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Sammanfattning 

Titel: Hur kan blockkedjeteknik hantera transaktionskostnader i avtalsprocesser exponerade mot 

opportunism, jämfört med traditionella avtalslösningar? 

Författare: Kent Klasson och Nicoline Lind. 

Syfte: Studiens syfte är att analysera huruvida korruption i biståndsprocesser bättre kan hanteras 

via de blockkedjebaserade lösningarna kryptovalutor, smarta kontrakt och tokens, jämfört med 

traditionellt biståndsgivande. Vidare ämnar studien applicera resultaten från fallstudien på 

generella avtalsprocesser exponerade mot opportunism, för att analysera huruvida de 

blockkedjebaserade lösningarna bättre kan hantera transaktionskostnader jämfört med traditionella 

avtalslösningar. 

Bakgrund: Informationsasymmetrier, begränsad rationalitet och strategiskt beteende resulterar i 

tillitsproblematik vid avtalsprocesser, vilket ökar transaktionskostnaderna (Williamson, 1974). 

Biståndsprocesser är extra exponerade mot opportunistiskt beteende i form av korruption, vilket 

leder till att en stor del av biståndet försvinner på vägen (Transparency International, 2017). 

Blockkedjebaserad teknik ger möjligheten att ingå avtal utan tillit till motparten, men  lösningen 

är inte optimal för alla typer av avtal. Det motiverar en analys om huruvida tekniken kan hantera 

transaktionskostnader i biståndsprocesser bättre än traditionellt biståndsgivande. 

Genomförande: Studiens primärdata inhämtades via semi-strukturerade intervjuer med två 

svenska biståndsorganisationer och två experter inom blockkedjetekniken. Utöver intervjuerna 

genomfördes även en litteraturstudie och den insamlade empirin analyserades utifrån ett 

transaktionskostnadsperspektiv. 

Slutsats: Blockkedjebaserade lösningar kan hantera transaktionskostnader bättre än traditionellt 

biståndsgivande när Greenspans (2015) fem kriterium är uppfyllda. Kontexten, avtalets karaktär 

och avtalsparternas preferenser är de avgörande faktorerna huruvida kriterierna uppfylls i såväl 

biståndsgivande som generella avtalsprocesser. En ökad transparens, öppenhet och censurresistens 

måste värderas högre vid implementering än de medföljande säkerhetsriskerna. 

Nyckelord: Avtalsprocesser, opportunistiskt beteende, bistånd, korruption, transaktionskostnader, 

blockkedjebaserade lösningar, kryptovalutor, smarta kontrakt och tokens. 
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Abstract 

Title: How can the blockchain technology handle transaction costs in contractual processes 

exposed to opportunistic behavior, in comparison to traditional contractual solutions? 

Authors: Kent Klasson and Nicoline Lind. 

Purpose: The purpose of this study is to analyze whether corruption in aid processes better can be 

managed through the blockchain-based solutions cryptocurrencies, smart contracts and tokens, in 

comparison to traditional donation of aid. The study also aims to apply the results from the case 

study to general contractual processes exposed to opportunistic behavior, to analyze whether the 

blockchain-based solutions better can manage the transaction costs in comparison to traditional 

contractual solutions. 

Background: Asymmetric information, bounded rationality and strategic behavior result in trust 

issues in contractual processes, which increases transaction costs (Williamson, 1974). Aid 

processes are particularly exposed to opportunistic behavior in form of corruption, which leads to 

aid disappearing on the way (Transparency International, 2017). Blockchain-based technology 

enables contractual relationships without trusting the counterpart, but is not an optimal solution 

for all types of contracts. This provides incentives for a further analysis whether the technology 

can manage transaction costs in aid processes better than traditional donation of aid. 

Completion: The study´s primary data was obtained through semi-structed interviews with two 

Swedish aid organizations and two experts in blockchain technology. A literature review was made 

and the empirical data was analyzed from a transaction cost perspective. 

Conclusion: Blockchain-based solutions can manage transaction costs better than the traditional 

donation of aid when Greenspan´s (2015) five criteria is met. The context, the characteristics of 

the contract and the preferences of the contracting parties are the decisive factors whether the 

criteria are met in the aid donation process and in general contractual processes. Increased 

transparency, openness and censor resistance must be valued higher when implementing the 

technology than the following security risks. 

Keywords: Contractual processes, opportunistic behavior, aid, corruption, transaction costs, 

blockchain-based solutions, cryptocurrencies, smart contracts and tokens.  
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Begreppslista 

Bistånd: Ekonomiska och humanitära medel från rika till fattiga länder, exempelvis lån, bidrag, 

mat och teknisk kunskap (Collins, Morduch, Rutherford & Ruthven, 2009). 

Bitcoin: Ett digitalt betalningssystem och decentraliserad plattform, som baseras på ett system 

som kallas blockkedja (Nakamoto, 2008). 

bitcoin: Världens första (Nakamoto, 2008) och idag, efter börsvärde, största kryptovaluta 

(Coinmarketcap, 2019). Observera att en liten bokstav används när kryptovalutan bakom 

plattformen åsyftas. 

Blockkedja: En digital databas som möjliggör transaktioner mellan två parter direkt utan 

inblandning av tredje part (Nakamoto, 2008). 

Ethereum: En annan decentraliserad plattform samt betalningssystem, som baseras på 

blockkedjetekniken (Ethereum.org, 2019b). 

ethereum: Ytterligare en kryptovaluta som är den andra största idag (Coinmarketcap, 2019). 

Korruption: Att missbruka offentliga finansiella medel för egen vinnings skull, eller att missbruka 

sin offentliga roll för egen vinnings skull (Asian Development Bank, 1998).  

Kryptovaluta: En digital valuta uppbyggd på kryptografi (Nakamoto, 2008). 

Smart kontrakt: Ett program som körs på blockkedjan (Luu, Chu, Olickel, Saxena & Hobor, 

2016). 

Transaktionskostnader: Monetära och icke monetära kostnader som uppstår under en 

avtalsprocess mellan två eller flera parter (Carlton & Perloff, 2015). 

Token: En slags kryptovaluta som används inuti applikationer på Ethereum (Rosic, 2017b). 
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1. Inledning 

 

Informationsasymmetrier, begränsad rationalitet och strategiskt beteende skapar tillitsproblematik 

vid avtalsprocesser, vilket resulterar i höga transaktionskostnader (Williamson, 1974). 

Blockkedjebaserade lösningar erbjuder möjligheten att ingå avtal utan tillit för motparten och 

intresset för att implementera denna typ av lösningar har därför ökat från stater, företag och 

privatpersoner (Yli-Huumo, Ko, Choi, Park & Smolander, 2016). Avtalsprocessen för bistånd är 

extra utsatt för negativt strategiskt beteende, opportunistiskt beteende, då en betydande del av 

biståndsmedlen försvinner på grund av korruption (Transparency International, 2017). Svenska 

biståndsorganisationers arbete och erfarenheter används därför som fallstudie för att analysera 

huruvida de blockkedjebaserade lösningar kryptovalutor, smarta kontrakt och tokens bättre kan 

hantera transaktionskostnader i avtalsprocesser exponerade mot opportunism jämfört med 

traditionella lösningar. 

Ett avtal innebär en överenskommelse mellan minst två parter där förpliktelser om prestationer 

och motprestationer formuleras (SFS 1915:218). Givet att avtalsfrihet råder kommer parterna bara 

att ingå avtal om det gynnar minst en av dem, vilket leder till ökat välstånd i samhället (Goolsbee, 

Levitt & Syverson, 2016). Riskerna för informationsasymmetrier, begränsad rationalitet och 

strategiskt beteende i avtalsprocesser ökar kostnaderna för att ingå avtal gentemot den neoklassiska 

teorin där inga transaktionskostnader uppstår (Williamson, 1974). Informationsasymmetrier och 

strategiskt beteende ökar till exempel risken för moral hazard, snedvridet urval och opportunistiskt 

beteende (Akerlof, 1970). Vidare innebär begränsad rationalitet en ökad risk för ofullständiga 

kontrakt1 vid mer komplexa avtal (Williamson, 1981). Komplexa avtal innebär också en ökad 

idiosynkratisk risk (Riordan & Williamson, 1985). Idiosynkratisk risk är enligt Panagopoulos, 

Mullins & Avramidis (2018) den unika risken för just det avtal som ingås. 

Risken i avtalsprocesser leder till uppkomsten av transaktionskostnader både före och efter att 

avtalet ingås (Bjuggren & Skogh, 1989). Det resulterar i att parterna måste ta ställning till hur 

mycket som ska investeras i förebyggande säkerhetsåtgärder gentemot kontroll- och 

övervakningskostnader efter att avtalet påtecknats (Bjuggren & Skogh, 1989). Resursavvägningen 

                                                           
1 Kontrakt avses i studien vara synonymt med avtal. 
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påverkas av den institutionella utvecklingen i parternas hemländer, då graden av institutionell 

utveckling påverkar förutsägbarheten i avtalet (Beugelsdijk & Robbert, 2012). Mindre utvecklade 

institutioner ökar risken för opportunistiskt beteende, eftersom det finns färre regleringar och 

mindre risker för att bli påkommen och straffad än vid mer välutvecklade institutioner (Hedlund, 

2007). 

När ett avtal saknar krav på motprestation är det inte längre ett avtal, utan är att betrakta som en 

gåva (Alesina & Dollar, 2000). Bistånd betraktas däremot genomgående som ett avtal i den här 

studien, eftersom biståndsavtal som officiellt saknar formella krav, i flertalet empiriska studier har 

påvisats medföra informella krav (Alesina & Dollar, 2000; Hoeffler & Outram, 2008; Cardwell & 

Ghazalian, 2018). Vid bistånd kan de informella kraven uppstå till följd av underliggande politiska 

eller strategiska motiv, såsom ökad handel mellan länderna, trots att det formellt inte nedtecknats 

någon motprestation i avtalet (Alesina & Dollar, 2000). 

Det globalt uppsatta målet för bistånd är att rikare länder ska ge minst 0,7 procent av deras 

bruttonationalinkomst (BNI), vilket idag bara uppfylls av Sverige, Danmark, Norge, Luxemburg 

och Storbritannien (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2019). Bistånd 

har länge varit ett omdiskuterat ämne (Dollar & Prichett, 1998; Hoeffler & Outram, 2008; Collins 

et al, 2009), vilket resulterat i ett mer selektivt givande av bistånd och att högre krav börjat ställas 

på mottagarregeringens sociala ansvarstagande och transparens i beslutsfattandet (Collins et al, 

2009). I Sverige ansvarar Styrelsen för Internationellt utvecklingsarbete (Sida) för den svenska 

biståndshanteringen och jobbar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. I deras 

uppdragsbeskrivning ingår att minska fattigdomen i världen genom att hantera Sveriges 

biståndsbudget (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, 2019b). 

Vid skickandet av bistånd visar sig opportunistiskt beteende i form av korruption (Transparency 

International, 2019). Transparency International Index är ett utformat korruptionsindex som visar 

att större delarna av Afrika, Mellanöstern, Sydamerika och Asien fortfarande hade en hög grad av 

korruption år 2018 (Transparency International, 2019). Detta resulterar att sjukvård, infrastruktur 

och utbildning drabbas negativt, då regeringarna väljer att investera mindre i samhällsnyttiga 

investeringar (World Bank, 2017b). Det opportunistiska beteendet leder också till högre 

transaktionskostnader då de givande länderna måste spendera mer pengar på kontroll och 

uppföljning för att se att biståndet används korrekt (Carlton & Perloff, 2015). Ökad transparens 



   
 

3 
 

hur offentliga medel spenderas är exempelvis en viktig del i att motverka korruption (Strand, Disch 

& Wardak, 2017). 

En teknik som ger möjlighet till ökad transparens och tillit vid avtalsprocesser är 

blockkedjebaserad teknik (Yli-Huumo et al, 2016). Blockkedjeteknik är en databas som gör att en 

tredje part inte längre behövs vid transaktioner eller verkställande av kontrakt (Nakamoto, 2008). 

Exempelvis kan transaktioner skickas mellan två parter direkt utan att pengarna passerar ett 

banksystem. Systemet bygger på att informationen kring transaktionerna sprids ut till ett stort 

nätverk, där alla med en dator får möjlighet att övervaka allas transaktioner för att öka säkerheten 

i systemet (Nakamoto, 2008). Experiment med blockkedjebaserade lösningar har utförts i verkliga 

situationer. Till exempel användes tekniken i Indien för att strukturera upp det dåligt underhållna 

papperssystemet av äganderätter av landmassor inom landet, då papperssystemet tidigare varit för 

enkelt att manipulera (Bhattacharya, 2018). 

Blockkedjetekniken har lett fram till utvecklandet av ny teknik, som exempelvis betalningar via 

kryptovalutor, användandet av smarta kontrakt2 och tokens. Kryptovalutor är digitala valutor som 

baseras på krypteringsteknik och möjliggör ökad kontroll av transfereringar (Luu et al, 2016; 

Tapscott & Tapscott, 2016). Smarta kontrakt är digitala protokoll, som verkställer att delar i ett 

kontrakt utförs automatisk genom förutbestämda regler  (Christidis & Devetsikiotis, 2016). Tokens 

är verktyg för att binda pengar eller tillgångar till en annan typ av vara, tjänst eller tillgångsslag 

(Aziz, 2019; Ethereum.org, 2019a), exempelvis ett presentkort, biljett eller spelmarker. Det 

begränsar användningen av tillgången till ett specifikt syfte, till exempel en specifik butik, konsert 

eller kasino istället för att pengarna kan spenderas på valfritt område. 

En komparativ studie kommer att genomföras utifrån en trestegsmodell där studien inleds med en 

litteraturstudie och egen bearbetad analysmodell över transaktionskostnadsapparaten för 

avtalsprocesser. I andra steget samlas primärdata in via semi-strukturerade intervjuer med svenska 

biståndsorganisatörer och blockkedjeexperter. Studien avslutas med en analys och diskussion där 

det empiriska materialet behandlas med hjälp av den egenutformade analysmodellen och 

litteraturstudien. 

  

                                                           
2 Konceptet smarta kontrakt skapades 1994 av Nick Szabo (Christidis & Devetsikiotis, 2016). 
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1.1 Syfte 

Studiens syfte är att analysera huruvida korruption i biståndsprocesser bättre kan hanteras via de 

blockkedjebaserade lösningarna kryptovalutor, smarta kontrakt och tokens, jämfört med 

traditionellt biståndsgivande. Vidare ämnar studien applicera resultaten från fallstudien på 

generella avtalsprocesser exponerade mot opportunism, för att analysera huruvida de 

blockkedjebaserade lösningarna bättre kan hantera transaktionskostnader jämfört med traditionella 

avtalslösningar. 

 

1.2 Forskningsfrågor 

• Vilka förutsättningar krävs för att blockkedjebaserade lösningar ska anses lämpliga att 

implementera i avtalsprocesser? 

• Hur kan de blockkedjebaserade lösningarna kryptovalutor, smarta kontrakt och tokens 

hantera transaktionskostnader i biståndsprocesser exponerade mot korruption, jämfört med 

traditionellt biståndsgivande? 

• Hur kan de blockkedjebaserade lösningarna kryptovalutor, smarta kontrakt och tokens 

hantera transaktionskostnader i avtalsprocesser exponerade mot opportunism, jämfört med 

traditionella avtalslösningar? 

 

1.3 Genomförande 

Studien inleddes med en litteraturstudie över bistånd, korruption, transaktionskostnader och 

blockkedjeteknik, samt utformandet av en egen bearbetad analysmodell av 

transaktionskostnadsapparaten vid avtalsprocesser. Därefter insamlades primärdata via semi-

strukturerade intervjuer med två svenska biståndsorganisationer och två experter inom 

blockkedjeteknik. Studien avslutades med en analys och diskussion där litteraturstudien, den egen 

bearbetade analysmodellen och intervjumaterialet arbetades samman för att analysera huruvida de 

blockkedjebaserade lösningarna bättre kan hantera korruption och transaktionskostnader jämfört 

med traditionella lösningar. 
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1.4 Forskningsbidrag 

Studien ämnar integrera den tidigare forskningen inom bistånd, korruption, transaktionskostnader 

och blockkedjeteknik för att fylla kunskapsluckan om huruvida de blockkedjebaserade lösningarna 

bättre kan hantera transaktionskostnader i biståndsprocesser exponerade mot korruption. Det för 

att analysera möjligheten att kostnadseffektivisera biståndsprocesser, så att en större del av 

biståndsmedlen kan nå fram till ändamålet. Vidare ämnar studien bidra med nya infallsvinklar i 

kostnadseffektivisering av generella avtalsprocesser exponerade mot opportunism, genom att 

analysera under vilka förutsättningar blockkedjebaserade lösningar hanterar transaktionskostnader 

bättre än traditionella avtalslösningar. 
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2. Bistånd och korruption 

 

Biståndsprocessers exponering mot opportunistiskt beteende innebär inte att avtalsparterna alltid 

utnyttjar informationsasymmetrier och strategiskt beteende. Det finns därför fyra olika utfall för 

huruvida biståndsprocesser är lyckade eller inte. Det optimala utfallet är att bistånd ges till en icke 

korrupt biståndsmottagare, vilket leder till att välfärden i förbättras (Collins et al, 2009). Det andra 

lyckade utfallet är att biståndsgivaren upptäcker att motparten är korrupt och därmed avbryter 

samarbetet (Dollar & Prichett, 1998). Om samarbetet däremot avbryts trots att motparten inte är 

korrupt är det ett misslyckat utfall av avtalet. Det gäller även om biståndsgivaren inte lyckas 

identifiera att motparten är korrupt och därmed ger bistånd till en korrupt motpart (Dollar & 

Prichett, 1998). 

 

2.1 Bistånd 

Collins et al (2009) beskriver hur biståndsgivare kan skicka sex olika typer av bistånd: 

projektbaserat, budgetstöd, stöd till en specifik sektor i samhället, teknisk support, humanitärt och 

skuldreducering. Skillnaderna ligger i hur mycket biståndsgivaren styr vad pengarna ska användas 

till. Vid projektbaserat bistånd ges ekonomisk hjälp för att genomföra ett specifikt projekt, 

exempelvis en nybyggnation av en skola. Projektet genomförs tillsammans med det givande landet 

som hjälper till med administrationen runt projektet (Collins et al, 2009). När bistånd istället 

skickas för att stödja landets nationella statsbudget, är det landets egen regering som ansvarar för 

att pengarna används för utveckling och reducering av fattigdom. Pengar som skickas till den 

lokala regeringen kan även låsas till utvecklingen av en specifik sektor, exempelvis till 

banksektorn för att öka den finansiella tillgängligheten (Collins et al, 2009). 

Bistånd i form av teknisk support och samarbeten erbjuds för att öka biståndsmottagarens 

humankapital. Det kan till exempel vara att ett företag i givarlandet skickar ner tekniskt kunnig 

personal för att lära upp de anställda på ett lokalt företag eller erbjuder stipendium till studenter 

(Collins et al, 2009). Uppstår det istället exempelvis en naturkatastrof krävs det mer kortsiktiga 

åtgärder, än mer långsiktiga lösningar. Humanitär hjälp erbjuds då i form av mat, rent vatten och 

tak över huvudet. Den sista typen av bistånd innebär en reducering av statsskulden, då det 
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mottagande landet är så skuldsatt att det hindrar landets utveckling på lång sikt  (Collins et al, 

2009). 

Enligt Kelaher och Dollery (2008) finns en diskussion i litteraturen mellan att ge stöd i form av 

kontanter till befolkningen eller att ge specifik hjälp. Det går inte att generellt säga att det ena alltid 

är bättre än det andra eftersom sammanhang och mål skiljer bistånden åt. Ibland behövs humanitär 

hjälp snabbt och motiverar specifik hjälp (Kelaher & Dollery, 2008). Enligt ekonomisk teori om 

välfärdsmaximering är däremot kontanter att föredra då individer själva antas veta vad de behöver 

mest (Pauly, 1970). Transaktionskostnaderna för att skicka kontanta medel är dessutom i regel 

lägre än att skicka varor eller tjänster (Gentilini, 2016). 

Möjligheten att skicka bistånd är inte låst till rikare länder, utan bistånd skickas även via större 

organisationer och banker som arbetar med utvecklingsfrågor, så som Förenta Nationerna (FN), 

Europeiska Unionen (EU) och Världsbanken (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, 

2019a). Dessa givare benämns inom biståndslitteraturen som multilaterala givare, medan bistånd 

mellan länder kallas bilateralt bistånd  (Collins et al, 2009). Vidare är Rädda Barnen och Röda 

Korset två exempel på privata aktörer som ger bistånd (Styrelsen för internationellt 

utvecklingssamarbete, 2019c). Icke-statliga organisationer är idag viktiga aktörer på 

biståndsmarknaden (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2013). Dessa organisationer 

arbetar frivilligt för att minska fattiga och utsatta människors lidande i världen (Openaid, 2019). 

Bistånd finansieras via skattemedel och donationer från privata aktörer (Styrelsen för 

internationellt utvecklingssamarbete, 2019d). Stora organisationer som EU, FN och Världsbanken 

får in sina finansiella medel till bistånd via medlemsstaternas kärnstöd (Openaid, 2018). 

Kärnstödet innebär att länderna betalar in medlemsavgifter och basbudgetstöd till organisationen. 

Därefter är det upp till organisationens styrelse att bestämma vilken typ av bistånd som pengarna 

ska användas till (Openaid, 2018). Världsbanken får även in finansiella medel via samarbeten med 

exempelvis kommersiella banker och kreditbolag (US Embassies, 2018). 
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Figur 1 - Egengjord figur, biståndsprocessen. 

Världsbankens följer en åttastegs-process vid genomförande av projekt, vilket illustreras i Figur 1 

(Bretton Woods project, 2004). I de första två stegen görs en grundlig plan på hur biståndet ska 

hjälpa mottagarlandet. Utgångsplanen tas fram tillsammans med den lokala regeringen och berörda 

parter. Samtidigt görs en intern plan av Världsbanken där projektets risker, grundkomponenter och 

alternativa lösningar på problemet analyseras fram (Bretton Woods project, 2004). I nästa steg 

analyseras mottagarlandets möjlighet att implementera projektet och Världsbanken granskar den 

finansiella delen av projektet tillsammans med de planer som tagit fram. Därefter kommer parterna 

överens om vilka regler som ska gälla och ett kontrakt skrivs under (Bretton Woods project, 2004). 

Sedan börjar upphandlingar på lokal nivå i mottagarlandet, för att bestämma vilka företag som ska 

vara med att genomföra projektet. När projektet genomförts sammanfattar Världsbanken en 

offentlig rapport om hur genomförandet gått och därefter görs en intern utvärdering av projektet 

(Bretton Woods project, 2004). 

Alesina och Dollar (2000) beskriver hur bilateralt bistånd inte bara ges för att reducera fattigdom, 

utan att biståndsgivare även har dolda politiska och strategiska agendor. Biståndsgivare ger 

generellt mer till handelspartners och de länder som stödjer givaren vid omröstningar i FN 

(Hoeffler & Outram, 2008).  Bistånd kan också ges i bunden form, vilket innebär att varan eller 
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tjänsten som ges är bunden till en producent i givarlandet. Det kan exempelvis vara att den mat 

som skickas ner till mottagarlandet produceras i hemlandet, vilket resulterar i att biståndsgivaren 

också gynnas av biståndsavtalet (Cardwell & Ghazalian, 2018). Bilateralt bistånd påverkas också 

av länders geografiska position och historia. Givarländer tenderar att skicka mer hjälp till de länder 

som ligger geografiskt nära, exempelvis Australien ger en stor del av sin biståndsbudget till de 

mindre öarna i Oceanien. Kritiker hävdar att de rikare ländernas baktanke är att köpa sig makt i de 

mindre och fattigare länderna (Collins et al, 2009). Vidare beskriver Alesina och Dollar (2000) att 

länders historia påverkar vilka länder bistånd skickas till. Kolonialmakter tenderar till exempel att 

skicka bistånd till tidigare kolonier. Biståndsgivares gömda agendor resulterar i att 

biståndsmottagaren måste ställa sig frågan om de kan lita på att givaren har hederliga motiv innan 

avtal skrivs under, precis som biståndsgivaren måste ställa sig frågan om biståndet kommer 

användas hederligt (Alesina & Dollar, 2000; Cardwell & Ghazalian, 2018). Biståndsmottagaren 

kan också välja att ignorera de gömda agendorna om landet är i stort behov av den ekonomiska 

eller humanitära hjälpen. Ovissheten kring motpartens motiv ökar de monetära och icke monetära 

kostnaderna för att ingå samarbete med varandra, då det tar längre tid innan avtalet kan tecknas 

och aktörerna måste spendera mer pengar på att kontrollera den andra parten (Bjuggren & Skogh, 

1989; Saam, 2007). 

 

2.2 Korruption 

Korruption kan förekomma på olika nivåer i ett land, från toppen av det politiska styret till lägre 

nivåer där beslut genomförs praktiskt. Nivåerna ger upphov till olika typer av bedrägerier 

(Bhargava, 2005; Quibria, 2017). Korruption kan råda inom en organisation, till exempel 

förskingring av organisationens pengar av en enskilt ansvarig person (Semrau, Scott & Vian, 

2008). Det kan även handla om en mer systematisk korruption på en bredare skala där exempelvis 

mutor är vanliga (Bhargava, 2005; Werlin, 2005; Kramer, 2007; Button, Lewis, Shepherd & 

Brooks, 2015; Quibria, 2017). Till exempel rapporterade CNN år 2018 hur terrorist-anknutna 

grupperingar i Somalia tvingade lastbilschaufförer med humanitär hjälp i form av mat till en 

svältande befolkning, att betala för att passera flertalet vägspärrar (Kiley, 2018). Ett vanligt sätt 

som korruption även visar sig på är när resurser som är ringmärkta för ett visst ändamål, såsom 

vid sektor-bistånd, istället spenderas i en annan sektor (Button et al, 2015). Korruption behöver 
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däremot inte vara av finansiell karaktär, utan kan även innefatta orättvist tilldelade positioner och 

arbete eller tvång om vad för handel som tillåts bedrivas (Francis & Armstrong, 2011). 

