av 

sökkostnader. Med blockkedjerelaterad teknologi kommer banker kunna effektivisera 

hur trade finance genomförs då teknologin kan skapa tillit mellan företag från olika 

länder som normalt sett inte har förtroende för varandra. På så sätt kan teknologin vara 

ett instrument för banksektorn att öka internationell handel. 

 

Den största effekten som användningen av Blockkedjan kommer att få på transaktioner 

inom den svenska banksektorn är att skapa förtroende och tillit inom branschen. 

Blockkedjeteknologin skall betraktas som ett verktyg för att förbättra bankens produkter 

och tjänster de erbjuder sina kunder. Med hjälp av Blockkedjan hoppas banksektorn 

kunna genomföra snabbare, billigare och effektivare transaktioner vilket också är 

positivt för dess kunder. Studiens resultat visar att icke-monetära transaktioner i form av 

informationstransaktioner ligger närmast till hands för användning av teknologin. 

 

Studien framhäver att teknologin kan ha en roll att spela i att förbättra bankers säkerhet 

eftersom det är ett decentraliserat nätverk som inte har en single point of failure som ett 

centraliserat system. Vidare belyser studien att det mest troliga är att banksektorn 

kommer att använda sig av privata Blockkedjor som kan vara mindre säkra jämfört med 

publika kedjor. Anledningen till detta är att privata Blockkedjor innehåller färre noder 

vilket gör de mer centraliserade än publika Blockkedjor samt att den beprövade 

konsensusalgoritmen Proof-Of-Work nödvändigtvis inte behöver vara bäst lämpad för 

privata Blockkedjor. Däremot visar studien att användningen av blockkedjeteknologi 

kan ge en högre säkerhet jämfört med centraliserade system som används idag. 

 

Studien visar att blockkedjeteknologin inte skall ses som ett hot mot bankernas existens. 

Teknologin kommer med största sannolikhet inte att medföra någon större förändring av 

bankernas roll som mellanhand. Studien visar att bankers roll i att vara en central 

tillitspunkt för att hantera tillgångar samt agera som en tillförlitlig mellanhand vid 

transaktioner kommer att fortgå. Blockkedjeteknologin bör således ses som ett 

hjälpmedel i form av ny innovation för att underlätta banksektorn att anpassa sig till ett 

mer digitaliserat samhälle. Om banksektorn inte aktivt undersöker ny teknologi finns 

däremot risken att de kan komma att tappa marknadsandelar gällande 

betalningstransaktioner till nyare och mer innovativa företag. 
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Resultatet av den genomförda studien påvisar att Blockkedjan bör betraktas som en 

Emerging technology. Studien visar att samtliga fem kriterier för att en teknologi ska kunna 

betraktas som Emerging uppfylls. Det mest framträdande kriteriet var radical novelty där 

Blockkedjan enligt studien är ett tydligt exempel på hur existerande teknologi används på 

ett nytt sätt inom ett nytt användningsområde. Studien belyser också att det råder stor 

osäkerhet kring hur teknologin kan komma att tillämpas inom banksektorn. 

 

Studien betonar att det största hotet mot en implementering är att det ännu inte finns 

något konkret användningsområde där teknologin används idag. Detta gör att 

teknologins faktiska effekter och användbarhet ännu inte går att utvärdera. Att beräkna 

de kostnadsfördelar som teknologin skulle kunna medföra blir således problematiskt. 

Studien framhäver att teknologin fortfarande befinner sig i en spekulativ fas vilket gör 

att risken finns att teknologin inte kommer kunna leva upp till branschens förväntningar. 

 

Resultatet från studien visar att bristen på gemensamma standarder, regler och villkor 

för teknologin skall ses som ett hot mot implementeringen av teknologin. Studien 

belyser problematiken med att få ett stort antal länder och banker att samarbeta och 

utveckla ett gemensamt regelverk för teknologin. Ett hot mot teknologins användning 

inom banksektorn är att inte ett tillräckligt stort antal banker kommer överens om 

gemensamma standarder varpå teknologin tappar sina största fördelar i form av 

nätverkseffekter. Ett annat hot skulle kunna vara om banksektorn inte enas om hur och 

av vilka deltagare transaktioner skall kunna verifieras. 

 

7.2 Forskningsbidrag och förslag på vidare forskningsområde 
 

Med denna studie vill studiens författare kartlägga bankers syn och vilka potentiella 

användningsområden bankerna ser för blockkedjeteknologin. Vidare vill författarna till 

studien ge en inblick i vilka effekter Blockkedjan kan få på transaktioner inom banksektorn. 

En annan spännande aspekt värd att utforska vore att utföra en undersökning på en global 

nivå för att undersöka eventuella skillnader gentemot den svenska banksektorn. Vidare 

rekommenderas framtida studier att undersöka Blockkedjans effekt på andra funktioner 

inom banksektorn. Någonting som var återkommande i de intervjuer som utfördes i studien 

var Blockkedjans potential inom KYC-protokoll. Då det i skrivande stund inte finns många 

faktiska appliceringar hur Blockkedjan används idag 
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blir effekterna som omnämns i studien hypotetiska. Om teknologin i framtiden används 

i större utsträckning skulle en kvantitativ studie kunna vara av intresse för att kunna 

uppvisa resultat på Blockkedjans effekt på transaktioner inom banksektorn. 
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Appendix 
 

Tabell 3 Intervjumall 
 

Kan du berätta lite om dig själv och din roll inom företaget?  
 

Hur är ditt förhållande till Blockkedjan och hur länge har du varit insatt i ämnet? 
 

Hur arbetar (företagsnamn) med Blockkedjan? Finns det en satsning av en 

implementering av teknologin? Finns det en egen avdelning avsett för teknologin? 

 
Vilket användningsområde är mest intressant för banksektorn när det kommer 

till Blockkedjan? Vad är det ni undersöker främst idag? 
 

Vad är det man vill få ut med hjälp av Blockkedjan? 
 

Hur tror du Blockkedjan kan påverka era kunders förväntningar på er verksamhet? 
 

Vilka anser du vara de största fördelarna med Blockkedjan jämfört med 

dagens teknologi som används inom banksektorn? 
 

Vilka ser du som de främsta nackdelarna med teknologin? Vilka negativa effekter 

skulle en implementering av teknologin kunna medföra för banksektorn? 
 

Vilken typ av Blockkedja är mest intressant för er? 
 

Vilken roll kan Blockkedjan spela för att förbättra förtroende inom Banksektorn? 
 

Hur kommer en implementering av Blockkedjan att förändra bankers verksamhet 

och tjänster? 
 

Hur kan bankernas roll som mellanhand förändras med en användning av 

blockkedjeteknologin? 
 

Vilken inverkan tror ni/du Blockkedjan kan ha på transaktioner, 

transaktionskostnader och transaktionsprocessen? 
 

Hur ser du på Smarta Kontrakt? Vilka potentiella användningsområden ser du 

för Smarta Kontrakt inom banksektorn? 
 

Vilka hot finns det mot en implementering av Blockkedjan inom Banksektorn?  
 

Hur ser framtiden ut för Blockkedjan och banksektorn de kommande 10 åren?  



Har du några andra tankar eller reflektioner kring teknologin eller banksektorn 

som du vill dela med dig av? 
 