Det innebär att det är svårt att uppskatta i penningmängd hur omfattande korruptionen är, eftersom 

det inte bara är den direkta minskningen i pengar som försvinner utan även indirekta kostnader 

(Quibria, 2017). Exempel på de indirekta kostnaderna är åtgärder för att förhindra och förebygga 

korruption (Francis & Armstrong, 2011). Enligt Hedlund (2007) är det inte ekonomiskt försvarbart 

att lägga oproportionerligt mycket pengar på att förebygga korruption som ger upphov till att 

endast en försumbar mängd försvinner. Det uppstår därmed optimeringsproblematik i balansen 

mellan att förebygga och att ta den direkta kostnaden för korruption där marginalnyttan måste 

vägas mot marginalnyttan för att avgöra hur resurserna ska investeras (Hedlund, 2007). Korruption 

mäts därför ofta genom olika uppfattningsmått, såsom enkäter och frågor rörande mutor (Okada 

& Samreth, 2012; Mohamed, Kaliappan, Ismail & Azman-Saini, 2015). 

En annan typ av bedrägeri är korruption som uppstår under upphandlingar i samband med 

biståndsprojekt. Det innefattar om olika beställningsjobb som ska utföras och där mutor står i 

centrum (Kramer, 2007). Mutor betalas ut för att utföraren ska få jobbet och därmed vinna 

upphandlingen. I många fall behövs mutor även betalas för att utföraren ens ska få vara med under 

själva upphandlingsprocessen. Under arbetets gång kan ytterligare mutor behövas för att inte 

beställaren ska avbryta samarbetet genom att till exempel hävda att arbetet som har utförts är 

bristfälligt (Kramer, 2007). Hela bedrägeriet ger upphov till en rad följdproblem såsom att 

utföraren tvingas överdriva kostnader genom att till exempel manipulera fakturor i projektet för 

att på så vis väga upp för redan betalda mutor. Kvaliteten på arbetet som utförs kan bli lidande då 

utföraren samtidigt tvingas spara in på faktiska kostnader för arbetet (Button et al, 2015). 

Litteraturen är oenig när det kommer till orsak och verkan gällande mängden bistånd och grad av 

korruption3. Knack (2001) hävdar på att bistånd ger upphov till ökade klyftor och 

meningsskiljaktigheter i den statliga verksamheten som leder till högre korruption. Mer riktat 

bistånd som har ett tydligt syfte att förbättra den statliga funktionen såsom att införa meritbaserade 

byråkratier och oberoende juridiska instanser utpekas som essentiella (Knack, 2001). Alesina och 

Weder (2002) drar det ännu längre och pekar på att tjänstemän som är korrupta har incitament för 

                                                           
3 (Knack, 2001; Alesina & Weder, 2002; Tavares, 2003; Okada & Samreth, 2012; Abu & Karim, 2015; Button et al, 

2015; Menard & Weill, 2016). 
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att öka biståndsgivandet till det land de arbetar för. Det eftersom det ökar deras chanser att komma 

över ännu mer biståndsmedel. Annan forskning menar på att ett beroende skapas av bistånd till 

följd av en politisk instabilitet (Abu & Karim, 2015). 

Tavares (2003) argumenterar istället för att bistånd ofta är förknippat med regler och villkor som 

gör att mottagarländernas tjänstemän inte på ett diskret sätt längre kan ägna sig åt bedrägerier. 

Dessutom ökar tjänstemäns löner till följd av utökat biståndsstöd som minskar deras incitament 

till att agera opportunistiskt (Tavares, 2003). Okada och Samreth (2012) fann i sin studie stora 

skillnader mellan multilaterala och bilaterala bistånd, där endast de multilaterala avtalen hade en 

reducerande effekt på korruption. Vidare pekar Mohamed et al (2015) på att effekten mellan olika 

såväl multilaterala som bilaterala bistånd är stor och att det är viktigt att utöka samarbetet mellan 

donatorer. Ett dåligt fungerande samarbete kan ge upphov till korruption i form av att projekt blir 

dubbelbetalda, eftersom olika donatorer inte är medvetna om att andra redan betalt för dem (Button 

et al, 2015). Enligt Menard & Weill (2016) finns inget orsak och verkan-förhållande åt något håll. 

De tvetydiga resultaten på området leder till att korruption inte generellt kan minskas enbart genom 

en minskning av bistånd. Därmed motiveras att andra faktorer än mängden bistånd undersöks som 

angreppssätt för att minska korruption. 

Världsbankens hårda arbete mot korruption och bedrägerier har fram tills idag resulterat i att över 

700 företag och personer uteslutits från möjligheten att ta emot bistånd (World Bank, 2018). 

Vidare arbetar Världsbanken med att minska korruption och bedrägerier genom att förbättra 

utvecklingsländernas institutioner. Exempelvis utvecklades ett bättre upphandlingssystem i 

Afghanistan, vilket har ökat möjligheten till mer rättvisa statliga upphandlingar och minskande av 

kontraktsbedrägerier i leverantörsrelaterade projektfrågor (World Bank, 2018). 

Werlin (2005) beskriver hur korruption är ett institutionellt problem som ofta är djupt rotad. Ett 

förslag är en ökad transparens i form av offentlig information om hur resurser används av icke-

statliga organisationer eller stater (Strand, Disch & Wardak, 2017). Ökad transparens gällande de 

projekt som utförs i utvecklingsländer, genom att skärpa övervakningen, kan ge en positiv effekt 

på korruption. Media kan användas för detta ändamål eller genom att anställa separata grupper 

som övervakar (Quibria, 2017). Under granskningsprocesser av dokument, såsom kvitton och 

projektkontrakt, upptäcks oftast inte korruption. Det efterfrågas ett bättre granskningsförfarande 

där misstänka bedrägeriutbetalningar lättare identifieras samt effektivare övervakning av 
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utförandet av projekten (Kramer, 2007). Minskningen av korruption är en kostnadsfråga där större 

organisationer, såsom Världsbanken, har resurser att lägga på minskandet av korruption medans 

mindre organisationer har en mer begränsad budget. Det kan leda till att de mindre 

organisationernas arbete med granskning slopas helt (Francis & Armstrong, 2011).  



   
 

13 
 

3. Transaktionskostnader i avtalsprocesser 

 

Mikroekonomisk grundteori om välfärdsmaximering förklarar förutsättningarna för under vilka 

omständigheter som två parter kan önskas ingå avtal sinsemellan (Goolsbee, Levitt & Syverson, 

2016). Avtal mellan två parter kommer enbart att ingås frivilligt om det gynnar minst en av dem. 

Avtalet kommer att öka välfärden i samhället om nyttan ökar för någon, utan att minska den för 

någon annan (Goolsbee, Levitt & Syverson, 2016). Det innebär att samhället går mot Pareto-

optimalitet. Pareto-optimalitet bygger på en neoklassisk syn, vilket innebär att marknaden inte tar 

hänsyn till marknadsimperfektioner. Det innebär att det inte är realistiskt att uppnå fullständig 

Pareto-optimalitet på en marknad, eftersom marknadsimperfektioner förekommer i verkligheten. 

Däremot innebär avtalsfriheten att en marknad i sin helhet går mot att bli mer Pareto-optimal. Det 

är därför viktigt att transaktionskostnaderna för att ingå avtal inte blir för höga (Goolsbee, Levitt 

& Syverson, 2016), exempelvis för att skicka bistånd. 

 

3.1 Grundproblematik i avtalsprocesser 

Inom den neoklassiska ekonomin förekommer inga transaktionskostnader, eftersom alla parter har 

fullständig information, är hederliga och marknaden styrs av perfekt konkurrens (Galbács, 2015; 

Goolsbee, Levitt & Syverson, 2016). Det leder till att avtalet inte medför några risker (Galbács, 

2015). Den neoklassiska teorin har därför kritiserats för en bristande realism gällande tillgången 

till information och människans sätt att hantera informationen rationellt (Hägg, 2019). 

Williamsson (1974) beskriver hur möjligheten till informationsasymmetrier, begränsad rationalitet 

och strategiskt beteende resulterar i att transaktionskostnader uppstår i avtalsprocesser. 

Informationsasymmetrier leder till brist på tillit och ett risktagande för parterna, vilket resulterar i 

att kostnaderna för att ingå avtal ökar gentemot den neoklassiska teorin (Williamson, 1974). 

Informationsasymmetrier kan också leda till ett snedvridet urval på marknaden, moral hazard och 

principal-agentproblematik (Akerlof, 1970; Saam, 2007). Det beror på parternas incitament att 

maximera sin egen nytta i avtal, vilket ökar risken för att parten med informationsövertag utnyttjar 

situationen för egen vinning (Saam, 2007).  

Begränsad rationalitet är det andra grundläggande problemet i avtalsprocesser (Williamson, 1981). 

Det skiljer sig från den neoklassiska teorins syn om att människan agerar fullt rationellt. Begränsad 
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rationalitet innebär att parterna antas agera på bästa möjliga sätt utefter de förkunskaper de har. 

Den begränsade kunskapsbasen resulterar i ökad risk för systematiska bias, då parternas 

preferenser kan komma att variera vid olika tidpunkter (Williamson, 1981). Exempelvis kan en 

satt deadline för ett biståndsprojekt upplevas mer realistisk vid kontraktsskrivandet än under 

genomförandefasen (Williamson, 1981). Diskussionen om människan är rationell, begränsad 

rationell eller irrationell kvarstår än idag och McKenzie (2010) diskuterar därför de olika 

tolkningarna av rationalitet: allt från den neoklassiska teorin till dagens forskning inom 

beteendeekonomi. 

Informationsasymmetrier och begränsad rationalitet leder till möjligheten att agera strategiskt och 

opportunistiskt och utgör det tredje grundläggande problemet i avtalsprocesser (Williamson, 

1974). Ekonomisk spelteori beskriver hur parterna i ett avtal agerar strategiskt för att uppnå 

maximal nytta genom exempelvis Nash-jämvikt och fångarnas dilemma (Geckil & Anderson, 

2010). Det leder till att risken och osäkerheten i avtalet ökar gentemot den neoklassiska teorin, då 

risken för opportunistiskt beteende ökar. Det resulterar i högre transaktionskostnader för att ingå 

avtal. Utnyttjande av regler, lagar eller förslag om nya policyimplikationer kan också användas 

som strategiskt hjälpmedel av parterna för att påverka de ekonomiska konsekvenserna av avtalet i 

en önskad riktning (Dahlman, Glader & Reidhav, 2004). 

Tabell 1 - Risker för opportunism 

Kontraktsspecificitet  

vs. Frekvens  

Icke specifik Mix Specifikt 

Sällan Standardutrustning Specialutrustning Bygga projekt 

Ofta Standardmaterial  Specialmaterial  Specifik tillgång 

Kontraktspecificiteten och frekvensen i avtalet påverkar också transaktionskostnaderna i 

avtalsprocessen (Bjuggren & Skogh, 1989), vilket illustreras i Tabell 1. Större byggnadsprojekt 

och skräddarsydda beställningsvaror ökar risken för opportunistiskt beteende, då avtalet sträcker 

sig över en längre tid och innefattar ett större beroende mellan parterna än vid en 

standardbeställning (Riordan & Williamson, 1985). Det leder till att avtalsprocessen blir extra 

utsatt för informationsasymmetrier, begränsad rationalitet och strategiskt beteende. De 

skräddarsydda beställningsvarorna innebär att det endast är en eller ett fåtal aktörer på marknaden 

som efterfrågar varan, vilket ökar den idiosynkratiska risken i avtalet (Riordan & Williamson, 
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1985). Utbudet av företag som producerar varan är därför begränsad, vilket ger tillverkaren 

övertaget i avtalsförhandlingarna (Riordan & Williamson, 1985). Risken att tillverkaren tar ett 

överpris och agerar ohederligt ökar därför i dessa situationer jämfört med när standardbeställningar 

görs (Bjuggren & Skogh, 1989). Skräddarsydda varor är också svårare att sälja på 

andrahandsmarknader än standardutrustning (Riordan & Williamson, 1985). 

Informationsasymmetrierna påverkar transaktionskostnaderna i byggprocessen och skräddarsydda 

projekt, då mer resurser måste investeras i förebyggande säkerhetsåtgärder för att fastställa 

motpartens incitament och kvalitet. 

Vid köp av standardutrustning och standardmaterial sker däremot byteshandeln under en kortare 

tidsperiod och inget specifikt läggs till i avtalet (Williamson, 1979, 1981; Riordan & Williamson, 

1985). Exempelvis vid inhandlandet av mjölk i en matbutik är risken för opportunistiskt beteende 

liten. Även vid inköp av specialutrustning och specialmaterial är problematiken liten. 

Specialutrustning och specialmaterial kan till exempel vara en avancerad kopiator som används på 

större kontor. Inköpet av en ny kopiator sker sällan, men färgpatronerna till kopiatorn köps in 

regelbundet av samma aktör. Det resulterar i att leverantören riskerar att förlora mer kunder på att 

försöka utnyttja situationen än att agera hederligt (Bjuggren & Skogh, 1989).  

Transaktionskostnaderna skiljer sig därför åt beroende på avtalets karaktär, tidsdimension och risk. 

Det leder till att det kan bli väldigt dyrt att hantera grundproblematiken i mer komplexa kontrakt. 

Därför presenteras nedan i Figur 2 en egenutformad analysmodell för att kartlägga och analysera 

transaktionskostnaderna i avtalsprocesser exponerade mot opportunistiskt beteende. 
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3.2 Identifiering av transaktionskostnader 

 

Figur 2 - Egen bearbetning av transaktionskostnadsapparaten i avtalsprocesser. 

Den egen bearbetade analysmodellen av transaktionskostnadsapparaten i avtalsprocesser i Figur 2 

baseras på Häggs (2019) fem benämningar av transaktionskostnaderna i en avtalsprocess:   

kontakt-, kvalitet-, kontrakt-, kontroll- och konfliktkostnader, som uppkommer till följd av 

grundproblematiken i avtalsprocesser.  Gungbrädans planka har modellerats som en tidsaxel för 

att illustrera tidsdimensionen i processen. Enklare avtal innebär mer generella risker, medan 

komplexa projekt och skräddarsydda tillgångar ökar avtalets idiosynkratiska risk (Riordan & 

Williamson, 1985). Transaktionskostnaderna har placerats på gungbrädans tidsaxel för att 

illustrera när i processen de uppkommer. Ex ante innebär att de uppkommer före kontraktets skrivs, 

medan ex post innebär att transaktionskostnaderna uppkommer efter kontraktet skrivits (Bjuggren 

& Skogh, 1989). Den femte transaktionskostnaden, kontraktskostnad, har placerats som 

gungbrädans stabila bas eftersom kontraktsskrivning är den centrala delen i avtalsprocessen. 

Oenigheter och problematik kan uppkomma i en avtalsprocess och leder då till osäkerhet 

(Williamson, 1974), vilket gör att storleken på de fyra kostnadsboxarna på tidslinjen kan förändras. 

Kontaktkostnader uppkommer i sökandet av att hitta en partner att ingå avtal med (Saam, 2007). 

Kvalitetkostnader uppkommer för att säkerställa motpartens kompetens och varan eller tjänstens 

kvalitet. Därefter uppkommer kostnader för kontraktsskrivandet och eventuella upphandlingar i 

samband med att avtalet ingås (Saam, 2007). Efter ett kontrakt skrivits under kan kostnader för 

kontroll av att kontraktet fullföljs och konfliktkostnader uppkomma, om parterna i avtalet är oense 
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(Bjuggren & Skogh, 1989). Hur mycket resurser som parterna ska investera innan, respektive efter 

avtalet ingås är upp till parterna och bestäms utifrån en klassisk marginalkostnadsprincip 

(Goolsbee, Levitt & Syverson, 2016). Transaktionskostnaderna har därför illustrerats på en 

gungbräda för att belysa att varje avtals avvägningsprocess ser olika ut beroende på avtalsparternas 

preferenser och kontraktets verkställande. 

Parternas begränsade rationalitet påverkar deras agerande i avtalsprocessen (Williamson, 1974). 

Det är därför viktigt att analysera om och i så fall hur, den mänskliga faktorn påverkar 

avtalsprocessen i till exempel bistånd. Enligt Williamsson (1981) ökar det risken för att komplexa 

kontrakt blir ofullständiga och att parterna försöker utnyttja motpartens begränsade kunskap. Det 

har illustrerats med de två individer som står bredvid gungbrädan i Figur 2. 

 

3.2.1 De fem transaktionskostnaderna 

Kontaktkostnader innefattar den tid och pengar som det tar att hitta en samarbetspartner (Hägg, 

2019), till exempel vilket land biståndsgivaren väljer att skicka pengar till. Dessa kostnader går 

även under benämningen sökkostnader (Alchian & Allen, 1974). Sök- och kontaktkostnader 

uppkommer till följd av informationsasymmetrier och begränsad rationalitet, eftersom bristen på 

tillit leder till att parterna måste investera mer resurser för att försäkra sig om partens incitament 

med avtalet. Kvalitetkostnaderna påverkas av alla de tre grundproblemen som Williamssons 

(1974) beskriver. Kostnaden för att säkerställa kvaliteten för varan eller tjänsten i avtalet ökar 

därför till följd av ökad risk för opportunistiskt beteende via informationsasymmetrier mellan de 

begränsat rationella parterna. Parterna kan minska riskerna genom att vidta säkerhetsåtgärder 

exempelvis genom att göra en kreditupplysning  (Jaffee & Morton, 1995). 

När mottagaren är utvald och kvaliteten säkerställts startar upphandlingar och kontraktsskrivning, 

vilket leder till kontraktskostnader (Alchian & Allen, 1974; Hägg, 2019). Kontraktskostnaderna 

påverkas av risken för strategiskt beteende, informationsasymmetrier och begränsad rationalitet, 

då parterna antas ingå avtal för att maximera sin egen nytta (Saam, 2007). Moderna 

upphandlingssystem med en högre grad av transparens reducerar exempelvis kontraktskostnaderna 

genom en rättvisare fördelning av leverantörskontrakt och effektivare administrering (World Bank, 

2018). 
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Efter att ett projekt genomförts görs kontroller för att se att pengarna använts enligt kontraktet 

(Bjuggren & Skogh, 1989). Risken och osäkerheten i kontraktet ökar kontrollkostnaderna i avtalet, 

då det innebär en högre risk för strategiskt beteende och opportunistiskt beteende (Bjuggren & 

Skogh, 1989). Om parternas incitament i avtalsprocessen skiljer sig åt kan principal-

agentproblematik uppkomma (Saam, 2007). Det sker exempelvis när en regering anlitar ett privat 

företag för utförandet av ett uppdrag. Parterna har då tillgång till olika mycket information, vilket 

skapar informationsasymmetrier och möjligheten att agera strategiskt för egen vinning. Det 

resulterar i att mer resurser investeras i att kontrollera att agenten utfört arbetet korrekt (Saam, 

2007). Kontrollkostnaderna har exempelvis ökat under de senaste åren i biståndssammanhang, då 

biståndsgivare arbetat hårt for minskning av korruption och bedrägeri (World Bank, 2018). 

Avtal ska verka som ett motmedel vid konflikter och oenigheter (Carlton & Perloff, 2015). Om 

avtalet inte följts eller om parterna är oense om kontraktets innebörd, uppkommer 

konfliktkostnader (Bjuggren & Skogh, 1989). Avtalets risk påverkar därmed den förväntade 

konfliktkostnaden i avtalet, som baseras på sannolikheten för att en konflikt ska uppstå och vad 

den då skulle kosta (Bjuggren & Skogh, 1989). Konflikkostnaderna påverkas också av hur parterna 

investerat i förebyggande säkerhetsåtgärder tidigare i avtalsprocessen för att minska risken för att 

en konflikt uppstår (Bjuggren & Skogh, 1989). Strategiskt beteende och informationsasymmetrier 

påverkar därför även volymen på konfliktkostnaderna och resulterar i en avvägningssituation där 

parterna måste ta ställning till hur mycket de ska investera före respektive efter avtalet 

undertecknas (Bjuggren & Skogh, 1989). Ex post transaktionskostnader kan till exempel minskas 

genom att biståndsgivare gör grundliga kontroller av mottagarlandet och hur biståndspengarna ska 

användas, innan kontrakten skrivs under (World Bank, 2018). 

 

3.3 Hantering av transaktionskostnader 

Det krävs förutsägbarhet och förtroende för att öka graden av tillit och därmed minska risken för 

informationsasymmetrier, begränsad rationalitet och strategiskt beteende (Hägg, 2019). 

Förutsägbarhet och förtroende kräver ett samarbete mellan människor. Institutioner är ett verktyg 

för att förbättra samarbetet mellan människor och består av en uppsättning gemensamma spelregler 

(Beugelsdijk & Robbert, 2012). De gemensamma reglerna leder till att människor med större 

sannolikhet kan förutsäga vad andra kommer att göra, vilket skapar mindre osäkerhet och därmed 

ger lägre transaktionskostnader som följd (Bjuggren & Skogh, 1989).  Reglerna kan vara formella, 
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såsom lagar, eller informella regler, som är nära kopplade till den lokala kulturen4 (Hedlund, 

2007). Formella och informella regler har en inbördes kronologisk struktur, där formella regler 

skapas utifrån en grund av normer som kulturen består av. Kulturen påverkar vad människor 

önskar att göra samt är nära kopplat till motiv och värderingar (Beugelsdijk & Robbert, 2012). 

Vad som kännetecknar opportunistiskt beteende kan därför vara en fråga om skillnader i kultur, 

till exempel kan en gåva i ett land uppfattas som en muta i ett annat (Bhargava, 2005). 

Utöver förutsägbarhet och förtroende är det viktigt att skapa incitament som gör det lönsamt att 

vara ärlig i avtalsprocesser för att minska transaktionskostnaderna (Hägg, 2019). Graden av 

institutioners utveckling styrs av den bestämmande maktens incitament: Fokus läggs antingen på 

att förbättra institutioner eller omvänt på att begränsa utvecklingen (World Bank, 2017a). Det 

senare kan förklaras av att personer i offentlig ställning, som drar nytta av möjligheten till 

opportunistiskt beteende, inte har incitament att förändra situationen (Knack, 2001; Alesina & 

Weder, 2002). Transaktionskostnaderna och den institutionella utvecklingen är därför en respons 

på varandra (Bjuggren & Skogh, 1989). 

Ett verktyg för att minska effekten av asymmetrisk information är signalering (Bae, Masud, Kim, 

Bae, Masud & Kim, 2018). Signalering innebär att aktörer på marknaden offentliggör 

företagsspecifik information för att övertyga kunder och framtida investerare om att deras produkt 

håller den kvalitet som företaget lovar (Spence, 1973).  Informationen ska öka transparensen på 

marknaden, genom att vem som helst kan läsa om företagets mål, värderingar och arbetsprocesser 

(Connelly, Certo, Ireland & Reutzel, 2011; Taj, 2016). Det är däremot upp till företaget att 

bestämma vilken typ av exponering mot marknaden som företaget gör (Connelly et al, 2011). 

Ökade krav på positiv signalering resulterar enligt Johnstone och Grafen (1993) till att vissa 

aktörer väljer att offentliggöra felaktig information för att vinna ett kontrakt i en 

upphandlingsprocess med flera intressenter. Det resulterar till att kontakt- och kvalitetkostnaderna 

i avtalsprocessen ökar, då mottagarna av signaleringen måste investera tid och pengar att 

kontrollera att informationen stämmer. Detta kan vara svårt för mottagaren då signalerna bygger 

på intern information, som inte är öppen för allmänheten (Taj, 2016). Mottagaren bör därför 

undersöka om det finns andra aktörer på marknaden som samarbetat med signaleraren tidigare och 

                                                           
4 Kultur i ekonomiskt sammanhang är en grupp personer med delade trosuppfattningar, normer eller värderingar 

(Beugelsdijk & Robbert, 2012). 
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därmed få återkoppling hur de upplevde samarbetet (Taj, 2016). Signalering kan därför resultera i 

både ökade och reducerade transaktionskostnader beroende på signalernas innebörd och 

kontrollmöjlighet av motparten (Connelly et al, 2011). Vidare kan exempelvis specifika 

branschöverenskommelser, standardavtal och garantier minska risken och transaktionskostnaderna 

i avtalet (Hägg, 2019). 

Problematiken som uppkommer till följd av begränsat rationella parter kan hanteras via tydliga 

regler, lagar och standardiseringar (Hägg, 2019). Det beror på att människans agerande får en 

mindre roll i avtalsprocessen och riskerna för systematiska fel eller negativt strategiskt beteende 

minskar  (Williamson, 1981). Ett väl fungerande rättssystem kan minska konsekvenserna av 

begränsat rationellt beteende och strategiskt beteende genom att skapa förutsägbarhet i vilka 

rättsliga konsekvenser en handling får (Bjuggren & Skogh, 1989; Dahlman, Glader & Reidhav, 

2004). Rättssystemet kan också minska parternas konfliktskostnader och avskräcka från negativt 

strategiskt beteende i form av hot om rättsliga konsekvenser.  
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4. Blockkedjebaserade lösningar 

 

Blockkedjetekniken har implementeras inom många företag och statliga samarbeten för att öka 

transparensen genom teknikens öppenhet och möjligheter att genomföra transfereringar utan att 

det finns tillit mellan två parter (Yli-Huumo et al, 2016). Blockkedjeteknikens fördelar 

uppmärksammades exempelvis av det danska utrikesdepartementet i en rapport från 2017. I 

rapporten framgick att det var lockande med en teknik som ger ökad kontroll av landets givande 

av bistånd (Jacobsen, 2017). De blockkedjebaserade lösningarna vi presenterar är av tekniskt 

avancerat nivå, vilket medför initiala investeringar för exempelvis upplärning av personal, 

rekrytering av programmerare och nödvändig utrustning. Denna grundinvestering i 

blockkedjetekniken kommer att jämföras med det som förväntas sparas in, enligt en ekonomisk 

investeringskalkyl (Brealey, Myers & Allen, 2011). 

 

4.1 Blockkedjeteknik 

 

Figur 3 - Hur blockkedjan fungerar. 

Blockkedjan är en kedja av block, där varje block består av en lista av transaktioner som är 

sammanlänkade med varandra i en kronologisk ordning (Nakamoto, 2008). Hela blockkedjan är 

en förteckning på vem som äger vad i systemet (Nakamoto, 2008). Figur 3 illustrerar ett exempel 
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på hur transaktioner mellan en biståndsgivare och en leverantör kan se ut. Här går det att utläsa att 

nettot blir 60 för leverantören, vilket är det senaste aktuella saldot5. 

Tekniken bakom blockkedjan skapades för att lösa problemet med dubbelspendering i samband 

med Bitcoin, det vill säga att en mottagare inte med säkerhet kan bekräfta att ankommande digital 

valuta inte redan har spenderats en gång (Nakamoto, 2008). Regeln att den som först spenderar en 

enhet av den digitala valutan är den transaktionen som gäller och att alla efterföljande försök att 

spendera samma enhet avfärdas i systemet. För att hantera vem som i kronologisk ordning var först 

innebär lösningen att information om alla transaktioner måste finnas tillgänglig för alla att öppet 

observera (Nakamoto, 2008). 

En av de viktigaste funktionerna i blockkedjetekniken är att bekräfta att transaktionerna är giltiga, 

vilket noder tillsammans med miners på nätverket gör (Yli-Huumo et al, 2016). Noderna är enligt 

Luu et al (2016) datorer som ger tillgång till blockkedjenätverket genom att de lagrar varsin kopia 

av hela blockkedjan. Miners är datorer som verifierar att transaktioner är giltiga på 

blockkedjenätverket (Yli-Huumo et al, 2016). Alla transaktioner som begärs i blockkedjan sker i 

ett första steg genom noderna, vilka har inbyggda regler som måste följas (Luu et al, 2016). 

Exempelvis kan inte en part skicka fler bitcoins än vad parten har i sin ägo. Miners fångar genom 

noderna upp begärda transaktioner, som i detta steg har bekräftats följa reglerna, och utför ett 

ytterligare steg i valideringen av transaktioner som kallas mining (Yli-Huumo et al, 2016). 

Metoden att bekräfta transaktioner i en blockkedja via mining kallas för konsensusmekanism6. Den 

konsensusmekanism som Bitcoin använder heter Proof-of-work. Proof-of-work innehåller ett 

matematiskt pussel som måste lösas av miners och kräver datorkraft (Rosic, 2017a). Processen att 

bekräfta transaktioner sker stegvis i de tidigare nämnda blocken, så fort miners har bekräftat att 

alla transaktioner tillhörande ett block är korrekta skickas de ut på nätverket till noderna (Christidis 

& Devetsikiotis, 2016). 

Bitcoins struktur med öppenhet av alla transaktioner, verifikationer av miners samt spridning till 

alla noder har sammanlagt gett upphov till att transaktioner på blockkedjan är att anse som 

permanenta och slutgiltiga (BitcoinWiki, 2019). Blockkedjetekniken har medfört att 

                                                           
5 Totalt tre transaktioner, där givaren: (-30 + 10 – 40) = -60, leverantören: (+30 – 10 + 40) = +60. 
6 Konsensus är det att alla delar av ett it-system är överens om ett visst värde (Lotsson, 2016). Konsensusmekanism 

tolkas därmed som ett verktyg för att uppnå konsensus. 
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vidareutvecklingar har skett, vilket skapat nya möjligheter exempelvis flertalet nya kryptovalutor, 

smarta kontrakt och tokens (Luu et al, 2016; Rosic, 2017b; Ethereum.org, 2019b). 

Blockkedjeteknikens möjligheter innebär dock inte att tekniken är lämplig för alla typer av 

avtalsprocesser. Greenspan (2015) beskriver fem olika kriterier som alla behöver uppfyllas för att 

blockkedjetekniken ska vara den optimala lösningen för en process. Kriterierna presenteras i Figur 

4 nedan. 

 

Figur 4 - Greenspans fem kriterier för blockkedjan. 

Det första kriteriet som bör vara uppfyllt, enligt Greenspan (2015), är att en delad databas 

efterfrågas. En databas är i grunden en uppsättning information bestående av rader och kolumner, 

exempelvis beskrivningen av blockkedjan i Figur 3. Det enklaste användningsområdet för en 

databas är ett system för att hålla reda på mängden tillgångar som varje person har. Databasen ska 

enligt Greenspan (2015) vara nåbar av flera personer för att det första kravet ska vara uppfyllt. Det 

andra kravet säger att blockkedjan lämpar sig till situationer där det finns ett flertal användare som 

alla utför transaktioner (Greenspan, 2015). 

Förekomsten av korruption i organisationer och mellan organisationer skapar en osäkerhet, vilket 

påverkar tilliten mellan parterna negativt. Greenspans (2015) tredje kriterium belyser hur 
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blockkedjan skapades i syfte att parter som saknar tillit sinsemellan effektivt ska kunna utföra 

transaktioner. Bristen på tillit i traditionella avtalsförhandlingar leder till högre 

transaktionskostnader, då parterna måste investera mer pengar på sök- och kvalitetkostnader samt 

kontroll- och konfliktkostnader. De här transaktionskostnaderna kan därför reduceras via 

blockkedjetekniken om processen uppfyller Greenspans (2015) fem kriterier. 

Givet att de tre första kriterierna är uppfyllda finns enligt Greenspan (2015) redan en färdig lösning 

som inte baseras på blockkedjan. En mellanhand, exempelvis en bank, som alla parter litar på kan 

sköta den gemensamma databasen och tillåta alla att begära transaktioner. Önskas tredje part 

undvikas, oavsett om det beror på att tillit saknas till den tredje parten eller att det är svårt att hitta 

en i den givna situationen, anses det fjärde kriteriet vara uppfyllt (Greenspan, 2015). Uteslutande 

av tredje part öppnar också upp möjligheter för att minska transaktionskostnaderna, då inga 

avgifter eller administrationskostnader för tredje part måste betalas (Holmstedt & Örnberg, 2018). 

En följd av att tredje part undviks är att om parterna skulle bli oense om en transaktion så kan de 

inte längre vända sig till en tredje part, för att söka en upprättelse. Det lämnar parterna att klara sig 

själva eftersom transaktioner som gjorts på blockkedjan är icke-reversibla (BitcoinWiki, 2019). 

Transaktionskostnaderna i form av konfliktkostnader kan därmed potentiellt öka. 

Sista kriteriet berör situationer där transaktioner är beroende av varandra i flera steg. Det kan 

exempelvis vara när en organisation skickar pengar till en annan organisation, som i sin tur har 

tänkt göra en transaktion med en leverantör (Greenspan, 2015). Genom blockkedjan kan flera 

transaktioner läggas in samtidigt och endast utföras om den föregående har gått igenom. Det skapar 

en säkerhet för alla parter som då inte behöver ligga ute med pengar i onödan samt innebär ett 

reducerat risktagande, vilket minskar transaktionskostnaderna för parterna. 

Utöver dessa fem kriterier leder misstron mellan parterna till högre krav på transparens och 

öppenhet (Greenspan, 2015). Därför kan vem som helst inom nätverket kontrollera och godkänna 

en transaktion alternativt avvisa transaktionen, genom att fungera som en nod till blockkedjan. Om 

tillräckligt många noder godkänner transaktionen kommer den att gå igenom (Christidis & 

Devetsikiotis, 2016). Det är viktigt att tillgången som överförs via blockkedjetekniken kan bytas 

till en annan tillgång utanför tekniken (Greenspan, 2015). Till exempel om projektbistånd skickas 

via kryptovaluta krävs det att den kan växlas till lokal valuta så att lokala leverantörer och 

projektansvariga kan inhandla materialet om den lokala leverantören inte accepterar kryptavaluta 
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som betalningsmedel. Tillgängligheten för växling är därför en av de viktigaste faktorerna när 

parterna undersöker om transaktionskostnaderna minskar via användandet av blockkedjeteknik 

och kryptovaluta i jämförelse med en överföring i lokala valutor (Sudzina, 2018). 

 

4.2 Kryptovaluta 

Blockkedjetekniken har resulterat i skapandet av digitala valutor (Luu et al, 2016). I media går 

dessa valutor under samlingsnamnet kryptovaluta. Begreppet baseras på den bakomliggande 

krypteringstekniken, vars syfte är att förhindra illegal kopiering av de digitala valörerna 

(Nakamoto, 2008). Detta kan jämföras med vattenstämplarnas funktion på vanliga sedlar. För att 

göra en transaktion i en kryptovaluta behövs en digital plånbok och en valfri mängd kryptovaluta 

(Bitcoin.org, 2019). Kryptovaluta inskaffas genom att växla på en bank som erbjuder kryptovaluta 

eller genom att vända sig till en privatperson som erbjuder sin kryptovaluta i utbyte mot något 

annat. Därefter kan en person genom ett datorprogram skicka ut sin kryptovaluta i sin plånbok till 

vem som helst (Bitcoin.org, 2019). 

De två största kryptovalutorna på marknaden idag, är bitcoin och ethereum (Coinmarketcap, 2019). 

Fördelen med att använda till exempel bitcoin innefattar de utökade spårningsmöjligheter som ges 

när allt sker öppet och digitalt (Nakamoto, 2008). Det innebär att både den skickande och 

mottagande parten kan följa transaktionen genom systemet och veta exakt när transfereringen har 

kommit fram. Transparensen ökas genom att alla i nätverket kan se delbetalningar i en transaktion 

och inte bara en slutsumman (Yli-Huumo et al, 2016). Överföringar i kryptovaluta sker utan 

mellanhänder, och kan därför ske snabbare än om transfereringen måste gå via tredje part (Tapscott 

& Tapscott, 2016).  

De nackdelar som idag diskuteras med kryptovalutor är deras påverkan på miljön, bristande 

säkerhet och volatilitet (Drozd, Lazur & Serbin, 2017; Krause & Tolaymat, 2018; Coinmarketcap, 

2019). Krause & Tolaymat (2018) hävdar exempelvis att Bitcoin-nätverket förbrukade lika mycket 

elektricitet som hela Irland under år 2018. Det har väckt frågan om det verkligen är värt att fortsätta 

utvecklandet av den nya tekniken. Synen på kryptovaluta skiljer sig åt i olika delar av världen, 

exempelvis har den kinesiska staten valt att förbjuda investeringar i valutan medan den 

kanadensiska staten erbjuder löneutbetalningar i digital valuta  (Drozd, Lazur & Serbin, 2017). 

Lagförändringar är därför en av de stora riskerna med kryptovalutor, då stater kan ändra de 
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nationella lagarna och förbjuda valutan. Även i de länder där kryptovaluta tillåts, saknas idag 

rättsligt skydd vid användandet av kryptovaluta vilket gör det svårt att få rättslig hjälp om något 

går fel (Drozd, Lazur & Serbin, 2017). Det leder till att osäkerheten runt kryptovalutor ökar de 

icke monetära kostnaderna för att hålla valutorna, då innehavaren inte har en klar bild över 

kryptovalutans status och funktion i framtiden.  

Kryptovalutor som bitcoin har under de senaste åren visat en hög volatilitet, vilket ökar 

osäkerheten i valutan (Coinmarketcap, 2019). Volatiliteten har lett till en diskussion om vad 

kryptovaluta faktiskt är  (Conrad, Custovic & Ghysels, 2018). Är kryptovaluta ett substitut till 

vanlig lokal valuta eller ett nytt tillgångsslag i investeringsportföljen? Lokal valuta uppfyller, 

enligt teorin om pengar, de tre egenskaperna att den är värdebevarande, ett enhetsmått och ett 

bytesmedel (Mankiw & Taylor, 2015). Det innebär i praktiken att valutan ska behålla ett relativt 

stabilt värde, så att konsumtion kan förskjutas från idag till imorgon. Vidare ska varor och tjänster 

i samhället värderas till enheten och valutan ska vara accepterad som en tillgång med ett värde för 

att byta till sig en annan vara eller tjänst (Mankiw & Taylor, 2015). 

Baur et al (2017) undersöker kryptovalutors egenskaper och analyserar om dessa kan användas 

som ett diversifieringsverktyg i investeringsportföljer. De visar att kryptovalutors 

avkastningsmönster skiljer sig från andra tillgångsslag och därmed kan ses som en bra 

diversifieringsmöjlighet för en investerare. Dyhrberg et al (2016) argumenterar för att 

kryptovalutor kan ses som en mix av en fiat valuta och en råvara. Det resulterar i att kryptovalutor 

kan användas för att hantera risken för dåliga världsnyheter i sin investeringsportfölj, då det 

minskar värdetappet av portföljen tillskillnad mot om samma belopp hade investerats i bara råvaror 

(Baur, Hong & Lee, 2017). Oenigheten om vad kryptovaluta faktiskt är diskuteras även av Conrad 

et al. (2018) vars resultat stödjer båda sidorna av diskussionen. De visar att bitcoin ökar i värde 

när den amerikanska aktiemarknaden sjunker, vilket kategoriserar bitcoin som en safe haven7 

investering. De fann också att bitcoin ökade i värde när världsekonomin gick uppåt, vilket gör det 

till ett konkurrenskraftigt handelsmedel (Conrad, Custovic & Ghysels, 2018). Det anser vi 

motiverar slutsatsen att det är upp till den enskilde investeraren att avgöra under vilken kategori 

kryptovalutan ingår och vad den ska användas till. 

 

                                                           
7 Safe haven är en investering som inte förväntas minska i värde vid oroliga tider (Investopedia, 2019). 
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4.3 Smarta kontrakt  

Ytterligare en ny möjlighet som växt fram via blockkedjan är smarta kontrakt (Christidis & 

Devetsikiotis, 2016). Smarta kontrakt definieras som digitala protokoll som ser till att delar i ett 

kontrakt utförs automatisk genom förutbestämda regler  (Christidis & Devetsikiotis, 2016). När 

två parter bestämt sig för att ingå avtal kodas reglerna i avtalet och möjliga konsekvenser av varje 

handling läggs in. Exempelvis, om regeringen i mottagarlandet kan uppvisa en förbättring inom 

demokratiska principer, såsom en högre grad av yttrandefrihet innan ett bestämt datum, kommer 

en miljon föras över. Om inte, kommer pengarna inte att föras över. Till skillnad mot ett vanligt 

papperskontrakt sker därmed konsekvenserna av kontraktets förpliktelser automatiskt  (Rosic, 

2016). Automatisering ger upphov till att verkställandet av kontraktet kan ske inom en snävare 

tidsram, vilket är fördelaktigt ur ett transaktionskostnadsperspektiv då tiden är positivt korrelerad 

med osäkerheten. 

I termer av blockkedjeteknologi är smarta kontrakt program eller skript som körs på blockkedjan. 

Innehållet i kontraktet, är precis som vanliga kontrakt, upp till avtalsparterna (Luu et al, 2016). 

Smarta kontrakt som ligger i blockkedjan är fritt för vem som helst att inspektera, eftersom 

systemet i sig bygger på öppen distribution av all information. Det innebär att vem som helst kan 

följa att kontraktets alla delar hålls (Christidis & Devetsikiotis, 2016). Skulle en dator i nätverket 

krascha av okänd anledning finns kopior lagrade på ett stort antal andra datorer. Enligt Christidis 

och Devetskiotis (2016) är fördelarna med smarta kontrakt oberoendet av tredje part, att parterna 

inte behöver lita på varandra och att det inte går att förändra kontraktet i efterhand. Transparensen 

förväntas också öka när allt ligger öppet och den mänskliga faktorn kan reduceras när avtalen görs 

i kod istället för att dokument ska fyllas i och skickas fram och tillbaka mellan parterna (Rosic, 

2016). Smarta kontrakt kan därför enligt teorin spara in kontrakts- och kontrollkostnader, såsom 

rekrytering av advokater, domare och sekreterare eftersom dessa funktioner teoretiskt sett inte 

längre behövs (Holmstedt & Örnberg, 2018). 

Användandet av smarta kontrakt via blockkedjan har även nackdelar. Vid fysiska tillgångar med 

tillhörande äganderätt krävs det att en tredje part, såsom en stat, säkerställer ägarbyten vid en 

eventuell tvist (Christidis & Devetsikiotis, 2016). Det skapar således ett beroende av tredje part, 

som inte är positivt, om utgångspunkten var att frånsäga sig tredje parts beroenden. Ytterligare en 
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nackdel är att smarta kontrakt saknar rättsligt stöd i form av statliga lagar och regler, vilket 

försvårar att kontrakten fullföljs (Christidis & Devetsikiotis, 2016). 

Det största och mest omdiskuterade problemet med smarta kontrakt gäller dess oföränderliga 

karaktär, som i vissa fall går från att vara en fördel till en nackdel. Om ett smart kontrakt är skrivet 

på ett felaktigt sätt, exempelvis att betalningar i kontraktet inte utförs som det var tänkt, kan det 

leda till att tillgångar blir låsta i all evighet (Luu et al, 2016). Det ökar kravet på att ett kontrakt 

kodas korrekt från början för att parterna ska minska sina transaktionskostnader. Vid felaktigheter 

i kontraktet ökar ex post transaktionskostnaderna, då risken för konflikt mellan parterna ökar eller  

att parternas tillgångar felaktigt låses.  Ett praktiskt fall från verkligheten är ett smart kontrakt som 

skrevs genom plattformen Ethereum som var tänkt att fungera som en slags riskkapitalfond, men 

som fallerade efter att användare upptäckte säkerhetsbrister i koden som möjliggjorde uttag ur 

fonden på ett sätt som inte var menat från början. Uppskattningsvis ledde säkerhetsbristen till att 

drygt 50 miljoner amerikanska dollar från fondens sparare försvann (Kolber, 2018). 

 

4.4 Tokens 

Plattformen Ethereum används även till att skapa decentraliserade applikationer (Rosic, 2017b). 

De decentraliserade applikationerna är datorprogram som körs på blockkedjan, istället för, som i 

normalfallet, lokalt på en dator. Applikationerna ägs av flertalet personer som har köpt eller fått 

något, som kallas tokens. Dessa tokens går att använda för att interagera med applikationen genom 

smarta kontrakt, som då finns lagrade i applikationen (Rosic, 2017b). Rosic (2017b) exemplifierar 

tokens genom en jämförelse med ett åkband i en nöjespark. Åkbandet representerar inträde till 

nöjesparken och berättigar ägaren av åkbandet vissa förmåner. Allt finns inuti den decentraliserade 

applikationen, som i detta exempel är nöjesparken.  

Användningsområdet för tokens är att, exempelvis representera en bytbar tillgång, råvara eller ett 

ägarskap i ett företag, där det senare har samma funktion som ett aktiebevis (Aziz, 2019; 

Ethereum.org, 2019a). Ett praktiskt fall där tokens har använts är i Syrien för distribuering av 

matkuponger till flyktingar, vilket resulterade i att transaktionskostnaderna sjönk samt gav ökad 

transparens för bistånden (Althauser, 2017). Tokens användes av flyktingarna i matbutiker som 

accepterade dem, vilka i sin tur växlade dem till en motsvarande mängd nationell valuta (Banco 

Bilbao Vizcaya Argentaria, 2017).  
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5. Metod 

 

Studiens syfte och frågeställningar besvarades genom följande trestegsmodell: 

1. En litteraturstudie och en egen bearbetad analysmodell för transaktionskostnadsapparaten 

vid avtalsprocesser. 

2. Semi-strukturerade intervjuer. 

3. Analys och diskussion.  

En explorativ kvalitativ studie genomfördes för att analysera blockkedjebaserade lösningars 

möjlighet att hantera transaktionskostnader i avtalsprocesser, exponerade mot opportunistiskt 

beteende. Uppsatsens kvalitativa karaktär motiverades med att det saknades relevant data för att 

kvantifiera problematiken, exempelvis i form av direkta och indirekta korruptionskostnader. Syftet 

och frågeställningarna besvarades genom att komparativt analysera blockkedjebaserade lösningar 

med traditionella avtalslösningar och biståndsgivande. 

 

5.1 Insamlande av primärdata  

Avsaknaden av kvantitativa data resulterade i att empirin för studien samlades in via semi-

strukturerade intervjuer med biståndsorganisatörer och experter inom blockkedjetekniken. Valet 

av metod motiverades med Bryman och Bells (2005) beskrivning av att semi-strukturerade 

frågeställningar resulterar i att respondenten får vara med och styra utfallet av intervjun i högre 

grad, än vid strukturerade intervjuer. Målet med intervjuerna var att få en djupare inblick i givandet 

av bistånd, korruption och blockkedjebaserade lösningars för- och nackdelar. Vidare var syftet 

med biståndsorganisatörernas intervjuer att kartlägga transaktionskostnader som uppkommer i 

biståndsprocessen och hur svenska biståndsorganisationer arbetar med anti-korruption. 

Blockkedjeintervjuerna ämnade också att öka vår kunskap om blockkedjors praktiska 

tillämpningar, eftersom en del av litteraturstudiens vetenskapliga artiklar varit på en teknisk hög 

nivå samt visat att ståndpunkterna inom området skiljer sig åt. Valet av semi-strukturerade 

intervjuer stöds också av att det är ett bra metodval om målet med intervjun är att ta fram 

respondentens ståndpunkt (Bryman & Bell, 2005). 
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5.1.1 Urval och utformande av intervjuguider  

Vi valde att studera svenska biståndsorganisationer, eftersom Sverige är ett av de länder som ligger 

längst fram i digitaliseringstrenden (EC/DESI, 2018) och procentuellt sätt till BNI skickar mest 

bistånd (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2019). Därför ansåg vi att 

Sverige inte bara hade möjligheten att implementera och vara ledande i ny biståndsteknik, utan 

även hade en stor ekonomisk vinning i att bli mer kostnadseffektiv. En mer kostnadseffektiv teknik 

skulle leda till att det svenska biståndet kunde hjälpa fler människor för samma budget och därmed 

uppnå en högre måluppfyllelse. Sverige har även en aktiv roll inom flertalet större multilaterala 

organisationer, exempelvis EU och FN (Europeiska unionen, 2019; Regeringskansliet, 2019), 

vilket ökar möjligheten att implementera eventuellt ny och mer kostnadseffektiv teknik i andra 

medlemsstater. 

I urvalsprocessen till biståndsintervjuerna valdes Sida ut som en av kandidaterna till förfrågan om 

intervju, eftersom det är den myndighet i Sverige som ansvarar för svenskt bistånd. Tio svenska 

hjälporganisationer valdes därefter ut, som delvis finansieras av Sida. Hjälporganisationerna 

valdes ut baserat på storlek, språk och typer av biståndsinsatser, där större organisationer med 

svenska och engelska hemsidor prioriterades i urvalet. Det för att få tillgång till mer information 

och därigenom kunna utforma specialanpassade intervjuguider till varje biståndsorganisation för 

att bättre kunna kartlägga transaktionskostnaderna och korruptionsriskerna. Insatser som vi 

bedömde var alltför snäva och inte representativa för att ge en allmän bild av svenskt bistånd 

sorterades även dem bort. Två av de tillfrågade biståndsorganisationerna hade möjlighet att ställa 

upp på en intervju. 

Respondenterna till blockkedjeintervjuerna valdes ut via ett selektiv urval där vi valde att intervjua 

två personer om vi uppfattade ha den kompentensen vi efterfrågade till vår studie. Selektivt urval 

anses enligt David och Sutton (2016) inte vara generaliserbart till en population, men vi ansåg inte 

att det var målet med blockkedjeintervjuerna. Målet var, som tidigare beskrivits, att bekräfta att vi 

uppfattat den tekniskt svåra litteraturen korrekt samt öka vår förståelse inom blockkedjeområdet. 

Därmed användes respondenternas svar som triangulering för att säkerställa trovärdigheten och 

tillförlitligheten i litteraturstudien för blockkedjebaserade lösningar, inte för att beskriva 

fullständiga egenskaper för en population. Blockkedjeexperternas identitet hölls anonyma i 

arbetet, för att värna om respondenternas integritet. En gemensam intervjuguide utformades för de 
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båda blockkedjeintervjuerna för att kunna analysera huruvida experternas åsikter eventuellt skilde 

sig åt. Intervjuguiden återfinns i Appendix A. 

Tillsammans med intervjuguidens frågeställningar utformades en kort och tydlig introduktion där 

Vetenskapsrådets (2017) fyra forskningsetiska krav beaktades. Respondenterna informerades om 

studiens syfte, möjligheten till anonymitet och att det inspelade materialet endast skulle förvaras 

på Linköpings universitets fillager. Vidare beskrevs att respondenterna hade möjlighet att avbryta 

intervjun när som helst, att allt material från intervjuerna skulle raderades efter att examensarbetet 

avslutades och användes endast utav oss. Introduktionen ämnade att skapa en ökad förståelse för 

studien och ett förtroende hos respondenterna. Efter introduktionen började samtliga 

intervjuguider med ett par korta frågor kring respondentens bakgrund för att mjukstarta med ett 

bekvämt samtalsämne. Bakgrundsfrågorna var få och hölls avsiktligen korta för att inte riskera att 

tidsbrist skulle göra att mer väsentliga frågor tonades ned mot slutet av intervjun till följd av en 

lång intervju. Efterföljande intervjufrågor tillhörande biståndsområdet designades med hänsyn till 

hur biståndsprocessen generellt ser ut. Frågorna för området blockkedjeteknik utformades med 

utgångspunkt i att först behandla den som en generell teknik för att efterhand på djupet ställa frågor 

kring specifika tillämpningar. 

Efter att intervjuguiderna utformats genomfördes testintervjuer för att säkerställa att de utformade 

frågorna var lätta att förstå, samt svarade på det vi eftersträvade. Testintervjuerna gav oss också 

möjligheten, att i enighet med David och Sutton (2016), utvärdera intervjuarens utförande för att 

minska intervjuareffekten till de riktiga intervjuerna. Vi valde att genomföra testintervjuerna inom 

biståndsområdet på varandra, efter att intervjuguiden granskats av en utomstående part med 

kompetens inom området. Intervjuguiden reviderades utefter den utomstående partens 

förbättringsförslag, varvid vi ansåg att testintervjun endast behövdes för att minska 

intervjueffekten till de riktiga intervjuerna och därför kunde testas på varandra. Testintervjun inom 

blockkedjeområdet genomfördes på en person med kunskap inom området för att 

frågeställningarna av mer tekniskt krävande karaktär kunde testas. Testintervjuerna gav oss god 

återkoppling, varpå vi modifierade intervjufrågorna och specifik ordningsföljd efter en intern 

reflekterande diskussion. När testintervjuerna genomförts mailades intervjuguiderna ut till 

respektive respondent i samband med intervjuförfrågan för att öka chansen till intervju, då flertalet 

biståndsorganisationer efterfrågat detta tillvägagångssätt på deras hemsidor. I samband med 
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teststudierna testades även inspelningsutrustningen på våra datorer för att minska risken för 

tekniska problem under intervjuerna. 

 

5.1.2 Genomförande 

Respondenterna fick välja om de ville genomföra intervjun via mail, telefon, Skype eller personligt 

möte. Vi valde, tillsammans med respondenternas samtycke, att spela in intervjuerna som 

genomfördes på traditionellt sätt och via Skype för att i efterhand kunna gå tillbaka och lyssna på 

svaren igen. Vi ansåg att det skapade en mer avslappnad miljö för respondenten, eftersom intervjun 

blev mer likt ett vanligt samtal när inga anteckningar togs under tiden.   

Den första biståndsintervjun hölls på Sidas huvudkontor i Stockholm med avdelningschefen för 

verksamhetsstöd, David Wiking, och korruptionsutredaren Fredrik Nilson. David och Fredrik lyfte 

frågan om anonymiteten vid intervjuns start och informerade oss om att de inte behövde vara 

anonyma i arbetet. Vi valde därför att inte göra David, Fredrik och deras arbetsplats anonyma, då 

vi ansåg att tillförlitligheten och trovärdigheten i studien ökade om vi skrev ut deras namn, 

positioner och arbetsplats. Den andra intervjun skedde via mail med en annan svensk 

hjälporganisation. Det medförde att möjligheten att ställa spontana följdfrågor blev begränsade, 

men vägdes upp av att respondenten erbjöd sig att förtydliga sina svar i efterhand. Den svenska 

hjälporganisationen arbetar tillsammans med organisationens globala kontor, vilket resulterade i 

att intervjusvaren även inkluderade hur det globala kontoret arbetar. Intervjuguiden för den 

anonyma hjälporganisationen återfinns i en omarbetad version i Appendix A, där omarbetningen 

gjordes i syfte att värna om anonymiteten. Hjälporganisationens namn ersattes med enbart en 

referering till hjälporganisationen och inledande formuleringar till frågor raderades. 

Blockkedjeintervjuerna genomfördes via Skype respektive personligt möte. Expert 1 befann sig 

vid tidpunkten för intervjun utomlands, därav ansåg han att Skype var den bästa lösningen. Det 

personliga mötet med expert 2 hölls på hans kontor. Samtliga respondenter fick välja tidpunkt för 

intervjun för att underlätta för dem. 

Det inspelade intervjumaterialet transkriberades sedan för att öka tillförlitligheten i studiens 

empiridel. Transkribering av intervjuer innebär en grundlig bearbetning av den insamlade data, 

vilket resulterar i att författarna ges en djupgående kunskap om respondenternas svar (David & 

Sutton, 2016). Efter transkriberingen kategoriserades respondenternas svar utefter 
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intervjuguidernas struktur och resultatet från biståndsintervjuerna och blockkedjeexperterna 

separerades i två delkapitel i studiens sjätte kapitel. Vi valde däremot att samla samtliga 

respondenters åsikter om blockkedjebaserade lösningars möjlighet att hantera 

transaktionskostnader i biståndsprocesser, för att ge en tydligare överblick över respondenternas 

åsikt om studiens syfte och frågeställningar. Respondenterna fick möjligheten att godkänna både 

transkriberingarna och delkapitlen för att försäkra oss om att vi uppfattat respondenternas svar 

korrekt och därmed öka trovärdigheten och tillförlitligheten i studien. Endast ett litet förtydligande 

lades till i biståndsavsnittet efter att respondenterna läst igenom delkapitlen. 

 

5.2 Insamlande av sekundär data 

En litteraturstudie genomfördes för att bidra med tidigare empiriska evidens till studiens teori och 

empiri för att få mer kunskap inom respektive delområde i uppsatsen. Vetenskapliga artiklar söktes 

fram genom databaserna Scopus, Google Scholar och UniSearch. I databaserna sorterades 

sökningarna efter de mest citerade artiklarna respektive de nyaste i syfte att identifiera olika typer 

av artiklar. Vid sökningarna användes nyckelord och ämnessökningar för att minska söktiden för 

att hitta relevanta artiklar. För att förenkla dokumentationen av alla relevanta vetenskapliga artiklar 

användes refereringsprogrammet Mendeley. Det ansåg vi bidrog till en bättre och säkrare hantering 

av de källor som används i uppsatsen och därmed en högre transparens, eftersom alla artiklar 

automatiskt läggs in med samma struktur. 

Till litteraturstudien för delområdena bistånd, korruption och transaktionskostnader användes 

också tryckt litteratur, hemsidor, rapporter och utvärderingar från viktiga myndigheter inom 

området, som exempelvis FN och Världsbanken. Dessa myndigheternas starka ställning inom 

området motiverar att information från deras hemsidor, rapporter och utvärderingar kompletterar 

de vetenskapliga artiklarna för att få en så korrekt bild av verkligheten som möjligt. För 

delområdena bistånd och korruption användes de vetenskapliga artiklarna och den tryckta 

litteraturen för att redogöra olika synvinklar på delområdenas problematik, medan myndigheterna 

och biståndsorganisationernas material användes som det bakomliggande underlaget till 

frågeställningarna i biståndsintervjuerna. 
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5.3 Metoddiskussion  

Valet av att inte använda enkäter eller insamlad numeriska data berodde på att dessa inte kunde  

förmedla lika mycket kunskap och erfarenheter inom studiens område, som de semi-strukturerade 

intervjuerna. Det berodde på att den information som vi behövde till studien inte kunde fås genom 

binära frågeställningar, en ordinalskala eller en nominalskala, vilket är vanligt i enkätstudier. 

Studien krävde mer öppna frågor för att ge respondenten möjligheten att beskriva grundläggande 

information och egna erfarenheter för att vi skulle kunna skapa oss en helhetsbild av bistånd, 

korruption och blockkedjebaserade lösningar. Utbudet av trovärdiga data på hur mycket korruption 

och opportunistiskt beteende kostar i avtals- och biståndsprocesser var väldigt begränsat. Den data 

vi fann ansåg vi härstamma från opålitliga källor. Vi valde därför att utesluta dessa siffror för att 

öka pålitligheten i uppsatsen. 

En intervju är ett samspel mellan två eller flera personer, vilket innebär att intervjun kommer att 

speglas av hur intervjuaren och respondenten agerar (David & Sutton, 2016). Det leder till att 

intervjuareffekten kan påverka respondentens svar genom hur intervjuaren exempelvis ställer 

frågorna. För att bibehålla en så hög grad av replikerbarhet och jämförbarhet som möjligt, försökte 

intervjuaren därför att hålla sig till intervjuguiden i den grad det var möjligt. Vid de traditionella 

intervjuerna med Sida och blockkedjeexpert 2 fick respondenterna bestämma plats för att minska 

intervjuareffekten. Vidare fick blockkedjeexpert 1 välja vilken plattform han ville genomföra 

intervjun via. Jämförbarheten mellan en intervju utförd på plats och en intervju utförd på tekniks 

väg, såsom mail eller Skype, kan ifrågasättas. När det kommer till de utförda intervjuerna inom 

biståndsområdet, anser vi att de väl utformade intervjuguiderna gjorde att effekten av en avvikelse 

mellan olika tillvägagångssätt suddades ut. Inom området blockkedjeteknik var frågorna snäva och 

risken för att erhålla olika svar, enbart beroende på tillvägagångssätt , anser vi därför var liten. 

Vi valde att följa Kvales (1997) råd om att anpassa frågorna i intervjuguiden för den enskilda 

respondenten vid intervjuerna med biståndsorganisationerna, då organisationerna har olika 

arbetssätt och insatser. Att frågorna till biståndsintervjuerna utarbetades från samma grundmall, 

men  därefter anpassats, ansåg vi genererade att jämförbarheten ökar i jämförelse mot om 

biståndsintervjuerna inte utgått från samma grundmall. Vid expertintervjuerna om 

blockkedjebaserade lösningar valde vi däremot istället att följa Gillhams (2005) råd om att ställa 

samma öppna frågor till alla, för att öka jämförbarheten mellan expertintervjuerna eftersom det i 
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dessa intervjuer mer handlade om tekniken i sig, inte hur de anpassade tekniken i deras vardagliga 

arbete. 

Utskicket av intervjuguiden innan intervjuerna ansåg vi ökade pålitligheten i respondenternas svar, 

då respondenterna fick möjlighet att förbereda frågorna innan eftersom majoriteten av frågorna i 

respektive intervjuguide är relativt omfattande och djupgående. Målet med intervjuerna var inte 

att observera spontana reaktioner och reflektioner och vi ansåg därför inte att ett utskick på förhand 

skulle minska relevansen i svaren, utan tvärtom. För att öka trovärdigheten i uppsatsen ytterligare, 

valde vi att skicka ut transkriberingarna och låta respondenterna kommentera och förtydliga deras 

svar om de önskade i efterhand. 

Tillförlitligheten och generaliserbarheten kan ifrågasättas på grund av studiens begränsade antal 

respondenter. Vi ansåg däremot att de två respondenterna på den svenska givarmyndigheten Sida 

tillsammans med respondenten från den andra svenska hjälporganisationen, gett en tydlig bild av 

hur biståndsprocessen ser ut i verkligheten. Studiens explorativa karaktär motiverar, enligt David 

& Sutton (2016), att ett mindre urval kan väljas ut och ändå anses vara generaliserbart. Utöver 

respondenternas nuvarande positioner hade de betydelsefulla erfarenheter från andra 

biståndsorganisationer eller andra positioner inom organisationen de arbetar för idag, vilket ökar 

deras kunskap om biståndsprocesser och korruption. Det gjorde att vi efter de två intervjuerna 

kände att vi fått en tydlig bild av hur biståndsprocessen såg ut och vart möjligheterna till att minska 

transaktionskostnaderna fanns. Ytterligare intervjuer med biståndsorganisationer kunde ha breddat 

kunskapen om enskilda organisationers verksamhet, men vi ansåg inte att det förändrade vår syn 

på hur blockkedjebaserade lösningar kunde användas generellt i biståndsprocesser.  

Valet av att intervjua två stycken blockkedjeexperter grundade sig i intervjuernas syfte – att få en 

tydlig bild av blockkedjebaserade lösningars användningsområden och begräsningar. Vi ansåg att 

syftet med intervjuerna uppnåtts efter de två expertintervjuerna och valde därför att inte genomföra 

ytterligare intervjuer. Däremot kunde avslutningsfrågorna i blockkedjeintervjuerna ställts till fler 

blockkedjeexperter för att få deras tankar och åsikter om möjligheten att implementera 

blockkedjebaserade lösningar i biståndsprocesser. Vi ansåg däremot inte att det begränsade urvalet 

påverkade analysen negativt, då det framkom många bra tankar och idéer från alla de tillfrågade 

respondenterna och litteraturstudien. 
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6. Resultat av intervjuer 

 

I Appendix A återfinns intervjuguiderna för de två genomförda intervjuerna med inriktning på 

biståndsorganisationer, som presenteras först i detta kapitel. Appendixet innehåller även 

intervjuguiden som användes för intervjun med blockkedjeexperterna, som presenteras i den 

senare delen av detta kapitel. Sammanvägningen av respondenternas åsikter huruvida 

blockkedjebaserade lösningar kan implementeras i biståndsprocesser presenteras sist i kapitlet. 

 

6.1 Bistånd och korruption 

Avdelningschefen David Wiking har arbetat på Sida i 22 år med allt ifrån handläggning av 

humanitära insatser, demokratiinsatser till konfliktförebyggande arbete. David har också varit chef 

för utbildningsutståndet, varit metodchef och varit chef ut i fält i två omgångar. Han har en 

akademisk bakgrund inom internationella relationer, sociologi och nationalekonomi från Uppsala 

och Lunds universitet. 

Korruptionsutredaren Fredrik Nilson har arbetat med korruptionsutredningar för Sida dagligen 

sedan hösten 2018. Han har tidigare arbetat som controller på Sida och en Sida finansierad 

biståndsorganisation. Fredrik har en akademisk bakgrund som civilekonom med 

nationalekonomiinriktning från Linköpings universitet. 

Respondenten från den svenska hjälporganisationen, har vi valt att kalla för Kristina i uppsatsen. 

Hon arbetar idag som projektcontroller och har tidigare arbetat som projektkoordinator. Kristina 

har en akademisk bakgrund som ekonom och har arbetat för hjälporganisationen i över 20 år. 

 

6.1.1 Generellt om bistånd och korruption 

Biståndsorganisationernas medarbetare gör ett viktigt arbete i kampen mot korruption och 

fattigdom. För att biståndsorganisationerna ska kunna fortsätta bekämpa korruption är det viktigt 

att medarbetarna ser möjligheten att ta fram nya metoder för att minska korruptionen. David och 

Fredrik beskriver hur den möjligheten ökar motivationen i deras arbete, eftersom de ger 

möjligheten att hjälpa fler fattiga människor. Kristina belyser vikten av en bra dialog för ett bra 

samarbete, öppenhet och information vid arbetet mot korruption. 
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Sida erbjuder flertalet olika utbildningar för att det skall ges möjlighet att upptäcka och hitta nya 

metoder för att förebygga korruption. Fredrik berättar att det finns allt från utbildningar för 

nyanställda till kurser för de som ska göra utlandstjänstgöring. Utöver de interna kurserna för 

personal och chefer, hålls också externa utbildningar för samarbetspartners och andra myndigheter. 

Det görs också olika typer av satsningar inom anti-korruptionsarbetet och mot korruption som 

utvecklingshinder. Fredrik beskriver att han, efter att ha arbetat dagligen med korruption, tagit med 

sig vikten av att bryta ner korruptionsbegreppet: 

“Vad pratar vi egentligen om? Vad är förskingring eller nepotism till exempel?” 

Enligt David och Fredrik är det många olika faktorer som samspelar för att risken för att korruption 

uppstår. Faktorerna presenteras i Tabell 2 och illustrerar hur utbredd korruptionsproblematiken är. 

Tabell 2 - Faktorer som bidrar till ökad risk för korruption 

▪ Odefinierat vart pengarna ska gå ▪ Upphandlingsprocessen 

▪ Svag budget ▪ Humanitära kriser & konfliktmiljöer 

▪ Många led i processen ▪ Låg transparens 

▪ Kontanthantering ▪ Många okända parter 

▪ Förskottsbetalningar ▪ Försenade rapporter 

▪ Resor ▪ Hög personalomsättning 

Kristina instämmer med Fredrik och David om att områden där mutor är en del av vardagen och i 

miljöer där det är brist på styrkande underlag är extra exponerade mot korruption. Vidare beskriver 

Kristina hur det under hjälporganisationens anti-korruptionsutbildning framgått att en av de 

viktigaste faktorerna för korruptionsrisken är påverkan av olika länders levnadsförhållanden. Hon 

lyfter även att det är stor risk för korruption i situationer där det är lätt att utnyttja släkt- och 

vänskapsförhållanden. Fredrik vidareutvecklar levnadsförhållandenas påverkan och beskriver att: 

“Bistånd eller humanitär hjälp är inte mer korrupt än att sälja lastbilar eller gå i 

skolan i ett korrupt land. Det är landet, kontexten och systemet som inte fungerar i de 

här situationerna.” 

Biståndsprocesser utsätts för riskerna i Tabell 2 vid olika tidpunkter under biståndsprocessen och 

därför görs en avvägning i hur mycket resurser som ska investeras i säkerhetsåtgärder, respektive 
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kontroll och övervakning. David, Fredrik och Kristina belyser alla vikten av förebyggande arbete 

mot korruption. David berättar att summorna som Sida investerar i att förebygga korruption, som 

utvecklingshinder, är relativt stora. Exempelvis, ges bidrag till riksrevisioner och 

parlamentskommittéer. Vidare genomför Sida externa granskningar och interna analyser, som 

kontrollmoment innan myndigheten ingår avtal. Kristina berättar att hjälporganisationens globala 

kontor årligen genomför utbildningar i anti-korruption för personalen på organisationen, men även 

för de samarbetspartners som organisationen arbetar med. De globala kontoren satsar på 

internrevision i regelbundna cykler på landskontoren för att minska korruptionsrisken. 

Sida finansierar organisationer som bedriver biståndsverksamhet i utvecklingsländer, som i sin tur 

implementerar projektet. Därför undersöker Sida även i en beredning om organisationen 

exempelvis har tillräckligt med kapacitet att genomföra insatsen, vilka korruptionsriskerna är och 

om rutinerna är tillräckligt starka, beskriver David. Hjälporganisationen, som Kristina arbetar på, 

är en av de organisationer som hjälper Sida att genomföra sina projekt. De arbetar, till skillnad mot 

Sida, ute i fält tillsammans med lokalbefolkningen för att genomföra och uppnå olika insatsers 

mål. Den största utmaningen är, enligt Kristina, att få lokalbefolkningen att tänka långsiktigt. Hon 

berättar vidare att det är viktigt att organisationen närvarar vid genomförandet tillsammans med 

lokalbefolkningen ute i fält och inte bara kommer och informerar om hur det ska vara. Även David 

belyser vikten av att arbeta med ett aktivt deltagande och att lokalbefolkningen känner ett ägarskap 

för det de involverar sig i. Både Sida och den svenska hjälporganisationen beskriver att detta är 

det bästa sättet att arbeta för att uppnå långsiktiga resultat. Utan lokalbefolkningens intresse och 

engagemang i projekten, finns risken för att det projektet som genomförts inte underhålls efter 

hjälporganisationen lämnat området. 

I arbetet ute i fält uppkommer också risken för att insatsarbetare ska hotas eller erbjudas mutor för 

att dra sig undan från ett insatsområde. Kristina berättar att hot är ett problem när de arbetar i 

riskfyllda områden, då det kan vara mycket pengar inblandade i det som insatserna försöker 

motverka. Även Fredrik berättar om svårigheterna att arbeta i konfliktmiljöer där samhället är i 

förfall, men berättar att det är relativt ovanligt att misstankar om detta inkommer till 

korruptionsgruppen. 
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6.1.2 Utbetalning av bistånd 

Sida arbetar enligt en risk- och väsentlighetsprincip, som innebär att Sida bedömer risken i relation 

till väsentligheten innan avtal ingås. Det gör att chefen tillsammans med en handläggare och 

controller för en insats, exempelvis diskuterar vad de ska lägga resurser på och vilka frågor som 

ska prioriteras. Sida använder sig av ett gemensamt system där insatser registreras och olika typer 

av beredningsfrågor och hjälptexter finns, exempelvis hur budgeten och uppföljningsplanen ska se 

ut. David berättar vidare att det just nu finns en diskussion om Sida kan korta ned den inledande 

fasen för att lägga mer resurser på den uppföljande fasen. Den svenska hjälporganisationen, som 

Kristina arbetar för, arbetar även de med gedigna bedömningar utefter alla intressenters strategier. 

Exempelvis måste hjälporganisationen ta hänsyn till Sidas strategi för det civila samhället, det 

globala kontorets strategi samt det landskontor som får medlen av Sida, berättar Kristina. 

Bistånd kan skickas via länders centralbanker eller lokala banker. David berättar att det i många 

fall beror på hur stor tillit Sida har för motparten och vad insatsen innebär. Vid en insats i Zambia 

valde Sida exempelvis att skicka pengarna via den zambiska centralbanken, men att pengarna 

därefter fördes över till en lokal bank i Zambia, då Sida inte litade fullt ut på finansministeriet i 

Zambia. Går biståndspengarna via multilaterala organisationer skickar Sida pengar till 

organisationen som i sin tur för pengarna vidare. När de istället går till en enskild organisation går 

pengarna till ett angivet bankkonto. Kristina berättar att de alltid skickar pengarna till ett av deras 

kontor i det land där insatsen ska genomföras. Landskontoret skickar i sin tur vidare pengarna till 

sina samarbetspartners. Pengarna betalas alltid in till ett bankkonto. Vidare berättar David, att Sida 

också kan ställa krav på att projektkonton ska öppnas för respektive projekt som en organisation 

arbetar med, för att öka säkerheten att de finansiella medlen används som förutbestämt. Detta 

menar David kan uppfattas som redovisningsmässigt tungt och omständligt från organisationernas 

sida, men uttrycker att: 

“Vi behöver det säkerhetsbältet och den krockkudden samtidigt.” 

David berättar att om en organisation inte vill få in medlen på ett enskilt konto utan ett generellt 

organisationskonto, är det inte säkert att utbetalningen till organisationen fullföljs. Allt handlar 

återigen om risk- och väsentlighetsavvägningen för att se om det innebär en för stor risk för Sida 

att sätta in pengarna på ett generellt organisationskonto. Huvudsaken är att Sida är medveten om 

vilka risker de kommer att ta vid ett eventuellt samarbete och att Sida vid en utbetalning håller ett 
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extra öga på den tillförda riskfaktorn, berättar David. Utbetalningar från Sida till olika typer av 

projekt sker generellt via delbetalningar som betalas ut i förskott. Vid mer riskfyllda eller kortare 

insatser kan frekvensen på utbetalningarna öka, beskriver David. Pengarna skickas alltid i svenska 

kronor.  

Utbetalningarna från hjälporganisationen sker via deras landskontor i det land där upphandlingen 

har skett, berättar Kristina. Precis som Sida, kräver hjälporganisationen oftast en färdigställd 

rapport vid delbetalningar för att nästa betalning ska utbetalas. Fältbesök kan även användas för 

att kontrollera att den externa parten uppfyllt kraven i kontraktet. Om projektet inte färdigställts 

skjuts en eventuell efterskottsbetalning upp. Risken för att en extern leverantör erhåller 

dubbelbetalning från en annan organisation, är enligt Kristina, liten. Det beror på att de insatser 

som hennes organisation genomför ofta finansieras tillsammans med andra kontor inom 

organisationen. Det resulterar i att när de gemensamma ekonomiska rapporterna inkommer till den 

globala enheten, syns det tydligt vem som har finansierat vad. Kristina berättar att det globala 

kontoret har principer för hur projekt ska genomföras, men att varje landskontor har sin egen 

bokföring. Sida har i sin tur, ett gemensamt system där alla utbetalningar redovisas, berättar 

Fredrik. 

 

6.1.3 Biståndsprocessens transaktionskostnader  

Den första transaktionskostnaden i den egen bearbetade analysmodellen i kapitel 3 är, som tidigare 

beskrivits, kontaktkostnaden. Vid val av mottagare gör Sida en risk- och väsentlighetsbedömning 

av de risker som en potentiell biståndsmottagare innebär. Fredrik berättar att: 

“Det finns en gräns som en kan gå över, men det är inte förutbestämt exakt vart den 

går. Gränsen är kontextberoende, beroende på vilken typ av insats det gäller och 

vilka olika jämförelsealternativ det finns.” 

Om det inte finns andra alternativ är Sida beredda att ta relativt höga risker vid genomförandet av 

en insats, till exempel för att få in mat i Syrien. Fredrik belyser dock att om alla de riskfaktorer 

som presenterades i Tabell 2 ovan, pekar rött blir det med högsta sannolikhet stopp direkt. Vid 

vissa insatser får Sida ta ställning till om de ska ta hjälp av större organisationer, som FN, eller om 

insatsen ska gå via en icke-statlig organisation.  



   
 

41 
 

När Sida identifierat en möjlig biståndsmottagare måste kvaliteten säkerställas. Upphandlingar, är 

som tidigare beskrivits, en miljö som är mycket utsatt för opportunistiskt beteende. David berättar 

att Sida därför granskar deras potentiella samarbetspartners upphandlingsramverk för att se vilken 

typ av upphandlingsrutiner de har. Om parten saknar ett upphandlingsramverk eller har ett svagare 

ramverk än Sidas egna, erbjuds parten att använda Sidas så kallade Procurement Guidelines. Även 

den svenska hjälporganisationen arbetar mycket med att stärka kapaciteten hos sina 

samarbetspartners, berättar Kristina. Hjälporganisationen tar ofta hjälp av externa lokala 

leverantörer för specifika projekt, då organisationen inte besitter all expertkunskap själva. 

För att identifiera de risker och utmaningar som finns vid insatsers upphandlingar arbetar 

samarbetsorganisationens globala enhet med riskanalyser i de länder där organisationen är 

verksam. Tillsammans med riskanalyserna tas även bedömningar och åtgärdsplaner fram för att 

minimera riskerna. Den globala hjälporganisationen ställer samma krav på alla upphandlingar i 

alla led och kräver att deras upphandlingsregler följs. Kristinas, Davids och Fredriks åsikter 

huruvida tidshorisonten och insatsens omfattning påverkar korruptionsrisken skiljer sig åt. Kristina 

anser att det inte har någon betydelse för korruptionsrisken, medan David och Fredrik anser att 

exempelvis en längre tidshorisont kan öka korruptionsrisken. 

Fredrik förklarar att det alltid är bäst för Sida att anpassa sig efter en organisations egna behov och 

egna processer, men att Sida har trösklar som den ansökande organisationen måste komma över. 

Vidare berättar David att Sida granskar upphandlingar genom att ibland själva medverka eller 

genom att utse en representant som är med. Ibland tillsätts även konsulter som är med vid 

utformningen av anbudsunderlaget och följer hela processen. Det händer att Sida avbryter en 

upphandling om de inte är nöjda med utfallet. Är Sida inte nöja med utfallet kan de, exempelvis ta 

hjälp av United Nations Office for Project Services, UNOPS8, berättar David. FN har generellt en 

större handlingskraft och möjlighet till att få till möten med högt uppsatta politiker, som kan vara 

svårt för Sida och dess samarbetspartners. Nackdelen med att sköta upphandlingarna via UNOPS 

är enligt David att: 

“FN erbjuder internrevisioner istället för externrevisioner av potentiella 

samarbetspartners och leverantörer, vilket motstrider Sidas egna regelverk.” 

                                                           
8 UNOPS är en organisation under FN, som bland annat erbjuder tjänster och rådgivning inom upphandling, projekt 

och finansiell hantering (United Nations Office for Project Services, 2019). 
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Sida ställs därför inför ännu en avvägningsprocess om de gynnas av att följa FN:s rutin eller om 

de tar en lägre risk om de genomför förhandlingarna via sina samarbetspartners som implementerar 

Sidas regelverk om externa granskningar. Både Sida och den svenska hjälporganisationen arbetar 

med standardiserade avtal. Fredrik berättar att Sida har två olika avtalsmallar för projektstöd och 

kärnstöd, medan Kristina berättar att de använder standardavtal, i de fall där finansiären inte har 

specifika krav. Till Sidas standardavtal finns allmänna villkor, som är samma för båda 

avtalsformaten, berättar Fredrik. Vidare beskriver Fredrik hur dessa används som grunden, 

trösklarna, men att det finns möjligheter att komplettera och göra abrovinker på avtalen beroende 

på vad det finns för särskilda behov för en enskild insats. David utvecklar vidare och berättar att: 

“Avtalsmallarna är förtryckta och beskriver hur de ska fyllas i, vad som ska 

åstadkommas, hur mycket pengar insatsen berör, hur ofta och vilka datum som 

revisionsrapporterna ska inkomma.” 

David berättar att Sida försöker arbeta så mycket som möjligt med standardiserade mallar, men att 

det måste finnas ett rörelseutrymme för mer komplexa, eftersom det inte är helt ovanligt att 

biståndsavtal blir av komplex karaktär. David förklarar också att det finns multilaterala mallar för 

samarbeten med FN-organisationer och Världsbanken. 

Efter att kontrakt ingåtts och genomförandet av avtalet satts igång, görs kontroller för att se att 

avtalet efterlevs. Både David och Kristina berättar att deras organisationer arbetar med fältbesök 

och att dessa ser olika ut i olika länder och typer av insatser. Vanligtvis är Sidas fältbesök 

förannonserade och görs tillsammans med Sidas partner på plats. David beskriver att: 

“Huvudsyftet med fältbesöket är att lära sig att se möjligheter och svårigheter.” 

Utöver fältbesök berättar David att det också görs olika typer av stickprov. Allt från Sidas egna 

stickprov, till att samarbetspartners gör egna stickprov. Även revisorerna kan komma att göra 

stickprov. Fredrik berättar att insatser också kan kontrolleras genom utredningsbesök, där det 

annonseras ut kort i förväg att en kontrollant kommer men inte riktigt vad kontrollanten kommer 

att granska. Det för att minska risken att något fabriceras. Kristina beskriver hur deras globala 

organisation utför kontroller på plats för att se att det som ska ha genomförts har gjorts. Under 

fältbesöket dokumenteras allt i ett uppföljningsdokument. Hjälporganisationen använder sig av 
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interna kontrollanter, men om något anmärkningsvärt framkommer kan en extern kontrollant 

anlitas. 

David fortsätter att berätta att anledningen till att besöken sällan är oannonserade är för att Sida 

arbetar mycket med beteendeförändring i sina insatser. Det handlar i sin tur ofta om att det ska ske 

någon typ av aktivitet, till exempel ett möte. Det kan då vara svårt att veta när det här mötet ska 

hållas om en kommer oannonserat. Likadant är det vid en korruptionsutredning, berättar Fredrik. 

När en korruptionsutredare vill åka och besöka en organisation tillsammans med en forensic 

auditor, så vill korruptionsutredaren försäkra sig om att ekonomichefen finns på plats just den 

dagen. Det är därför alltid en avvägning om besöket ska annonseras eller inte, säger Fredrik. 

Vad händer då om fusk eller korruption upptäcks vid ett kontrollbesök? Kristina berättar att en 

utredning görs för att undersöka vad som har hänt. Därefter görs en bedömning av åtgärd. David 

berättar att ambassaden och Sidas personal i ambassaden i landet, där oegentligheten påkommits, 

nås av misstankarna först. Handläggaren pratar med sin chef, som får avgöra nästa steg. Vanligtvis 

involverar chefen controllern på en gång och senare samma eftermiddag kontaktar chefen en 

korruptionsutredare i Stockholm, som har utsetts för att hjälpa till att guida i processen. 

Korruptionsutredaren berättar vad chefen kan göra härnäst och stöttar chefen i processen, då 

korruptionsutredaren arbetar med korruptionsrelaterade frågor dagligen. 

Fredrik förklarar vidare att Sida styrs av en insatshanteringsregel internt, som innefattar hur en 

arbetar på Sida som myndighet. Det innefattar hur en är en god statstjänsteman och där det står att 

alla misstankar av korruption, hot och oegentligheter ska anmälas till utredningsgruppen, vilket 

fungerar bra, berättar Fredrik. Vidare berättar Fredrik att de inom korruptionsutredningsgruppen 

har ett eget system där de registrerar alla misstankar om korruption. Sida har även ett gemensamt 

system där alla Sidas utbetalningar registreras, flertalet insatshanteringssystem och ett 

bedömningssystem. Fredrik beskriver att: 

“I bedömningssystemet finns alla insatser, handläggares bedömningar, controllers 

rekommendationer och korruptionsrisker dokumenterade. När ett nytt projekt 

inkommer, kan dessa system användas då det syns vilka projekt som har genomförts 

tillsammans tidigare med samma partner.” 
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Ett annat verktyg för att minska korruptionsrisken är Sidas generella krav på kostnadsredovisning 

genom någon typ av kvitto eller faktura från de projekt som Sida finansierar, berättar David. Det 

kan däremot vara svårt att ta fram kvitton och fakturor i utsatta miljöer, vilket gör att kvittona 

ibland är handskrivna. Fredrik fortsätter att berätta att Sida har börjat undersöka möjligheterna att 

börja använda sig av annan typ av dokumentation, såsom geotaggning av bilder. Fredrik beskriver 

också att vissa av Sidas avtalspartners, som United Nations High Commissioner for Refugees, 

UNHCR, redan arbetar med irisscanning9. 

 

6.2 Blockkedjeteknik 

Blockkedjeexpert 1, som vi har valt att kalla för Anders, har studerat design och webbutveckling 

och har varit yrkesverksam inom IT-området i fyra år. Han har arbetat professionellt som 

programmerare och webbutvecklare. Förståelsen för programmering har ökat Anders förståelse 

för hur blockkedjetekniken fungerar, vilket har resulterat i att han har arbetat som föreläsare för 

andra inom ämnet. Anders arbetar idag med projekt som inkluderar grundläggande Bitcoin- och 

Ethereum-programmering. 

Blockkedjeexpert 2, som vi kallar för Erik, har en bakgrund inom civilingenjör teknisk fysik och 

en doktorsexamen inom systemvetenskap. Genom universitetsstudierna lärde sig Erik kryptografi 

och datorsäkerhet, vilket har lett till att han varit arbetsverksam inom elektroteknik, automation på 

traditionella industriföretag och varit konsult åt polisen inom området. Erik arbetar idag med 

krypteringsteknik, vilket är nära kopplat till blockkedjetekniken. Han anses besitta en hög 

kompetens inom blockkedjeområdet och rådfrågas därför fortfarande ibland av potentiella kunder 

på sin nuvarande arbetsplats om hans åsikt i att implementera blockkedjerelaterad teknik i framtida 

projekt. 

 

6.2.1 Blockkedjan, en hype? 

Det generella budskapet från våra ämnesexperter är tydligt, blockkedjor är inte för alla. Stater, 

företag och privatpersoner bör vara försiktiga med att se blockkedjan som lösningen på vartenda 

problem. Anders beskriver att blockkedjetekniken idag är en hype, som lyfts fram som en lösning 

på alla problem. 

                                                           
9 Ögonscanning med en optisk kamera i syfte att identifiera enskilda individer (Howstuffworks, 2019). 
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Samtidigt ser Anders att blockkedjetekniken, under rätt förutsättningar, kan ha vissa 

användningsområden som utnyttjar teknikens fulla potential. Anders beskriver hur möjligheten att 

göra transaktioner öppet på internet och samtidigt kunna bevisa för andra parter att de ägt rum, är 

en av flera möjligheter med blockkedjetekniken. Erik talar i sin tur om hur det finns många icke-

tekniska personer som läser på om blockkedjor och samtidigt blir upprymda över alla dess 

möjligheter. Ordet blockkedja har enligt Erik fått spridning som något nytt och häftigt, vilket i 

vissa fall konkurrerar ut äldre teknik som kanske löser den aktuella uppgiften minst lika bra, fast 

till ett lägre pris. Erik beskriver hur entusiastiska personer kan använda blockkedjetekniken: 

”Så det är lätt att skapa saker, nästan lite för lätt. Då tror personer att saker som 

egentligen inte är nya är nya.” 

Blockkedjan kan däremot fylla en viktig funktion i att bevisa kryptografiskt, på en högre nivå, att 

något har hänt genom att det läggs till på blockkedjan, uppger Erik. Ett utökat skydd genom att 

lagra information på blockkedjan, vid ett givet tillfälle, är något som kan vara svårt att få till med 

annan teknik. Anders beskriver även hur blockkedjetekniken erbjuder något som annan 

databasteknik inte gör, nämligen att vara oberoende av tredje part samt att vara oföränderlig i sin 

natur vilket kan motivera dess användning. 

 

6.2.2 Skillnader mellan olika blockkedjor 

Enligt Erik måste varje blockkedja ha ett system som skapar tillit för att fungera. Bitcoin använder, 

som tidigare nämnts, konsensusmekanismen Proof-of-work för att validera transaktioner (Rosic, 

2017a). De miners i Proof-of-work, som söker efter den korrekta matematiska lösningen, 

kompenseras med att få ta del av transaktionsavgifterna10 och eventuella block rewards11 i 

blockkedjans interna valuta, förklarar Anders. Alla blockkedjor använder inte Proof-of-work, utan 

en del använder sig av konsensusmekanismen Proof-of-stake. Anders beskriver hur miners i Proof-

of-stake innehar och satsar en del av den interna valutan för att sedan rösta fram nästa block. Röstar 

en miner med majoriteten får den tillgång till en del av transaktionsavgifterna och block rewards. 

                                                           
10 Avgifter som tas ut av användaren av blockkedjan vid transaktioner (Molina-Jimenez, Sfyrakis, Solaiman, Ng, 

Wong, Chun & Crowcroft, 2018). 
11 En belöning i intern valuta som delas ut till miners (Khalid, Gember-Jacobson, Michael, Abhashkumar & Akella, 

2016). 
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Erik argumenterar för att Proof-of-work är det enda system som fungerar idag, medan Proof-of-

stake däremot är experimentellt då det inte finns tillräckligt med vetenskapliga belägg eller evidens 

att det fungerar. Proof-of-work resulterar i att det blir dyrt, att det uppstår en faktisk kostnad, för 

vem som helst att försöka skriva om transaktioner på blockkedjan. Vid användningen av Proof-of-

stake finns däremot ingen faktiskt kostnad för att skriva om historiken över transaktioner, beskriver 

Anders. Erik uppger att mängden intern valuta som olika miners besitter avgör hur mycket rösträtt 

de innehar. Det leder till att de miners som har mycket valuta har en större chans att rösta som 

majoriteten i nätverket och därmed ökar chanserna att få ta del av mer transaktionsavgifter och 

block rewards. 

Både Bitcoin och Ethereum använder Proof-of-work som konsensusmekanism i dagsläget. 

Skillnaden mellan plattformarna Bitcoin och Ethereum är däremot att det är två helt separata 

blockkedjor som fungerar på lite olika sätt och har olika användningsområden, uppger Anders. 

Bitcoin är tänkt att vara ett betalningsmedel, medan Ethereum är tänkt att vara ett system för att 

köra smarta kontrakt och så kallade decentraliserade applikationer på. Enligt Erik är det tekniskt 

sett inte mycket som skiljer dem åt, mer än att Ethereum har en högre grad av programmerbarhet.  

 

6.2.3 Säkerhet i blockkedjan 

Säkerheten i blockkedjan beror enligt Anders på vad det är för typ av lösning och vilken typ av 

konsensusmekanism som upprätthåller nätverket. Det är också skillnad på om det är en privat eller 

en publik blockkedja. I publika blockkedjor som använder Proof-of-work, är säkerheten att 

nätverket har en stor mängd miningkapacitet som skyddar nätverket. Erik poängterar att bitcoin, 

som är den största kryptovalutan och därmed har en stor mängd miningkapacitet, är säker mot 

attacker. Anders menar på att om en enskild aktör får över 50 procent av den totala miningen så 

kan nätverket överrumplas och bli utsatt för dubbelspendering och censur. Risken för att detta 

inträffar är stor för mindre kryptovalutor och för de som har samma hashing-algoritm12 som 

Bitcoin. En kryptovaluta som lider av säkerhetsproblem är kryptovalutan Bitcoin Cash som 

påminner om bitcoin, men är mycket lättare att attackera. När det kommer till de privata 

blockkedjorna uppger Anders att de ofta består av en grupp av spelare i nätverket som har gått 

                                                           
12 Hashing betyder att matematiskt kryptera en text och algoritm beskriver det specifika sättet att göra det på (Rosic, 

2019). 
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samman och upprätthåller nätverket. Hotet att någon hacker tar över privata nycklar13 hos enskilda 

spelare i hemlighet för att attackera nätverket är därmed påtaglig. 

Erik förklarar att hot om attacker är ett vagt uttryck och att det finns många sätt att se på uttrycket. 

Att stoppa exempelvis transaktioner i Bitcoin eller att försöka hacka dem är mycket svårt. Däremot 

är det inte lika säkert, enligt Erik, att lagra sin bitcoin-plånbok exempelvis på sin dator eftersom 

det är lätt att tappa bort sina filer. Filer blir därmed värda mycket pengar och motivationen för 

attackerare att få tag på dessa blir hög. Säkerheten är hög så länge bitcoins skickas, men inte när 

dem lagras, påpekar Erik. 

 

6.2.4 Energiförbrukning och blockkedjor 

”Bitcoin drar lika mycket ström som ett västerländskt land gör.” 

Erik beskriver med det ovanstående citatet att energiförbrukningen är hög, och att han anser att 

förbrukningen är oproportionerligt stor i relation till vad en får ut när det kommer till Bitcoin. Den 

högsta transaktionsvolymen per tidsenhet, som kan köras genom Proof-of-work ligger 

uppskattningsvis på ungefär tio transaktioner per sekund. Vidare gör Erik en jämförelse med 

kreditkortshanterare som klarar av 10 000 till 100 000 transaktioner per sekund, där 

energikostnaden är betydligt lägre. Skulle kostnader för kontor, personal och annan utrustning 

räknas med blir summan fortfarande till fördel för kreditkortsanvändning enligt Erik. 

Anders håller däremot inte med Erik om att Bitcoin drar för mycket ström i relation till dess 

funktion. Han belyser hur Proof-of-work är det enda kända sättet att uppnå decentralisering och 

att den således uppfyller ett viktigt syfte. Till kritiken om att det skulle vara slösaktigt att bränna 

energi på det sätt som Proof-of-work gör, svarar Anders att det är högst subjektivt. Anders tror inte 

att energiförbrukningen på sikt kommer att vara ett miljöproblem, eftersom det enligt honom bara 

kommer att vara lönsamt med grön elektricitet. Anders förklarar exempelvis att en betydande del 

av kryptovaluta-miningen sker på Island där termodynamiska källor står för elproduktionen. 

 

                                                           
13 Privata nycklar används i blockkedjenätverket för att utöva ägarskap (Christidis & Devetsikiotis, 2016). 
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6.2.5 När finns behovet av att använda blockkedja? 

Enligt Anders är censurresistens den största anledningen till att en blockkedja bör användas av 

personer, organisationer eller andra entiteter. Han menar att om det inte finns några problem med 

censur så kan en centraliserad tjänst likaväl användas, såsom en vanlig valuta eller en vanlig 

webbtjänst. Anders belyser hur det uppstår en avvägningssituation, eftersom denna censurresistens 

har en kostnad i form av lägre grad av effektivitet och hastighet. Anders förklarar: 

”Tittar en på fundamentan tekniskt, så är blockkedjan inget annat än en dålig, 

långsam databas.” 

Den tekniska anledningen till att det blir lägre grad av effektivitet och hastighet ligger i att alla 

transaktioner måste sparas för evigt i en kopia, som måste vara utspridd på alla noder i 

blockkedjenätverket. Vidare menar Anders att centraliserade lösningar är effektivare, snabbare och 

konkurrerar ut blockkedjebaserade lösningar i de fall där censurresistens och undvikandet av 

mellanhänder inte är prioriterat. 

Erik beskriver hur det mesta kan göras i kod i en blockkedja, allt från industriella tillämpningar 

såsom produktlivscykel-management till att skapa digitala kontrakt. Det är även lätt att komma 

igång med användandet av blockkedjor, eftersom plattformen sköter verifikationer och säkerheten 

i nätverket. Dock påpekar Erik att det finns bättre lösningar än blockkedjor som kostar mindre och 

kanske till och med har högre säkerhet: 

”Du kan göra allt i en blockkedja, men en blockkedja är alltid den nästbästa lösningen.” 

Erik uttrycker hur behovet av blockkedjor, mer konkreta kryptovalutor i detta fall, kan uppstå i 

länder som saknar ett väl fungerande banksystem. Ett stort antal människor har inte möjlighet att 

skaffa sig ett bankkonto till exempel, däremot är internet och mobiltelefoni utbrett även i 

utvecklingsländer påpekar Erik. Mobiltelefonerna kan användas för att överföra pengar genom att 

utnyttja blockkedjebaserade kryptovalutor. Behovet av kryptovaluta uppstår dock även i 

utvecklade länder, som ett alternativ till SWIFT-systemet14 för internationella överföringar. 

 

                                                           
14 Ett nätverk som används av många banker (Swift.com, 2019). 
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6.2.6 Betalning med kryptovaluta 

Idén bakom blockkedjan är enligt Erik att vem som helst kan gå in och läsa av blockkedjan om 

den är publik. Önskar en tredje part undersöka om en betalning har gjorts mellan två andra parter 

kan denne se detta på blockkedjan, tillsammans med information som till exempel storleken på 

transaktionen. Varje transaktion har ett identifikationsnummer som kan användas av tredje part för 

att söka upp den specifika betalningen på blockkedjan, berättar Anders. I praktiken behöver den 

tredje parten tillgång till en dator för att nå blockkedjan. Antingen laddas hela blockkedjan ned till 

datorn varpå den önskade transaktionen letas upp, eller använder sig den tredje parten utav en 

webbtjänst, en så kallad block explorer för att leta upp informationen på en annans dator som har 

laddat ned blockkedjan. 

Det som syns på blockkedjan är att transaktioner har ägt rum mellan olika konton. Bitcoin är enligt 

Erik spårbart och inte anonymt som många tror. Det som inte framgår när blockkedjan analyseras 

är dock vem som står bakom varje konto, därför kan inte en tredje part garantera att betalningen 

gjordes av en specifik person till en annan specifik person. Detta kallas enligt Anders för att 

Bitcoin-betalningarna är pseudo-anonyma. Vidare förklarar Anders att en person kan bevisa att 

denne är ägare till ett visst konto vid ett givet tillfälle genom att signera ett meddelande med en 

privat nyckel. Således har det kryptografiskt bevisats att en person besitter ett visst belopp pengar. 

Det signerade meddelandet kan därmed kommuniceras till tredje part som bevisning. 

Anders ser stora utmaningar för kryptovalutor då dessa står i direkt konkurrens med nationella 

valutor samt att de är ett hot mot bankers möjlighet att skapa inflation. I många länder, till exempel 

i Indonesien, är det förbjudet att använda bitcoin som valuta eftersom valutan konkurrerar med 

den lokala valutan. Detta resulterar i, enligt Anders, att bitcoin bara blir en slags tillgång och inte 

en dag-till-dag valuta. Det finns också stora problem med kopplingen till det traditionella 

finanssystemet när det kommer till pengatvättslagar, eftersom kryptovalutor som pengar ofta är 

svåra att spåra var exakt de kommer ifrån. Det blir därför, enligt Anders, svårt att köpa och sälja 

kryptovaluta i det traditionella banksystemet för de vill veta var pengarna kommer ifrån. 

Erik argumenterar för att legitimiteten är det mest väsentliga för kryptovalutors framtid. En 

betydande del av den illegala handeln på internet sker genom kryptovalutor, vilket på sikt måste 

stoppas. Det är främst mindre och privata kryptovalutor, som skapats för att medvetet komplicera 

transaktioner i syfte att göra dessa svårare att följa, som används för pengatvätt. I dessa 
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kryptovalutor går det inte att följa vart pengar går eller vem som skickar till vem, vilket förhindrar 

att en polisiär myndighet till exempel kan bekämpa ekonomisk brottslighet. Erik beskriver att: 

”Mycket av pengatvätten sker med Monero till exempel, eller C-cash.” 

Enligt Anders är en annan utmaning för kryptovalutor den höga volatiliteten, som är problematiskt 

för människors acceptans att använda dem som valutor. Kryptovalutor generellt är ännu inte stabila 

värdebevarare, utan befinner sig i en prissättningsfas där det sker mycket spekulation. Anders 

beskriver hur det just nu är en låg volym i handeln med kryptovaluta, men att när handelsvolymen 

ökar och distributionen av valutorna blir mer jämnt fördelade i nätverken, kommer volatiliteten 

sjunka. Den sjunkande volatiliteten är något som vi redan har sett som en långsiktig trend, uppger 

Anders. Bitcoin är, enligt Erik, att ses som relativt stabil i jämförelse med andra kryptovalutor som 

finns på marknaden. Erik beskriver hur många andra kryptovalutor idag bygger på 

pyramidliknande spel, som utlovar orealistiska avkastningar. Vidare uppger Erik att det är högst 

osäkert hur det kommer att bli i framtiden, men att de mindre kryptovalutorna kännetecknas av en 

relativt högre grad av osäkerhet än de större kryptovalutorna. 

Ytterligare en utmaning, som Anders och Erik diskuterar, är transaktionsavgifterna i framtiden. 

Anders tror att transaktionsavgifterna för bitcoin kommer att bli högre på sikt, eftersom det uppstår 

en utbud- och efterfrågan situation vid validering av transaktioner i blockkedjan. Antalet 

transaktioner som får plats på varje block, som verifieras av miners, är begränsade enligt Anders. 

Skulle efterfrågan stiga, till följd av ökad användning av kryptovalutor, leder detta till att 

transaktionsavgifterna stiger. Anders förklarar att Proof-of-work kräver datorkraft för att 

upprätthålla säkerheten, som miners står för och att de får kompensation genom avgifterna. Om 

avgifterna skulle vara evigt låga eller icke existerande skulle miningkapaciteten inte vara lönsam, 

vilket skulle minska antalet miners i nätverket och nätverket skulle därför bli mer utsatt för 

attacker. 

Erik ser däremot att transaktionsavgifterna troligtvis kommer att öka för bitcoin, genom att block 

rewards kommer att försvinna på sikt. Det innebär att miners endast får kompensation via 

transaktionsavgifterna, vilket gör att dessa måste stiga. Erik förtydligar att ingen vet om det här 

kommer att fungera i framtiden eftersom det inte är beprövat tidigare. 
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6.2.7 Smarta kontrakt 

Enligt Anders, är smarta kontrakt egentligen bara vanliga datorprogram, fast som körs på 

blockkedjan istället för lokalt på en dator. På Ethereum används ett skriftspråk som heter Solidity, 

som påminner mycket om JavaScript, och som är ett relativt enkelt språk för många att lära sig. 

Dock betonar Anders att det krävs mycket erfarenhet inom programmering för att få smarta 

kontrakt säkra på riktigt. Erik argumenterar dessutom för att: 

”Allt i världen inte går att uttrycka i algoritmer och enkelt föra in till 

programmeringskod.” 

Under förutsättningen att ett smart kontrakt har skrivits och två parter ska signera det, uppkommer 

frågan hur det går till praktiskt. Erik förklarar att för att förbinda sig till kontraktet måste parterna 

interagera med det på något sätt. Enligt Anders är ett smart kontrakt ett datorprogram i vilket 

variabler kan lagras. Signaturer kan lagras i dessa variabler genom användningen av privata 

nycklar, vilket enligt Anders skulle uppfylla ungefär samma funktion som BankID i Sverige idag. 

Det viktiga att komma ihåg med smarta kontrakt är, enligt både Anders och Erik, att dessa inte går 

att förändra i efterhand. Det innebär att om det exempelvis önskas läggas till fler parter i efterhand, 

måste det vara en förprogrammerad funktion i kontraktet. Erik fortsätter med att förklara att allt 

måste vara noggrant genomtänkt innan det smarta kontraktet publiceras och parter förbinds till det. 

Ethereum skapades för att skriva digitala kontrakt och är därför mer använt än andra kryptovalutor 

vid smarta kontrakt, förklarar Erik. Anders beskriver vidare hur Ethereum har ett skriftspråk som 

leder till att mer komplicerade och avancerade kontrakt kan skrivas i Ethereum jämfört med andra 

plattformar som till exempel Bitcoin. Enligt Anders är alla smarta kontrakt som skrivs på 

Ethereum-plattformen publika, men återfinns i kompilerad form vilket gör att det inte går att läsa 

exakt vad kontrakten gör. Lösningen för att göra detta transparent och möjliggöra för tredje parter 

att läsa dem, är att publicera källkoden för de smarta kontrakten tillsammans med själva kontraktet 

i sig. 

Enligt Erik och Anders är allt som står i ett smart kontrakt det som kommer att ske, vilket är 

alldeles oavsett om programmeraren har skrivit in allt rätt eller inte. I allmänhet har datorkod 

buggar i sig som kanske verkar harmlösa till en början, men om en attackerare kan använda buggen 

kan ofta mer skada ske än vad många tror. Erik beskriver hur det finns en extrem hotbild mot 

smarta kontrakt när det handlar om stora belopp. Ethereums skriftspråk möjliggör mer avancerade 
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kontrakt men innebär samtidigt att det ställs högre krav på programmeraren. Anders berättar hur 

det kan vara svårt att exakt veta vad som kan gå fel i olika scenarier, vid programmering på 

avancerad nivå. Erik fortsätter att beskriva hur ett avtal ute i den riktiga världen aldrig är så låst 

som det är i en digital värld. Möjligheten att säga upp avtal och ändra på dem är inte möjliga med 

smarta kontrakt vilket gör Erik skeptisk till dess användbarhet: 

”Jag tror inte på smarta kontrakt.” 

Ska avtalen sedan ut på ett decentraliserat blockkedjenätverk förloras dessutom ägarskap till 

kontrakten eftersom kontrakten blir sin egen identitet. Kontrollen över kontraktet tappas, men 

förbindelserna kvarstår. ”Koden är lag” är ett uttryck som Anders tar upp i detta sammanhang som 

beskriver hur idén bakom de smarta kontraktens oföränderliga karaktär är ett medvetet designval 

av dess grundare. 

Enligt Erik är det ett återkommande problem hur den fysiska världen knyts till den digitala världen. 

Anders beskriver hur smarta kontrakt eller tokens fungerar som ett elektroniskt databasregister 

som kan lagras på blockkedjan för att spara information om vem som äger en fysisk tillgång. 

Problemet som uppstår är dock hur blockkedjan ska upprätthålla kopplingen över tid, eftersom 

blockkedjan inte är den auktoritära makten ute i den reella världen. Anders tar ett exempel där en 

motorcykel registreras på blockkedjan med en ägare. Skulle ägaren bli utsatt för en hacker-attack 

av en tredje part och förlora sin privata nyckel skulle därmed ägandet förflyttas till hackern. Vid 

detta hypotetiska scenario skulle troligtvis en auktoritet såsom en polisiär och juridisk enhet vilja 

kontaktas för att korrigera ägandet, fortsätter Anders. Det är däremot inte möjligt eftersom 

blockkedjebaserade lösningar saknar stöd i lagar och regler (Christidis & Devetsikiotis, 2016). 

Blockkedjemodellen blir i det här exemplet en dålig lösning enligt Anders då blockkedjetekniken 

är byggd på att allt ska vara permanent. Skulle en auktoritet styra över blockkedjan ändå, för att 

tvinga sådana här korrigeringar så blir det inte så stor skillnad mot att använda en helt vanlig 

databas. Blockkedjetekniken tillför därmed inte så mycket extra i det här fallet menar Anders. 

 

6.2.8 Tokens 

Tokens kan enligt Anders användas som en självständig kryptovaluta som kan skapas ovanpå 

Ethereum-plattformen. Tekniskt sett betyder detta att vid skapandet av en ny kryptovaluta behövs 

det inte skapas en helt ny blockkedja. Ethereum som blockkedja kan ligga till grund för obegränsat 
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antal kryptovalutor, eller coins som det även benämns. Vidare förklarar Erik att vem som helst har 

möjligheten att ge ut nya kryptovalutor. Värdet på valutan bestäms precis som för en aktie, av 

marknaden beroende på utbud och efterfrågan. Värdet på den här typen av kryptovaluta har ingen 

koppling till värdet på kryptovalutan ethereum, förklarar Erik. Parametrar såsom penningmängden 

och inflation kan bestämmas till valfri nivå av skaparen, enligt Anders. 

Anders förklarar att det går att koppla fysiska tillgångar till tokens, eller exempelvis andra valutor 

såsom en amerikansk dollar. Det är helt upp till den som utfärdar tokens att upprätthålla 

kopplingen, försvinner kopplingen blir alla utfärdade tokens värdelösa. En beroendesituation 

uppstår gentemot företaget eller entiteten att upprätthålla kopplingen, vilket enligt Anders har gjort 

att många är skeptiska till idén. 

 

6.3 Blockkedjebaserade lösningar mot korruption? 

Fredrik beskriver hur han tror att Sida har vinster att hämta med hjälp av nya tekniska lösningar 

och genom digitalisering av deras arbete generellt. Främst lyfter han fram vikten av att skapa ännu 

bättre data för att kunna göra ännu bättre analyser och bedömningar av insatser och eventuella 

framtida motparter. Blockkedjetekniken tror Fredrik skulle kunna bli användbart i 

utbetalningsprocesserna där handläggarna, controllers och chefer måste granska att avtalsvillkoren 

i kontrakten uppfylls. Vidare förklarar Fredrik att Sida inte idag har några direkta problem med att 

utbetalningar görs felaktigt, utan att det mer är att utbetalningar gjorts till organisationer som med 

tanke på deras tidigare genomföranden inte skulle ha fått pengar den här gången. Det beror på för 

lite dokumentation, inte att misstag i utbetalningen i sig gjorts. 

David berättar hur Sida börjat diskutera geo-taggning i svårdokumenterade miljöer, men att de 

ännu är i diskussionsfasen då det exempelvis finns problem med uppkoppling i många av dessa 

miljöer. Vidare beskriver David hur han ser ny teknik, som tidsstämpling och geo-taggning, som 

användbara verktyg hos deras samarbetspartners som implementerar projekt. Sida som finansiär 

sitter på möjligheten att ställa krav på deras samarbetspartners, och därmed uppmuntra till 

utvecklingen. För Sidas egen del, tror David precis som kollegan Fredrik, att maskininlärning och 

möjligheten att hitta risker och mönster är det som efterfrågas och det som skulle kunna utveckla 

deras vardagliga arbete mest. Fredrik fortsätter på samma spår och beskriver hur han tror att det 

kan hjälpa Sida att prioritera resurser bättre, vilket kan hjälpa dem i alla de risk- och 
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väsentlighetsbedömningar de ständigt står inför. Blockkedjetekniken däremot, tror Fredrik kan 

hjälpa utvecklingen, men kanske inte myndigheten Sida så mycket. David tror att en kryptovaluta 

av något slag skulle minska transaktionskostnaderna. Kryptovalutornas förknippande med stora 

risker på andra sätt, har gjort att Sida inte vågat röra vid dem ännu. 

Anders beskriver hur han tror att transaktionskostnaderna kan minska med kryptovalutor vid 

biståndsavtal, eftersom transaktionerna kan göras publika och det finns möjlighet att bevisa vart 

pengarna har gått. Kristina tror att bättre datateknik kan minska riskerna, i till exempel extern 

rapportering och dokumentering. Enligt Kristina är det exempelvis relativt lätt för korrupta 

personer att ändra i dagens Excel-rapporter. Anders och Erik är däremot överens om att 

möjligheten att luras och möjligheten för korruption inte försvinner genom användandet av 

blockkedjebaserad teknik. Anders beskriver hur du bara kan spåra kryptovalutan så länge den är i 

systemet, men hur motparten väljer att använda pengarna i den fysiska världen är fortfarande lika 

ovisst som innan. Erik förklarar också hur blockkedjetekniken bygger på ”garbage in – garbage 

out”-principen, vilket innebär att om du stoppar in felaktiga data i systemet så kommer data som 

kommer ut vara felaktig också. Det innebär att en korrupt motpart kan skriva in bedräglig 

information i blockkedjan och därmed förvränga verkligheten. Det leder, enligt Erik, till en fråga 

om IT-säkerhet: hur kan du veta att personen som befinner sig på en annan plats matar in korrekt 

data? 

Alla respondenter är överens om att nyare teknik och verktyg som kan öka bevisningen vid 

situationer med låg tillit, är att önska. Tidsstämpling diskuteras av David och de två 

blockkedjeexperterna, där möjligheten att bevisa att något har hänt vid en viss tidpunkt efterfrågas 

för att minska risken att saker revideras i efterhand. Anders belyser hur det kan användas som ett 

verktyg för att skapa en mer öppen process. Ny tekniks möjlighet för att bidra till högre transparens 

och mer tillit medför också till integritetsproblem förklarar David, exempelvis vid bild- och 

ansiktsigenkänning, som leder till att organisationer och myndigheter måste föra en diskussion 

runt detta innan ny teknik kan börja användas. 
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7. Analys och diskussion 
 

7.1 Vilka förutsättningar krävs för att blockkedjebaserade lösningar ska anses lämpliga 

att implementera i avtalsprocesser? 

Erik har tidigare hävdat att blockkedjetekniken alltid är den nästbästa lösningen, medan Greenspan 

(2015) hävdar att blockkedjetekniken är den bästa lösningen om avtalsprocessen tar sig igenom 

alla hans fem kriterier i flödesschemat, i Figur 4. Biståndsprocessen testas därför i flödesschemat 

nedan i Figur 5, tillsammans med en kringliggande diskussion för att se om blockkedjebaserade 

lösningar bör användas. 

 

Figur 5 - Greenspans fem kriterier för blockkedjan med analys. 

Det första kriteriet enligt Greenspan (2015) uppfylls i biståndsprocesser för att biståndsgivare, 

biståndsmottagare och andra intressenter behöver en delad databas för att övervaka processens 

transaktioner för att öka transparensen. Ökad transparens i form av offentlig information om hur 

resurser används är enligt Strand, Disch & Wardark (2017) ett angreppssätt för att minska 

korruptionens negativa konsekvenser. Fredrik beskriver hur risker för korruption ökar när 

information går genom många led, vilket implicerar att det ofta är ett stort antal personer i 
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biståndsprocesser. Vidare beskriver Fredrik hur låg transparens och många okända involverade 

parter ökar riskerna för opportunistiskt beteende. Det motiverar att många olika parter skulle 

gynnas av att ha tillgång till den delade databasen och Greenspans (2015) andra kriterium anses 

därför vara uppfyllt. Ökad transparens genom en gemensam databas minskar kontrollkostnaderna 

i en avtalsprocess, eftersom det är enklare att följa betalningsströmmarna långt tillbaka i tiden då 

allt sparas permanent på blockkedjan, som Anders tidigare beskrivit. Kontakt- och 

kvalitetkostnaderna kan därmed minskas om den gemensamma databasen utnyttjas till att följa upp 

hur tidigare samarbetspartners skött sig. 

I situationer där tillit mellan parter är av en lägre grad, motiveras användandet av 

blockkedjebaserad teknik, enligt Greenspans (2015) tredje kriterium. Korruption skulle aldrig 

uppstå om inte en del människor agerade opportunistiskt, vilket i sig innebär att alla inte går att 

lita på. Blockkedjor kan enligt Erik användas för att öka nivån på bevisning, därmed öka graden 

av tillit i avtalsprocessen, genom att information lagras kryptografiskt, vilket säkerställer att 

informationen inte kan manipuleras i efterhand. Exempelvis kan tidsstämpling fungera som 

komplement till kvitton för att utöka säkerheten, vilket i osäkra miljöer sänker kontrollkostnader 

och eventuella konfliktskostnader, som föreslagits av våra respondenter. Även om tilliten är låg, 

är detta inte tillräckligt för att motivera att blockkedjor bör användas enligt Greenspan (2015). Det 

fjärde kriteriet beskriver hur avtalsparterna måste vilja utesluta mellanhänder för att det ska vara 

motiverat att använda blockkedjor (Greenspan, 2015). Behovet av att vilja utesluta mellanhänder 

kommer alltid att vara kontextuellt. När tilliten är så låg att befolkningen inte litar på banker eller 

myndigheter i ett land ökar detta behov, som Erik tidigare framfört. Därmed ökar efterfrågan på 

alternativa system för att minska transaktionskostnader vid avtalsprocesser i länder med mindre 

utvecklade institutioner och i länder drabbade av en hög grad av korruption. 

Konfliktkostnaderna i en avtalsprocess påverkas vid uteslutandet av mellanhänder (Bjuggren & 

Skogh, 1989; Greenspan, 2015). Förändringen i konfliktkostnaderna beror på om tvisten bättre kan 

hanteras av en tredje part, eftersom avsaknaden av tredje part innebär att parterna tvingas göra upp 

internt. Omvänt kan det argumenteras för att det är konfliktförebyggande att använda sig av 

blockkedjebaserade lösningar, eftersom blockkedjan är designad för att vara omöjligt att reversera 

(BitcoinWiki, 2019). Det blir därmed en viktig aspekt att säkerställa att förarbetet till projektet är 

väl utfört, såsom att säkerställa att belopp och avtalsförhållanden är korrekta, vilket tidigare 
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beskrivits av Carlton och Perloff (2015). Det kan potentiellt spara in på kontrollkostnader i 

avtalsprocessen, men ställer krav som Anders poängterar, att inga konflikter faktiskt uppstår. En 

ombalansering av kostnader uppstår från kontrollkostnader till kvalitetkostnader, vilket enligt oss 

leder till slutsatsen att det är osäkert om blockkedjebaserade lösningar verkligen kan hantera 

transaktionskostnaderna bättre än traditionella lösningar. 

Greenspans (2015) femte kriterium beskriver hur blockkedjan är användbar i de fall där 

transaktioner är beroende av varandra i flera steg. Biståndsorganisationer skulle exempelvis kunna 

effektivisera utbetalningsprocesser genom blockkedjebaserade lösningar, som Fredrik tidigare 

nämnt. Ett system som låser utbetalningar till att endast genomföras givet vissa avtalskriterier, 

samt godkännande från olika tjänstemän, som allt sköts autonomt är, enligt oss, en tänkbar lösning 

för att effektivisera processen. 

En kontext ur biståndssammanhang, där ett blockkedjebaserat system är motiverat utifrån 

Greenspans (2015) alla fem formella kriterier, anser vi är i högriskländer. I högriskländer med hög 

uppfattad korruptionsrisk, där det saknas tillit för de statliga organisationerna och potentiella 

mellanhänder, är behovet av att utesluta en tredje part stor, som Erik tidigare berättat. Insatser i 

högriskländer motiverar att frekvensen för utbetalningar ökas och beläggs med högre krav på 

dokumentation, något som Fredrik tidigare beskrivit är ett vanligt förfarande i risk- och 

väsentlighetsanalyser. Transaktioner kan i detta fall byggas på varandra i ett blockkedjebaserat 

system för att öka transparensen, öppenheten och tilliten i avtalsprocessen. Sammanlänkningen 

mellan transaktionerna innebär även att parterna reducerar sina risktaganden, eftersom 

transaktionerna låser varandra och endast sker i en förutbestämd ordning (Greenspan, 2015). Det 

reducerar kontrollkostnaderna i avtalsprocessen, eftersom parterna inte behöver granska 

utbetalningar i samma utsträckning som vid traditionella avtalslösningar. 

Ovanstående diskussioner innebär att alla typer av biståndsprocesser inte uppfyller Greenspans 

(2015) krav, utan att det är viktigt för biståndsorganisationer att analysera i vilka typer av insatser 

som blockkedjetekniken och dess lösningar ska användas. Insatser som exempelvis är av 

engångskaraktär motiverar inte att Greenspans (2015) femte kriterium är uppfyllt, eftersom 

avsaknaden av efterföljande transaktioner gör ett blockkedjebaserat system överflödigt. 

Blockkedjans fulla potential, där transaktioner låser varandra i ett system för att reducera risker, 

skulle därmed inte utnyttjas. Befinner sig en organisation i en situation där tilliten till avtalsparter 
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i allmänhet är ifrågasatt, men som präglas av ett gott samarbete under en längre tid med exempelvis 

en bank, gör det att det fjärde kriteriet inte uppfylls eftersom mellanhanden i detta fall inte utgör 

en risk (Greenspan, 2015). 

Ett ytterligare exempel när det saknas tillit till en mellanhand är när Sida väljer att beställa varor 

och tjänster via UNOPS istället för via leverantören, som vunnit upphandlingen. Däremot är Sidas 

förtroende för FN högt, vilket leder till att Greenspans (2015) fjärde kriterium inte uppfylls. Om 

risken med FN:s krav på interna revisionerna däremot anses för hög och valet faller på den enskilda 

leverantören, resulterar det i att Greenspans (2015) fjärde kriterium uppfylls. Vi har därför valt att 

markera det fjärde kriteriet i Figur 5 med ett frågetecken, eftersom utfallet av kriterium fyra beror 

på vilken mellanhand en biståndsorganisation väljer att gå via. 

 

7.1.1 Övriga aspekter vid implementering av blockkedjeteknik 

Anders beskriver hur ökad transparens kan erhållas genom att identifikationsnummer på 

transaktioner delas ut. En ökad transparens och öppenhet av betalningar och tillgångar har däremot 

en baksida. Öppenheten resulterar, som Erik tidigare berättat, till större säkerhetsproblem när 

individer med dåliga avsikter kan se detaljer om betalningsflöden och tillgångar. Det leder till att 

motiven för att hacka de privata nycklarna på blockkedjan ökar, eftersom betalningsflödena ökar. 

Vidare resulterar det till att det blir ett stort säkerhetsproblem att göra transaktioner publika, vilket 

vi därmed anser minskar incitamenten för biståndsorganisationerna att använda sig av publika 

blockkedjor. 

Exponeringen blir via dessa publika blockkedjor betydligt större än vid exempelvis 

organisationernas årsrapporter och verksamhetsberättelser, eftersom utbetalningsflödena visas i 

realtid. Problematiken med öppenheten i blockkedjorna, anser vi, leder till att 

biståndsorganisationer inte ska använda sig av dessa i organisationens hela verksamhet. Vi anser 

att organisationer endast bör använda sig av blockkedjor vid insatser där transparens om 

betalningsflödena värderas högre än problematiken som följer av högre säkerhetsrisk.  

Alternativet att använda sig av en privat blockkedja är, enligt Anders, förenad med högre risker 

eftersom de består av ett fåtal aktörer som upprätthåller nätverket, vilket innebär att systemet är 

sårbart mot om någon av dessa aktörer agerar ohederligt. Dessutom förloras öppenheten och 

transparensen, då alla intressenter skulle behöva läggas till manuellt i den privata kedjan. I en 
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publik blockkedja är därför säkerheten högre i form av mängden spelare som skulle behöva gå 

ihop för att attackera nätverket, som Erik poängterar. Vidare uppger Erik att det dessutom är 

privata blockkedjor som utnyttjas för penningtvätt med privata kryptovalutor, vilket vi inte anser 

bör associeras med biståndsorganisationer. Vi anser istället att biståndsorganisationer bör använda 

sig av en större publik blockkedja och en större kryptovaluta, om organisationen väljer att använda 

sig av blockkedjebaserad teknik. Riskerna för attacker skulle därmed minimeras, risken för att bli 

associerad med penningtvätt skulle också minimeras samt möjligheten för ökad transparens 

främjas. 

Vid användandet av en större publik blockkedja motiveras att blockkedjan baseras på 

konsensusmekanismen Proof-of-work, vars säkerhet ökar ju större nätverken är, som Erik tidigare 

poängterat. Vidare är det inte intressant att spekulera i experimentella tekniker, som Erik menar 

på att Proof-of-stake-baserade blockkedjor är. Det beror på att tekniken inte anses redo för 

implementering i ett praktiskt sammanhang. Vi anser därför att biståndsorganisationer bör 

användas sig av blockkedjorna Bitcoin eller Ethereum, eftersom de använder sig av publika 

blockkedjor, Proof-of-work och är större kryptovalutor. Vidare är, som Erik påtalat, 

energiförbrukningen för konsensusmekanismen Proof-of-work på en hög nivå och debatten kring 

om det är rättfärdigat eller inte är en subjektiv fråga där meningarna går isär. Oavsett åsikt i frågan, 

framgår det tydligt från våra respondenter inom blockkedjeteknik, att Proof-of-work saknar 

fungerande alternativ. Energiförbrukningen måste därmed accepteras vid användandet av 

blockkedjor, vilket innebär att den ingår i avvägningen huruvida blockkedjebaserade lösningar bör 

användas. 

Behovet av censurresistens tillsammans med uteslutande av onödiga mellanhänder motiverar 

avtalspartners och organisationer att använda sig av blockkedjetekniken, som Anders tidigare 

presenterat. De ökade kostnaderna, en lägre grad av effektivitet och hastighet måste vägas mot 

möjligheten att inte kunna manipulera information i efterhand. Exempelvis är dagens Excel-

rapporter relativt lätt att revidera i efterhand, som Kristina tidigare berättat. Det anser vi resulterar 

i att organisationer måste analysera sig själva, sina processer och hur högt censurresistensen 

värderas i interna och externa processer. Det för att avgöra om organisationen kan 

kostnadseffektivisera och minska riskerna för opportunistiskt beteende via användandet av 

blockkedjebaserad teknik. När exempelvis biståndsorganisationer upplever att det är svårt att lita 
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på dokumentation, kan de dra nytta av den utökade tillförlitligheten som tillkommer med evidens 

genom blockkedjebaserade lösningar. Exempel på sådan evidens är att lagra information om 

tidsstämplingar på blockkedjan, som både Anders och Erik lyft fram. Vi anser att tidsstämpling 

resulterar i en bättre hantering av opportunistiskt beteende i avtalsprocesser, eftersom det leder till 

starkare bevisning vid tillitsproblematik och oenigheter. Det leder i sin tur till att kontroll-och 

konfliktkostnader reduceras när bevisningsprocessen kortas ner. 

 

7.2 Hur kan de blockkedjebaserade lösningarna kryptovalutor, smarta kontrakt och tokens 

hantera transaktionskostnader i biståndsprocesser exponerade mot korruption, jämfört 

med traditionellt biståndsgivande? 

7.2.1 Kryptovalutor 

Fredrik uttrycker att transparens väger tungt för honom som korruptionsutredare, vilket motiverar 

användningen av ett system där det är enkelt att spåra transaktioner. Användningen av kryptovaluta 

kan fylla den funktionen genom att all historik över transaktionerna sparas på blockkedjan, som 

övriga intressenter kan komma åt. Det som är den stora haken, om transparens önskas, är att graden 

av transparens är helt beroende av att parterna involverade i betalningarna vill vara transparenta. 

Det går således lika bra att helt undvika transparens om det så önskas, eftersom systemet bygger 

på att inga namn anges utan enbart siffror, som Erik tidigare beskrivit. Utnyttjandet av 

informationsasymmetrier såsom moral hazard, principal-agentproblematik och opportunistiskt 

beteende kan därmed inte sägas med säkerhet hanteras bättre genom användningen av 

kryptovalutor, eftersom en transaktion kan göras där parterna sinsemellan bestämmer att inte delge 

någon tredje parts information om denna. 

Transaktionen kan spåras i systemet med hjälp av kontoadressen, men det går inte att bevisa vem 

kontoadressen tillhör, enbart genom att söka upp transaktionen, som Erik tidigare beskrivit. Det 

leder till att sök- och kontaktkostnader och kontrollkostnader påverkas för utomstående parter, 

eftersom det är upp till avtalsparterna hur lättillgänglig informationen är för tredje part. Dessutom 

gäller att om alla parter, vare sig det gäller biståndsgivare, biståndsmottagare, banker eller 

uppdragstagare av externa tjänster, väljer att vara fullt transparenta genom att uppge sina 

kontoadresser är det oväsentligt ifall betalningarna lämnar kryptovalutavärlden i digital form. Det 

eftersom det enbart går att spåra transaktionerna så länge som de ligger i blockkedjan, som Anders 

tidigare angett. Det innebär att det exempelvis under en upphandlingsprocess fortfarande är möjligt 
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att till exempel betala mutor i kontanter utanför blockkedjan. Utöver det kvarstår även risken för 

opportunistiskt beteende i form av icke monetära mutor, exempelvis utnyttjande av släkt- och 

vänskapsförhållanden som Kristina tidigare beskrivit.  

Detta leder oss till slutsatsen att betalningar i kryptovalutor i sig inte behöver bidra till minskade 

korruptionsrisker i avtalsprocesser, eftersom det fortfarande går att agera opportunistiskt utanför 

den digitala världen. Blockkedjetekniken och kryptovalutor kan däremot bidra till att det blir 

svårare att genomföra bedrägerier, eftersom transaktionernas historik lagras på blockkedjan och 

flertalet parter måste godkänna transaktionerna innan de går igenom (Greenspan, 2015). Det 

resulterar i att blockkedjeteknik och kryptovalutor i viss mån kan reducera risken för 

opportunistiskt beteende genom en ökad transparens av transaktionerna som sker via 

kryptovalutor. 

Kryptovalutor står inför en rad utmaningar framöver såsom de legala problemen, den höga 

volatiliteten och de stigande avgifterna (Drozd, Lazur & Serbin, 2017; Krause & Tolaymat, 2018). 

Diskussionen om kryptovalutor någonsin kommer att nå status som en sann valuta i merpartens 

ögon, anser vi får konsekvenser för huruvida biståndsorganisationer kommer att våga använda den. 

Staters framtida syn på kryptovalutor kommer också att vara avgörande för om kryptovalutorna 

kommer att användas. Om flera länder följer den kinesiska lagstiftningen för kryptovalutor, 

kommer biståndsorganisationernas investeringar i kryptovalutor inte kunna användas i alla länder 

och alla insatser. Det resulterar i att chanserna för att fler växlingskontor öppnas runt om i världen 

minskar, vilket sänker möjligheterna att använda kryptovalutor som betalningsmedel (Greenspan, 

2015). 

Problematiken med den höga volatiliteten i bitcoin och ethereum, anser både Erik och Anders, 

kommer minska i framtiden eftersom dessa kryptovalutors handelsvolymer är på väg upp. Därför 

anser vi att bitcoin och ethereum är markant bättre alternativ än andra kryptovalutor vid eventuella 

biståndsutbetalningar i kryptovalutor. Däremot innebär den ökade handelsvolymen en risk för 

högre transaktionsavgifter för kryptovalutor, som Anders tidigare beskrivit. Det ökar riskerna för 

biståndsorganisationer att börja använda kryptovalutor, eftersom den totala kostnaden för att 

skicka bistånd då kan komma att bli dyrare över tiden. Vidare hävdar Erik att block rewards 

kommer att försvinna och att det därför inte är någon som vet om systemet kommer att fungera i 

framtiden, eftersom den typen av kompensationsstruktur inte beprövats tidigare. Det anser vi ökar 
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osäkerheten och riskerna ytterligare för biståndsorganisationer, då övergången till kryptovalutor 

innebär en initial investeringskostnad, som på sikt måste vara lönsam. 

Vidare leder staters negativa inställning till att färre resurser investeras i utvecklandet av de 

nationella institutionerna för att göra dem redo att hantera kryptovalutor. Utvecklingsnivån på 

institutionerna i mottagarlandet påverkar därför transaktionskostnaderna för att överföra bistånd 

via kryptovalutor (Sudzina, 2018). Vidare är befolkningens inställning till kryptovalutor 

betydelsefull för kryptovalutors utvecklingspotential, eftersom de informella spelreglerna i 

samhället skapar påtryckningar på beslutsfattarna. Vi anser därför att kryptovalutors framtid ligger 

i både befolkningens och beslutfattarnas händer.  Vidare resulterar skilda spelregler mellan 

mottagarlandet och givaren i att osäkerheten och risken med biståndsprocessen ökar, vilket ställer 

högre krav på förebyggande säkerhetsåtgärder, kontroll och övervakning för att skapa mer 

förutsägbarhet mellan parterna. Det medför att storleken på transaktionskostnaderna för 

biståndsprocesser påverkas av graden av institutionell utveckling, formella och informella 

spelreglerna. 

Vi ser ett användningsområde för biståndsorganisationer att använda sig av kryptovalutor i de 

länder där människor inte har tillgång till ett bankkonto eller där det finansiella systemet fungerar 

dåligt. Bistånd kan då överföras via blockkedjan till privatpersoners och organisationers konton på 

blockkedjan, istället för att gå via banksystemet. Risken för de ökade transaktionsavgifterna blir 

då begränsade till en typ av insatser för biståndsorganisationer, och vi anser att väsentligheten 

överstiger riskerna i den här typen av projekt. Det krävs dock att personerna och organisationerna 

har tillgång till ett växlingskontor eller tillåts handla direkt med kryptovalutan via mobiltelefonen, 

för att kryptovalutorna ska kunna användas som betalningsmedel. Utöver kryptovalutors 

potentiella användningsområden, anser vi att det generellt är viktigt att öka kunskapen om att det 

är stor skillnad på olika kryptovalutor och att inte dra alla kryptovalutor över en kam. Vissa 

kryptovalutor skapas med intentionen att utvecklas till en accepterad valuta, medan andra 

kryptovalutor enbart bygger på pyramid-liknande spel, som Erik tidigare berättat. Vi anser därför 

att den generella okunskapen om skillnaderna mellan kryptovalutor hindrar utvecklingen för de 

kryptovalutor vars uppsåt är ärlig, eftersom den generella synen på kryptovalutor blir negativ till 

följd av okunskapen. 
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7.2.2 Smarta kontrakt 

Vi anser att smarta kontrakts möjlighet att skapa förutsägbarhet resulterar i att gemensamma 

spelregler mellan parterna kan skapas, trots begränsad tillit. Den kodade automatiseringen innebär 

att delbetalningarna, i till exempel ett biståndsprojekt, kan överföras när kraven om 

revisionsrapporter och dokumentation inkommit utan att passera en tredje extern par. Smarta 

kontrakt anser vi i teorin låter som en fantastisk möjlighet att ingå avtal utan att behöva lita på 

motparten eller en extern tredje part, men är det verkligen hela sanningen? Svaret är nej. 

Tillitsproblematiken kopplas istället här till att programmeraren av det smarta kontraktet lägger in 

korrekt data i koden och att avtalets parter har programmeringsvana, så att de förstår innehållet i 

kontraktet som Erik tidigare berättat. Saknas programmeringsvana och förståelse för koder 

kommer inte parterna att förstå källkoderna som publiceras tillsammans med kontraktet, vilket 

innebär att parterna måste ta hjälp av en tredje part för att förstå kontraktets innehåll. Det leder till 

att den påtalade ökade transparensen och öppenheten vid smarta kontrakt endast uppkommer om 

parterna i avtalet, eller den som går in på blockkedjan för att läsa kontraktet, förstår källkoden. 

Kodningen av det smarta kontraktet innebär att den mänskliga faktorn inte utesluts från processen, 

eftersom en begränsat rationell programmerare måste skapa det smarta kontraktet. 

Smarta kontrakt skapades för att minska kontraktskostnader, kontrollkostnader och 

konfliktkostnader, eftersom kontraktet automatiserar avtalets överenskommelser och inte går att 

revidera i efterhand (Christidis & Devetsikiotis, 2016; Holmstedt & Örnberg, 2018). Vid enklare 

avtalsprocesser utan konflikter kommer därför avtalsprocessens transaktionskostnader att minska, 

eftersom processen blir mer tidseffektiv. Däremot anser vi att det är en avvägning gentemot 

förtryckta standardavtal i traditionell form, eftersom de traditionella standardavtalen också 

tidseffektiviserar avtalsprocessen och minskar risken för opportunistiskt beteende, men inte kräver 

samma tekniska kunnande. Vi anser därför att biståndsorganisationer måste göra en avvägning om 

huruvida marginalnyttan är större än den ökade marginalkostnaden för att utforma ett smart 

kontrakt i jämförelse med det traditionella standardavtalet. 

Avsaknaden av regelverk leder främst till en ökad osäkerhet och risk när det smarta kontraktet 

kopplas till fysiska tillgångar, som både Anders och Erik tidigare beskrivit. Riskerna kan reduceras 

om beslutsfattare tar fram ett juridiskt regelverk för blockkedjebaserade lösningar. Det skulle 

innebära att tvister under avtalsprocessen skulle kunna tas upp på nationell institutionell nivå, 
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vilket skulle resultera i att enklare typer av avtal skulle kunna automatiseras för att spara in 

transaktionskostnader i avtalsprocessen (Christidis & Devetsikiotis, 2016). Utgångspunkten i en 

avtalsprocess med ett smart kontrakt, kan därför fortfarande vara att utesluta mellanhänder, men 

att det finns en ökad trygghet för parterna om konflikt uppstår i efterhand. Vi anser därför att det 

fortfarande finns ett behov av blockkedjebaserade lösningar, även om en tredje part måste kopplas 

in vid en senare tidpunkt i avtalet, vilket skiljer sig från Anders tidigare åsikt om att 

blockkedjebaserade lösningar inte fyller en funktion om mellanhänder inkluderas.  

Möjligheten att förhindra opportunistiskt beteende i ett smart kontrakt är dock begränsat, eftersom 

det är vid mer komplexa kontrakt som risken för opportunistiskt beteende är som störst, inte vid 

enklare avtal (Riordan & Williamson, 1985). Smarta kontrakt anser vi därför kan användas för att 

automatisera interna processer, men vid mer komplexa avtal, som exempelvis bistånd, anser vi att 

riskerna fortfarande är alldeles för höga för att dessa verktyg ska användas. Risken för att koden 

hackas via buggar eller att koden lagts in felaktigt riskerar att generera i att en del av resurserna 

för att minska världens fattigdom försvinner. Det anser vi är en för hög risk att ta när pengarna har 

ett så viktigt och betydelsefullt ändamål.  Smarta kontrakt kan därför användas för att tids- och 

kostnadseffektivisera interna processer, men dess chanser till att reducera opportunistiskt beteende 

och korruption vid bistånd anser vi vara begränsade. 

 

7.2.3 Tokens 

Tokens, kopplade till fysiska tillgångar, kan ge nytt ljus till diskussionen om att ge bistånd genom 

kontanter eller specifikt stöd (Pauly, 1970; Kelaher & Dollery, 2008; Gentilini, 2016). 

Organisationer kan genom att binda tokens till exempelvis matkuponger eller utbildningstimmar, 

få ökad kontroll över biståndet. Användningen av tokens på det här sättet är jämförbart med att 

skapa certifikat eller bevis i den riktiga världen. Det som tillkommer är den extra säkerheten som 

Erik talar om i form av kryptografi och oföränderligheten som Anders påtalat, när 

blockkedjeteknik används. Tokens via blockkedjan Ethereum innebär försvårande av förfalskning 

av bevisen, eller de tokens, som utfärdats. Det som däremot inte kan säkerställas är att varje token 

inte säljs vidare eller att en person hämtar ut fler tokens än den är berättigad till. Kompletterande 

teknik såsom ansiktsigenkänning, geo-taggning, fingeravtrycks- eller irisscanning måste därför till 

för att säkerställa att resursfördelningen av bistånden blir jämnt fördelade som David och Fredrik 

tidigare lyft fram. 
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Om den aktuella kontexten för en biståndsinsats anses vara för riskfylld, kan specifik hjälp genom 

tokens samt kompletterande teknik öka sannolikheten för att organisationen ska överväga att 

genomföra insatsen. Transaktionskostnader är generellt högre vid skickandet av varor och tjänster, 

än vid skickandet av kontanta medel (Gentilini, 2016). Det resulterar därför i  en avvägning för 

biståndsorganisationen huruvida marginalnyttan överstiger den ökade marginalkostnaden för att 

hantera opportunistiskt beteende. Tokens och kompletterande teknik kan begränsa möjligheten till 

opportunistiskt beteende i första led, men förhindrar inte biståndsmottagaren att sälja vidare 

biståndet exempelvis den uthämtade maten (Althauser, 2017). Vi anser att det är omöjligt för 

biståndsorganisationer att förhindra att varor säljs vidare, eftersom det i slutändan är upp till den 

enskilda individen att avgöra hur biståndet ska användas. Däremot, anser vi att tokens tillsammans 

med kompletterande teknik är en användbar teknik eftersom det skapar förutsättningar för en 

rättvisare fördelning. 

Utöver rättvisare fördelning medför den kompletterande tekniken dock nya integritetsproblem, 

som David tidigare berättat. Det gör att det inte är en självklarhet att dessa metoder ska användas 

trots teknikens fördelar. Det blir därför ännu en avvägning för biståndsorganisationerna att 

diskutera. Vi tycker att det är viktigt att ha integritetsproblematiken i åtanke, men att 

väsentligheten i biståndsorganisationers utdelning av mat, vatten och livsnödvändigheter i 

humanitära kriser och krigsdrabbade miljöer väger tyngre. 

 

7.3 Hur kan de blockkedjebaserade lösningarna kryptovalutor, smarta kontrakt och tokens 

hantera transaktionskostnader i avtalsprocesser exponerade mot opportunism, jämfört 

med traditionella avtalslösningar? 

De blockkedjebaserade lösningarna kan hantera transaktionskostnader i avtalsprocesser 

exponerade mot opportunism när Greenspans (2015) fem kriterier är uppfyllda för processen. 

Blockkedjetekniken hanterar det första grundproblemet i avtalsprocesser, 

informationsasymmetrier, genom att erbjuda en möjlighet att ingå avtal trots brist på tillit samt en 

delad databas för ökad transparens och öppenhet. Det leder till minskade kontakt- kvalitet- och 

kontrollkostnader i jämförelse med traditionella avtalslösningar, eftersom parterna inte behöver 

investera i förebyggande säkerhetsåtgärder och kontroller för att få ökat förtroende för varandra. 

Blockkedjebaserade lösningars transparens och öppenhet skapar också incitament för att agera 

hederligt, eftersom transaktionerna på blockkedjan måste godkännas av flertalet miners och noder 
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för att gå igenom. Det leder till att risken för moral hazard och opportunistiskt beteende för de 

transaktioner som genomförs i blockkedjan minskar i jämförelse med traditionella avtalsprocesser 

där det bara är de involverade parterna som måste godkänna avtalet. 

Den begränsade rationaliteten påverkar förutsägbarheten i avtalsprocessen, då det påverkar 

parternas möjlighet att utforma felfria kontrakt (Williamson, 1981). Det leder till att den 

idiosynkratiska risken i avtalet ökar vid mer komplexa avtal som sträcker sig över en längre 

tidsperiod (Riordan & Williamson, 1985). Smarta kontrakts möjlighet att automatisera 

avtalsprocesser ökar förutsägbarheten och förtroendet i enklare avtalsprocesser jämfört med ett 

traditionellt papperskontrakt, eftersom automatiseringen innebär tydligare spelregler över vad som 

kommer att ske (Holmstedt & Örnberg, 2018). Risken för opportunistiskt beteende är dock ytterst 

liten i enklare avtal, som Riordan och Williamson (1985) tidigare presenterat. Det innebär att 

smarta kontrakts möjlighet att hantera opportunistiskt beteende i avtalsprocesser är begränsad, 

eftersom teknikens avsaknad av lagrum och tekniskt avancerade nivå medför ny problematik vid 

mer komplexa avtal (Christidis & Devetsikiotis, 2016). Det resulterar i att det traditionella 

papperskontraktet bättre kan hantera transaktionskostnaderna i mer komplexa avtalsprocesser än 

de blockkedjebaserade lösningarna. 

Strategiskt beteende försvårar förutsägbarheten i avtalsprocesser, eftersom parterna utnyttjar 

informationsasymmetrier för att maximera sin egen nytta (Saam, 2007). Parternas möjlighet att 

följa transaktioner i blockkedjan försvårar strategiskt beteende gentemot det traditionella 

betalningssystemet. Smarta kontrakts automatiserande process försvårar strategiskt beteende från 

avtalsparterna efter att kontraktet lagts upp på blockkedjan, eftersom kontraktet är oförändligt (Luu 

et al, 2016). Däremot finns, som Erik poängterat, möjligheten för personen som kodar det smarta 

kontraktet att agera opportunistiskt, genom att skriva in bedräglig information i blockkedjan. 

Dessutom innebär svårigheten med att koda ett smart kontrakt en ökad risk för att en tredje part 

hackar kontraktet, än vid ett traditionellt papperskontrakt (Kolber, 2018). Avsaknaden av lagar och 

rättsliga konsekvenser inom blockkedjevärlden möjliggör att smarta kontrakt kan hackas utan hot 

om rättsliga konsekvenser (Christidis & Devetsikiotis, 2016). Vi anser därför att de ekonomiska 

konsekvenserna av en bugg i kodningen bör avskräcka företag och organisationer från att använda 

sig av blockkedjebaserade lösningar vid komplexa avtal som byggprojekt och skräddarsydda avtal. 

Istället anser vi att företag och organisationer bör fortsätta att använda sig av 
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branschöverenskommelser, signalering och förebyggande säkerhetsåtgärder för att minska risken 

för opportunistiskt beteende. 

Tokens och kompletterande bevisningsteknik kan hantera transaktionskostnaderna för 

opportunistiskt beteende genom att bidra till en rättvisare fördelning vid givande av varor och 

tjänster. Den blockkedjebaserade lösningen bidrar därför till en mer tids- och kostnadseffektiv 

hantering av opportunistiskt beteende än traditionella metoder. Däremot är det viktigt att ha i 

åtanke att hanteringen av transaktionskostnader via blockkedjebaserade lösningar endast gäller i 

den digitala världen, som Anders tidigare berättat. När kryptovalutor växlas till 

centralbanksutgiven valuta eller programmeraren till det smarta kontraktet ska lägga in koden, kan 

opportunism fortfarande uppkomma vilket inte kan hanteras med hjälp av blockkedjan.  Vi anser 

därför att kontexten, avtalets karaktär och avtalsparternas preferenser är de avgörande faktorerna 

om blockkedjetekniken eller den traditionella tekniken är den mest lämpade lösningen för en 

avtalsprocess. Utöver dessa faktorer är det sista som styr om en övergång till ny teknik är 

motiverad, huruvida den grundinvestering som ett skifte innebär förväntas medföra en större 

marginalnytta än marginalkostnad (Brealey, Myers & Allen, 2011).  
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8. Slutsats 

 

Blockkedjebaserade lösningar anses vara lämplig teknik att implementera i avtalsprocesser om 

Greenspans (2015) fem kriterier är uppfyllda. Det krävs ett behov av en ökad transparens, där 

behovet tillgodoses av blockkedjans gemensamma databas. Vidare bör avtalsprocessen 

kännetecknas av låg tillit, ett behov av att utesluta mellanhänder och flertalet transaktioner som 

bygger på varandra (Greenspan, 2015). I vår fallstudie behövs ökad transparens som ett verktyg 

för att bättre hantera kontakt-, kvalitet- och kontrollkostnader för korruption. Vi har i vår fallstudie 

visat att biståndsprocesser inte alltid uppfyller alla fem kriterier, vilket innebär att 

biståndsorganisationer inte bör implementera blockkedjebaserade lösningar i alla biståndsinsatser 

utan måste analysera huruvida en framtida insats uppfyller kriterierna eller inte. 

Ytterligare aspekter att betrakta innan blockkedjetekniken implementeras är avvägningen mellan 

blockkedjans ökade transparens, öppenhet och censurresistens gentemot de ökade 

säkerhetsriskerna och lägre transaktionshastigheterna. Eriks förklaring att publika blockkedjor 

exponerar betalningsflödena för utomstående parter, leder till att personer med intentioner att 

attackera punkter på blockkedjan ökar i takt med att betalningsflödena ökar. Vidare är vi eniga 

med Eriks påstående att de publika blockkedjorna är säkrare än de privata blockkedjorna, eftersom 

fler aktörer upprätthåller nätverket. Vidare instämmer vi med att den publika blockkedjan bör 

baseras på konsensusmekanismen Proof-of-work för att öka säkerheten ytterligare i nätverket, 

eftersom transaktionerna då valideras genom ett matematiskt pussel (Rosic, 2017a). Vi anser 

därför att biståndsorganisationer bör använda sig av blockkedjorna Bitcoin och Ethereum med 

kryptovalutor om blockkedjetekniken implementeras och transparens, öppenhet och 

censurresistens värderas högst i avvägningen inför ett kommande biståndsprojekt. 

Blockkedjebaserade lösningars möjlighet att bättre hantera transaktionskostnader i 

biståndsprocesser exponerade mot korruption jämfört med traditionellt biståndsgivande, anser vi 

beror på miljön och avtalets karaktär. Kryptobetalningar försvårar bedrägerier genom en ökad grad 

av transparens och öppenhet i jämförelse med traditionella betalningar. Däremot medför 

problematiken med hög volatilitet och en eventuell framtida höjning av transaktionsavgifterna ett 

hot mot kryptovalutor som betalningsmedel. Vi ser ett användningsområde för 

biståndsorganisationer att använda sig av kryptovalutor i de länder där människor inte har tillgång 
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till ett bankkonto. Användningsområdet gäller generellt för organisationer som ämnar ingå avtal 

med parter i länder där det finansiella systemet fungerar dåligt. I vilken utsträckning detta påverkar 

transaktionskostnader för bistånd beror på graden av institutionell utveckling kopplat till 

hanteringen av kryptovalutor. Den institutionella utvecklingen beror i sin tur på inställningen till 

kryptovalutor i stort, varpå vi tror ökad kunskap inom området på sikt kommer att påverka till 

fördel för kryptovalutor såsom bitcoin och ethereum. 

Smarta kontrakt kan bättre hantera transaktionskostnader i enklare avtalsprocesser än traditionella 

avtalslösningar, eftersom automatiseringen skapar förutsägbarhet för parterna (Holmstedt & 

Örnberg, 2018). Svårigheten att koda mer komplexa kontrakt innebär däremot en ökad 

säkerhetsrisk för att det smarta kontraktet hackas av en tredje part (Luu et al, 2016). Risken ökar 

ytterligare genom avsaknaden av regelverk för smarta kontrakt (Christidis & Devetsikiotis, 2016). 

Det resulterar i slutsatsen, i enighet med Erik, att smarta kontrakts oförändliga karaktär försvårar 

strategiskt beteende för avtalsparterna efter att kontraktet kodats, men det är fortfarande möjlighet 

att agera opportunistiskt innan genom att felaktiga data läggs in i programmeringskoden. Vi anser 

därför att smarta kontrakt bör användas för att tid- och kostnadseffektivisera enklare 

avtalsprocesser, men att dess möjligheter att bättre hantera transaktionskostnader vid exempelvis 

korruption i bistånd är begränsade. 

Användningen av tokens i biståndsprocesser ger ökad kontroll över biståndet i osäkra miljöer 

(Althauser, 2017), vilket reducerar kontrollkostnader genom att risken för opportunistiskt beteende 

minskar. Tokens ökar även chansen att avtalspartners generellt vågar ingå avtal i mer utsatta och 

osäkra miljöer, vilket gör användningen generell. Däremot går det inte att säkerställa att utgivna 

tokens inte säljs vidare, eller att individer tilldelas fler tokens än tänkt. Kompletterande teknik kan 

lösa det sistnämnda problemet, men ger i sin tur upphov till integritetsproblem. Vi ser därmed 

tokens som användbara i avtalsprocesser för att bättre hantera transaktionskostnader vid 

opportunistiskt beteende i första led än traditionella avtalslösningar, men endast i kombination 

med kompletterande teknik. 

Sammanfattningsvis, blockkedjebaserade lösningar kan inte bättre hantera transaktionskostnader i 

alla typer av avtalsprocesser exponerade mot opportunism jämfört med traditionella 

avtalslösningar. Vi har identifierat att kontexten, avtalets karaktär och avtalsparternas preferenser 

är de avgörande faktorerna huruvida blockkedjetekniken bättre kan hantera 
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informationsasymmetrier, strategiskt beteende och begränsat rationella parter för att hålla nere 

transaktionskostnaderna. Hänsyn måste även tas till den initiala uppstartskostnaden som uppstår 

vid implementation av blockkedjetekniken. Det kan däremot vara lockande för en organisation 

som bedriver avtalsprocesser exponerade mot opportunism att signalera till flertalet intressenter 

att de arbetar med innovativ blockkedjeteknik. Vi anser, i linje med Hedlund (2007), därför att det 

är viktigt att en tydlig avvägning på både kort- och långsikt görs för den enskilda organisationen 

om marginalnyttan verkligen överstiger marginalkostnaden för införandet av blockkedjebaserade 

lösningar. 

 

8.1 Policyimplikationer 

Osäkerheten för framtida regleringar hindrar kryptovalutors utveckling. Därför anser vi, att de 

större multilaterala organisationerna måste fatta gemensamma beslut om hur valutorna ska 

hanteras. Globala överenskommelser för kryptovalutor skulle leda till att beslutsfattare på nationell 

nivå vågade investera i fler växlingskontor, internetuppkoppling och vardagshandel med 

kryptovalutorna. En global acceptans skulle därmed bidra till en större säkerhet för de idag största 

och mest säkra kryptovalutorna. Om en överenskommelse skulle nås att förbjuda kryptovalutor 

som betalningsmedel, kan länder och organisationer sluta investera resurser i osäkerheten runt 

kryptovalutor och istället välja att lägga resurser på annan ny teknik. Oavsett beslutsfattarnas 

åsikter, anser vi att enighet inom större regioner och multilaterala organisationer är det viktigaste 

för att utvecklingen ska kunna ta sig framåt. 

Gemensamt för beslutsfattare på alla nivåer gäller att de bör beakta de skillnader som finns mellan 

olika kryptovalutor, genom att inte generalisera dem till en enda grupp. I vilken mån som 

beslutsfattarna behöver anpassa institutionerna efter kryptovalutorna, återspeglas i efterfrågan på 

en ny valuta. Det gör att efterfrågan på betalningar i kryptovalutor i utvecklingsländer blir högre 

än i mer utvecklade länder, vilket leder till att beslutsfattare inom de multilaterala organisationerna 

tillsammans med beslutsfattarna på lokal nivå i utvecklingsländerna måste implementera den nya 

betalningstekniken tillsammans för att uppnå bästa möjliga resultat. 

I enighet med Christidis och Devetsikiotis (2016), anser vi att de juridiska aspekterna måste 

hanteras av beslutsfattare för att smarta kontrakt ska bli användbara för organisationer externt. 

Beslutsfattare på nationell och internationell nivå måste utforma ett regelverk för fysiska tillgångar 
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i smarta kontrakt, för att kontrakttypen ska kunna användas i mer komplexa avtal i framtiden. 

Regelverket måste skydda avtalsparterna vid tvister, annars anser vi inte att de smarta kontrakten 

på ett bättre sätt kan hantera transaktionskostnader än traditionella avtalslösningar. Vidare behöver 

tydliga regelverk tas fram över vart gränsen för integritetskränkande bevisningsteknik går, för att 

blockkedjebaserade lösningar med tillhörande kompletterande teknik ska kunna användas vid 

exempelvis biståndsinsatser i utsatta miljöer. 

 

8.2 Förslag till framtida forskning 

Vi ser ett användningsområde för de blockkedjebaserade lösningarna smarta kontrakt och 

kryptovalutor för biståndsorganisationer om osäkerheten och volatiliteten kopplad till lösningarna 

minskar. Förslag till fortsatta studier är därför att en ny analys för de blockkedjebaserade 

lösningarnas användande i biståndsprocesser görs i framtiden för att se om möjligheten att 

applicera teknikerna ökat. 

Vi anser däremot att studier som analyserar integritetsproblematiken vid kompletterande 

bevisningsteknik är högst intressant att studera redan idag. Analysen bör lyfta diskussionen om 

vart gränser för integritetskränkande bevisning går och hur hjälporganisationer kan stärka sin 

bevisning via ny teknik, utan att det upplevs kränkande för mottagaren. Vi ser att både 

biståndsorganisationerna och biståndsmottagarna har att vinna på bättre och säkrare bevisning, 

eftersom det ökar chanserna att biståndsorganisationer vågar gå in i fler osäkra och utsatta miljöer. 

Det gör att fler människor kan få hjälp, vilket vi anser öka incitamenten för ytterligare forskning 

inom området. 
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Appendix A 

 

Intervjuguide 1 – Sida 

Vår studie är en del av vårt examensarbete för civilekonomprogrammet vid Linköpings universitet. 

Studiens syfte är att analysera huruvida blockkedjebaserade lösningar kan effektivisera bistånd 

genom att identifiera och analysera korruptionskostnader i biståndsförhandlingar. Syftet med 

intervjun är att få mer kunskap om hur biståndsorganisationer jobbar mot korruption i praktiken. 

Intervjun beräknas ta cirka 40 minuter. Du och organisationen du jobbar för kommer att vara helt 

anonyma i arbetet och all information som vi tillhandahåller kommer att lagras av enbart 

Linköpings universitet. Inspelningen kommer att raderas efter att uppsatsen färdigställts. Du 

kommer att få godkänna dina egna svar på frågorna innan vi integrerar dessa i vårt arbete. Du 

kommer också att erbjudas möjligheten att läsa den färdiga uppsatsen. Du har när som helst rätt 

att neka till att besvara en fråga och du har rätt att avbryta intervjun när som helst under tiden 

intervjun pågår. 

Intervjun börjar med generella frågor om synen på korruption och hur arbetet med korruption ser 

ut i praktiken. Därefter följer frågorna hela biståndsprocessen från planering till utvärdering.  

Samtycke om inspelning. 

Uppvärmningsfrågor 

1. Vad har du för utbildning? 

a. Var det ett självklart val för dig? 

i. Varför? 

ii. Varför inte? 

 

2. Har du tidigare arbetat med utvecklingsarbete eller humanitära frågor? 

a. Om ja, på vilket sätt? 

 

3. Vilka tidigare erfarenheter har hjälpt dig i din nuvarande position? 

a. Varför? 
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4. Hur länge har du arbetat för Sida? 

a. Har du haft andra positioner inom organisationen? 

i. Om ja, vilka? 

 

5. Vad är bakgrunden till att du jobbar för Sida? 

a. Var det ett självklart val för dig? 

i. Varför? 

 

Generella frågor 

Kampen mot korruption är en av Sidas mest prioriterade frågor. 

6. Har ni en utbildning för anti-korruption? 

a. Om ja, vad är det viktigaste du tog med dig från utbildningen? 

i. Varför? 

 

7. Vad anser du är det viktigaste att tänka på vid arbetet mot korruption? 

a. Hur påverkar det här din motivation i ditt biståndsarbete? 

 

8. Vart i biståndsprocessen, anser du, att det är störst risk för korruption? 

a. Varför? 

 

Sida har under de senaste åren haft ett större fokus på kontroll och riskhantering. 

9. Hur resonerar Sida i avvägningen mellan att investera resurser i förbyggande åtgärder 

mot korruption, i förhållande till att investera i kontroller och uppföljning i efterhand? 

a. Varför? 

 

På er hemsida kan utläsas att Sida ger stöd till ett stort antal länder genom olika kanaler. Men, 

10. Hur går det till i praktiken när pengarna skall skickas till exempel en mottagare som är 

ansvarig för ett projekt i Afrika? 
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a. Skiljer sig sättet att överföra ekonomiska medel mellan olika typer av projekt och 

länder? 

i. Om ja, på vilket sätt? 

 

11. Hur arbetar Sida och era partnerorganisationer för att skapa förtroende hos 

lokalbefolkningen i projekt som ämnar förändra lokalbefolkningens normer, värderingar 

och gamla traditioner?  

a. Vilka är de största utmaningarna i dessa projekt? 

b. Hur hanteras ett eventuellt motstånd från lokalbefolkningen? 

 

12. Hur vanligt är det att biståndsarbetare och samarbetspartners hotas eller erbjuds mutor för 

att dra sig undan från ett insatsområde? 

a. Hur agerar Sida om detta inträffar? 

b. Är det, enligt dig, ett utbrett problem generellt inom biståndsarbete? 

 

Val av mottagare 

Vi är, som presenterats innan, intresserade av att identifiera alla korruptionskostnader som 

uppstår under hela biståndsprocessen. Den första frågan kopplas därför till valet av mottagare. 

13. När värderar Sida att en potentiell biståndsmottagare har en för hög korruptionsrisk för 

att biståndsavtal ska ingås? 

a. Vilken betydelse har tidshorisonten och omfattning på biståndet? 

i. Varför? 

 

Upphandlingar 

Oegentligheter kopplat till upphandlingar beskrivs i Sidas årsrapport 2017 som en vanligt 

förekommande typ av korruption. 

14. Hur arbetar chefer och medarbetare på Sida med att identifiera de risker och utmaningar 

som finns med ett biståndsprojekts upphandlingsprocess? 

a. Skiljer sig identifieringsprocessen beroende på typ av bistånd? 

i. Om ja, på vilket sätt? 
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I exemplet ”Elektrifiering av Mocambique” från er hemsida framgår att Sida kan bidra med stöd 

i form av en oberoende konsult. 

15. Har Sida oftast en representant med under upphandlingar med tredje part för externa 

tjänster? 

a. Om ja, hur går det till rent praktiskt? 

b. Om nej, hur säkerställer ni att det blir en rättvis upphandling? 

 

I Mocambiqueexemplet beskrivs hur utbetalningsprocessen gick till vid detta infrastrukturprojekt. 

16. Hur skiljer sig utbetalningsprocessen vid olika typer av projekt och bistånd? 

a. Varför? 

 

17. Hur hanterar Sida om budgeten tar slut innan uppdraget färdigställs? 

 

18. Vad innebär det att delrapporter om ekonomisk- och resultatuppföljning måste godkännas 

innan en delbetalning kan utbetalas i ett projekt? 

a. Vilka krav måste vara uppfyllda? 

i. Varför? 

 

19. Vad sker med en planerad utbetalning om ett projekt inte är slutfört vid avtalad tid? 

a. Varför? 

b. Varför inte? 

 

Avtal/Kontrakt 

20. Vid vilka typer av bistånd använder sig Sida av mer standardiserade kontrakt? 

a. När är avtalen mer komplexa? 

b. Vilken av dessa två kontraktstyper är, enligt din uppfattning, det mest 

förekommande vid Sidas biståndsarbete? 
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Uppföljning och kontroll 

21. Hur kontrolleras det att tredje part (leverantör) levererar det som överenskommits i 

avtalet? 

a. Om fältbesök görs, hur genomförs dessa? 

i. Anlitas kontrollanter i tredje part och hur kvalitetssäkras dessa?  

ii. Oförberett eller inte? 

iii. Om fusk upptäcks, hur hanteras detta? 

Ett vanligt kostnadsbedrägeri är att en utförare fakturerar dubbelt för ett projekt. 

22. Hur säkerställer Sida att en extern tredje part inte erhåller betalning av en annan 

organisation för samma utförda arbete i ett projekt? 

 

23. Har Sida ett gemensamt redovisningssystem för alla projekt? 

a. Om ja, hur ser detta ut? 

b. Om nej, hur redovisas varje enskilt projekt? 

 

24. Under utvärderingar av biståndsprojekt i utsatta områden, vad består underlagen för 

kostnadsredovisningen av? 

a. Är det exempelvis handskrivna kvitton? 

i. Om ja, hur minimeras risken för manipulation? 

 

Avslutningsfrågor 

Vi skulle vilja avsluta intervjun med en fråga kopplad till blockkedjebaserade lösningar, som är 

en del av studiens syfte. Vi vet att du är sakkunnig inom bistånd och korruption, men vi har 

förståelse för om du inte är lika insatt i blockkedjan. Men vi är ändå nyfikna på din åsikt i frågan:  

25. Vart i biståndsprocessen ser du den största potentialen för att minska 

korruptionskostnader? 

a. Tror du att detta skulle kunna underlättas med hjälp av ny datateknik? 

i. Om ja, på vilket sätt? 

ii. Om nej, varför inte? 
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26. Avslutningsvis undrar vi om det finns någon mer kostnad kopplad till korruption som du 

anser att vi har glömt? 

a. Har du något annat som du vill tillägga, som du tror att vi kan ha nytta av? 
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Intervjuguide 2 – Hjälporganisation 

Vår studie är en del av vårt examensarbete för civilekonomprogrammet vid Linköpings universitet. 

Studiens syfte är att analysera huruvida blockkedjebaserade lösningar kan effektivisera 

biståndsinsatser genom att identifiera och analysera korruptionskostnader i biståndsförhandlingar. 

Syftet med intervjun är att få mer kunskap om hur hjälporganisationer jobbar mot korruption i 

praktiken. 

Intervjun beräknas ta cirka 40 minuter. Du och organisationen du jobbar för kommer att vara helt 

anonyma i arbetet och all information som vi tillhandahåller kommer att lagras av enbart 

Linköpings universitet. Inspelningen kommer att raderas efter att uppsatsen färdigställts. Du 

kommer att få godkänna dina egna svar på frågorna innan vi integrerar dessa i vårt arbete. Du 

kommer också att erbjudas möjligheten att läsa den färdiga uppsatsen. Du har när som helst rätt 

att neka till att besvara en fråga och du har rätt att avbryta intervjun när som helst under tiden 

intervjun pågår. 

Intervjun börjar med generella frågor om synen på korruption och hur arbetet med korruption ser 

ut i praktiken. Därefter följer frågorna hela biståndsprocessen från planering till utvärdering.  

Samtycke om inspelning. 

Uppvärmningsfrågor 

1. Vad har du för utbildning? 

a. Var det ett självklart val för dig? 

i. Varför? 

ii. Varför inte? 

2. Har du tidigare arbetat med utvecklingsarbete eller humanitära frågor? 

a. Om ja, på vilket sätt? 

 

3. Vilka tidigare erfarenheter har hjälpt dig i din nuvarande position? 

a. Varför? 
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4. Hur länge har du arbetat för din hjälporganisation? 

a. Har du haft andra positioner inom organisationen? 

i. Om ja, vilka? 

5. Vad är bakgrunden till att du jobbar för din hjälporganisation? 

a. Var det ett självklart val för dig? 

i. Varför? 

Generella frågor 

6. Distribueras bidragen som er hjälporganisation erhåller från Sida varje år enligt samma 

princip? 

a. Om ja, inom vilket eller vilka område/områden investerades bidraget under 

föregående verksamhetsår? 

b. Om nej, hur väljs det specifika området ut?  

 

7. Hur sker betalningen rent praktiskt för en av er organisations insatser i utlandet?  

a. Skiljer sig sättet att överföra ekonomiska medel mellan olika typer av projekt och 

länder? 

i. Om ja, på vilket sätt? 

 

8. Hur ser er organisations utbildning för anti-korruption ut för medarbetare och chefer? 

a. Vad är det viktigaste du tog med dig från utbildningen? 

i. Varför? 

 

9. Vad anser du är det viktigaste att tänka på vid arbetet mot korruption? 

a. Hur påverkar det här din motivation i ditt arbete? 

 

10. Vart i insatsprocessen, anser du, att det är störst risk för korruption? 

a. Varför? 

 



   
 

89 
 

11. Hur resonerar er organisation i avvägningen mellan att investera resurser i förbyggande 

åtgärder mot korruption, i förhållande till att investera i kontroller och uppföljning i 

efterhand?  

a. Varför? 

 

12. Hur arbetar er organisation för att skapa förtroende hos lokalbefolkningen i projekt som 

ämnar förändra lokalbefolkningens normer, värderingar eller gamla traditioner?  

a. Vilka är de största utmaningarna i dessa projekt? 

b. Hur hanteras ett eventuellt motstånd från lokalbefolkningen? 

 

13. Hur vanligt är det att insatsarbetare hotas eller erbjuds mutor för att dra sig undan från ett 

insatsområde? 

a. Hur agerar er organisation om detta inträffar? 

b. Är det, enligt dig, ett utbrett problem generellt inom biståndsarbete? 

 

14. Hur hanterar er organisation nolltoleranspolicyn om det krävs att det till exempel betalas 

en muta för att en nödvändig leverans ska få passera en inofficiell vägspärr? 

a. Har tidshorisonten och omfattning på insatsen någon betydelse? 

i. Om ja, på vilket sätt? 

ii. Om nej, varför inte? 

Val av mottagare 

Vi är, som presenterats innan, intresserade av att identifiera alla korruptionskostnader som 

uppstår under hela insatsprocessen. De första frågorna kopplas därför till valet av mottagare. 

15. När värderar er hjälporganisation att en potentiell insatsmottagare har en för hög 

korruptionsrisk för att ett insatsavtal ska ingås? 

a. Vilken betydelse har tidshorisonten och omfattning på insatsen? 

i. Varför? 

 

 



   
 

90 
 

Upphandlingar 

Upphandlingar med en extern tredje part kan innebära ökade risker för korruption. 

16. När tar er hjälporganisation hjälp av externa lokala leverantörer för att hjälpa till med ett 

specifikt projekt? 

a. Varför? 

 

17. Hur arbetar chefer och medarbetare på er organisation med att identifiera de risker och 

utmaningar som finns vid en insats upphandlingsprocess med tredje part? 

a. Skiljer sig identifieringsprocessen beroende på typ av insats? 

i. Om ja, på vilket sätt? 

 

18. Har er hjälporganisation en representant med under upphandlingar med tredje part för 

externa tjänster? 

a. Om ja, hur går det till rent praktiskt? 

b. Om nej, hur säkerställer ni att det blir en rättvis upphandling? 

 

19. Efter att upphandlingen är klar, hur sker utbetalningarna från er hjälporganisation till den 

externa utföraren? 

a. Om förskottsbetalning, hur hanterar er organisation om budgeten tar slut innan 

uppdraget färdigställs? 

b. Om via delbetalningar, vad krävs för att få nästa utbetalning? 

i. Hur bevisar den externa parten för er organisation att kravet är uppfyllt? 

c. Om efterskottsbetalning, fördröjs utbetalning om projektet inte är slutfört vid 

avtalad tid? 

 

Avtal/kontrakt 

20. Vid vilka typer av insatser använder sig er organisation av mer standardiserade kontrakt? 

a. När är avtalen mer komplexa? 

b. Vilken av dessa två kontraktstyper är, enligt din uppfattning, det mest 

förekommande vid er organisations insatsarbete? 
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Uppföljning och kontroll 

21. Hur kontrolleras det att en extern tredje part (leverantör) levererar det som 

överenskommits i avtalet? 

a. Om fältbesök görs, hur genomförs dessa? 

i. Anlitas kontrollanter i tredje part och hur kvalitetssäkras dessa?  

ii. Oförberett eller inte? 

iii. Om fusk upptäcks, hur hanteras detta? 

 

Ett vanligt kostnadsbedrägeri är att en utförare fakturerar dubbelt för ett projekt. 

22. Hur säkerställer er organisation att en extern tredje part inte erhåller betalning av en 

annan organisation för samma utförda arbete i ett projekt? 

 

23. Har er hjälporganisation ett gemensamt redovisningssystem för alla projekt? 

a. Om ja, hur ser detta ut? 

b. Om nej, hur redovisas varje enskilt projekt? 

 

24. Under utvärdering av ett projekt i utsatta områden, vad består underlagen för 

kostnadsredovisningen av? 

a. Är det exempelvis handskrivna kvitton? 

i. Om ja, hur minimeras risken för manipulation? 
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Avslutningsfrågor 

Vi skulle vilja avsluta intervjun med en fråga kopplad till blockkedjeteknik, som är en del av 

studiens syfte. Vi vet att du är sakkunnig inom bistånd och korruption, men vi har förståelse för 

om du inte är lika insatt i blockkedjeteknik. Men vi är ändå nyfikna på din åsikt i frågan:  

25. Vart i biståndsprocessen ser du den största potentialen för att minska 

korruptionskostnader? 

a. Tror du att detta skulle kunna underlättas med hjälp av ny datateknik? 

i. Om ja, på vilket sätt? 

ii. Om nej, varför inte? 

 

26. Avslutningsvis undrar vi om det finns någon mer kostnad kopplad till korruption som du 

anser att vi har glömt? 

a. Har du något annat som du vill tillägga, som du tror att vi kan ha nytta av? 
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Intervjuguide 3 - Blockkedjeteknik 

Vår studie är en del av vårt examensarbete för civilekonomprogrammet vid Linköpings universitet. 

Studiens syfte är att analysera huruvida blockkedjebaserade lösningar kan effektivisera bistånd 

genom att identifiera och analysera korruptionskostnader i biståndsförhandlingar. Syftet med 

intervjun är att fylla ut våra kunskapsluckor om hur blockkedjebaserade lösningar fungerar i 

praktiken, samt bekräfta att vi uppfattat teknikens för- och nackdelar korrekt.   

Intervjun beräknas ta cirka 40 minuter. Du kommer att vara helt anonym i arbetet och all 

information som vi tillhandahåller kommer att lagras av enbart Linköpings universitet. 

Inspelningen kommer att raderas efter att uppsatsen färdigställts. Du kommer att få godkänna dina 

egna svar på frågorna innan vi integrerar dessa i vårt arbete. Du kommer också att erbjudas 

möjligheten att läsa den färdiga uppsatsen. 

Du har när som helst rätt att neka till att besvara en fråga och du har rätt att avbryta intervjun när 

som helst under tiden intervjun pågår. 

Samtycke om inspelning. 

Uppvärmningsfrågor 

1. Vad har du för utbildning? 

a. Var det ett självklart val för dig? 

i. Varför? 

ii. Varför inte? 

 

2. Har du varit yrkesverksam inom IT-området tidigare? 

a. Om ja, anser du att det har ökat din förståelse av blockkedjan och dess 

användningsområden? 

i. På vilket sätt? 

b. Om nej, hur väcktes ditt intresse för blockkedjan? 

 

3. Hur gick du till väga för att få all den kunskap du besitter idag inom blockkedjan? 
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4. Arbetar du med blockkedjerelaterade frågor i ditt arbete idag? 

a. Om ja, på vilket sätt? 

b. Om nej, hur mycket tid lägger du utanför ditt ordinarie arbete på att förstå och 

utveckla dina kunskaper inom blockkedjan? 

 

5. Hur väcktes ditt intresse för att förmedla din kunskap vidare till andra människor som är 

nyfikna på blockkedjetekniken och dess möjligheter? 

 

Blockkedjan 

Blockkedjan beskrivs av en del som en revolutionerande teknik som kan användas för att lösa en 

mängd olika problem. Men två blockkedjebaserade frågor som vi fortfarande funderar på efter att 

ha läst litteraturen är: 

6. Hur säkert är blockkedjan mot cyber-attacker som har avsikter att skada 

blockkedjenätverket, anser du? 

a. Varför? 

 

7. Vad är skillnaden mellan Proof-of-work och Proof-of-stake? 

a. Vilket av dessa anser du vara mest robust? 

i. Varför? 

 

Kryptovaluta 

Vi har även flera allmänna frågor kring kryptovalutor: 

8. Hur kan en tredje person se och bekräfta att en specifik betalning mellan två parter har 

ägt rum? 

a. Vad krävs för att kunna se en specifik betalning? 

 

9. Hur skiljer sig enligt dig den allmänna opinionen för- och emot Bitcoin i skilda delar av 

världen? 

a. Vad tror du att detta kan beror på? 

i. Varför? 
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10. Är förändringen av värdet under kort tid i kryptovalutor ett problem för kryptovalutors 

framtid generellt? 

a. Varför? 

b. Hur skiljer sig problematiken på kort- och lång sikt? 

 

11. Vad finns det för utmaningar för kryptovalutor i framtiden? 

a. Varför? 

Vi är fortfarande osäkra på skillnaden mellan Bitcoin och Ethereum, med avseende på till exempel 

kostnader och miljöpåverkan. Vi undrar därför: 

12. Vad skulle du säga är de största skillnaderna mellan Bitcoin och Ethereum idag? 

a. Med avseende på tillit på 3:e part (centralisering)? 

b. Vad används ”tokens” i Ethereum till? 

i. Vad skiljer dessa från ”coins”? 

 

13. Hur tror du att avgifterna för att skicka en transaktion kommer att förändras framöver i 

Bitcoin och Ethereum? 

a. Hur tror du att detta kommer att påverka? 

ii. Varför? 

 

14. Hur ställer du dig till påståendet om att energiförbrukning kopplad till  Bitcoin och 

Ethereum är för hög i relation till dess påstådda fördelar? 

a. Hur tror du att detta påverkar kryptovalutors möjligheter i framtiden? 

i. Varför? 
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Smarta kontrakt 

Smarta kontrakt kan spara in kostnader för rekrytering av tredje part som exempelvis en advokat 

eller sekreterare. Hur detta sker rent praktiskt är svårt att hitta i litteraturen och vi undrar därför: 

15. Vad, utifrån dina erfarenheter, behövs det rent kunskapsmässigt för att kunna skriva ett 

smart kontrakt? 

a. Nivå på tekniskt kunnande? 

b. Programmeringsvana? 

 

16. Hur signeras ett smart kontrakt av avtalsparterna? 

a. Kan en part läggas till i avtalet i efterhand? 

i. Om ja, i så fall hur? 

ii. Om nej, varför inte? 

 

17. Vad behövs för att en utomstående part ska kunna läsa innehållet i ett smart kontrakt? 

a. Kan en se till att bara vissa får tillgång? 

i. Om ja, på vilket sätt? 

 

18. Hur ser möjligheterna idag ut för att knyta ett smart kontrakt till en fysisk tillgång som till 

exempel ett husköp istället för endast digitala tillgångar, anser du? 

a. Hur kan dessa komma att ändras framöver? 

b. Vad behövs för att tekniken ska kunna användas för fysiska tillgångar? 

 

19. Varför är Ethereum mer använt än andra kryptovalutor när det gäller smarta kontrakt? 

a. Jämfört med t.ex. Bitcoin? 

 

20. Hur stor är risken för att liknande händelser som DAO-fondens undergång i Ethereum 

händer igen? 

a. Varför? 
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Avslutning 

21. Vad anser du vara blockkedjebaserade lösningars största fördelar? 

a. Varför? 

 

22. Vad anser du vara blockkedjebaserade lösningars största nackdelar/begränsningar? 

a. Varför? 

 

23. Tror du att vi generellt i samhället kommer att se mer av blockkedjebaserade lösningar 

framöver? 

a. Om ja, varför? 

b. Om nej, varför inte? 

 

Vi skulle vilja avsluta intervjun med en fråga kopplad till bistånd och korruption, som är en del av 

studiens syfte. Vi vet att du är sakkunnig inom blockkedjebaserad teknik, men vi har förståelse för 

om du inte är lika insatt i korruption. Men vi är ändå nyfikna på din åsikt i frågan:  

24. Vad tror du om blockkedjebaserade lösningars möjligheter att förebygga 

korruptionskostnader vid biståndsavtal? 

a. Varför? 

b. Finns det enligt dig ett redan befintligt blockkedjesystem eller specifik 

kryptovaluta som skulle passa just för att effektivisera bistånd? 

i. Varför? 

 

25. Avslutningsvis undrar vi om du har något som du vill tillägga utöver våra frågor som du 

tror att vi kan ha nytta av? 

 


