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Abstract 
The digitalization impact all parts of society and not least the financial sector. One technology 
that is considered to have a large impact on the financial industry is blockchain technology. 
 
In this thesis, participants in the financial industry are examined with the purpose to examine 
their progress in implementing blockchain technology in their organization and how there are 
working with the technology from a perspective of the Everett. M. Rogers theories of 
Diffusion of Innovation. The Decision-Innovation Process and the organizations progress 
with blockchain technology is particularly examined as well as concepts as communication 
channels, change agencies and opinion leaders. 
 
Representatives from SEB, Bankgirot, Skatteverket and Riksbanken have been interviewed 
about their progress in implementing blockchain technology from a diffusion of innovation 
perspective.  
 
The result shows that all participants have some form of blockchain related project active, 
either in form of internal experiments or market intelligence. SEB has had the most progress 
in their work, probably because of their large resources. The participants mainly gather 
knowledge from organizations or initiatives they consider to be opinion leaders. The opinions 
leaders are for the private organizations considered to be research initiatives where the 
participating members businesses are similar to their own. For the public organizations, the 
opinion leaders seems to be other public organizations similar to their own. The public 
companies have in larger extent been approached by change agencies, mainly with the 
intention to find a business partner for a collaboration.  
 
The progress of Bankgriot and Riksbanken are considered to be in the “persuasion stage” 
(stage two) while the progress of SEB and Skatteverket seems to be in the “decision stage” 
(stage three). None of the examined organizations progress has reached stage four or five.  
Future studies would include a larger number of participants from different parts of the 
financial sector. This study is proposed to be re-done in approximately five years to compare 
the results.  
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Sammanfattning 
Digitaliseringen påverkar alla delar av samhället och inte minst den finansiella sektorn. En 
teknologi som förväntas ha stor påverkan på det finansiella systemet är blockkedjeteknologi.  
 
I denna undersökning kartläggs hur och i vilken utsträckning aktörer i den svenska finansiella 
sektorn arbetar med blockkedjeteknologi. Undersökningen görs utifrån Everett. M. Rogers 
berömda teorier om diffusion av innovation. Framförallt är det teorierna om beslutprocessen 
om innovation som analyseras men också andra element som kommunikationskanaler, 
förändringsbyråer och opinionsledare.  
 
I undersökningen har representanter från SEB, Bankgirot, Skatteverket och Riksbanken 
intervjuats kring hur deras organisation arbetar med blockkedjeteknologi och hur arbetet ser 
ut utifrån ett perspektiv om diffusion av innovation.  
 
Resultatet visar att alla aktörerna har någon form av blockkedjerelaterat projekt igång, 
antingen i form av egna experiment eller omvärldsbevakning. Den aktör som kommit längst 
är SEB och detta beror troligen på att de har störst resurser att tillgå. Aktörerna hämtar 
information och kunskap framförallt från de organisationer eller forskningsinitiativ respektive 
aktör anses vara opinionsledare. De som anses vara opinionsledare är för de privata aktörerna 
globala forskningsinitiativ bedrivna av aktörer med liknande verksamhet som de själva. För 
de icke privata aktörerna anses andra aktörer med liknande verksamhet i andra länder vara 
opinionsledare. De privata aktörerna har i större utsträckning approcherats av 
förändringsbyråer, då främst med syfte att samarbeta med aktören.  
 
Bankgirot och Riksbankens arbete anses befinna sig i övertalningssteget (steg två) i 
beslutsprocessen om innovation medans SEB och Skatteverkets arbete anses befinna sig i 
beslutssteget (steg tre). Ingen av aktörerna har nått steg fyra och fem.  
 
I avsnittet vidare forskning föreslås en studie med ett större antal aktörer inom de undersökta 
kategorierna samt aktörer från fler kategorier. Utöver detta föreslås att undersökningen görs 
om inom förslagsvis fem år för att då jämföra resultaten i den studien med den aktuella 
undersökningen.   
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Introduktion 
 
Bakgrund 
Förändring har aldrig skett så snabbt som det gör just nu. Digitaliseringen påverkar alla typer 
av företag i alla typer av branscher och den som inte anpassar sig kan ha svårt att överleva. 
Företagens intäktsmodeller förändras ständigt tack vare nya teknologiska landvinningar och 
digitaliseringen skapar nya behov hos kunderna som företagen måste möta för att kunna 
behålla sin konkurrenskraft. En bransch som är i stor förändring just nu är den finansiella 
sektorn. Nya FinTech-bolag (Financial Technology) utmanar ständigt de mer traditionella 
aktörerna i det finansiella systemet och cyberhoten sätter stor press på både företag och 
myndigheter att säkra sin information och sina tjänster. Samtidigt erbjuder digitalisering 
starka verktyg för företag och myndigheter att förbättra och effektivisera sina verksamheter 
genom till exempel avancerad data analys och robotisering.  

Kryptovalutor och den underliggande blockkedjeteknologin anses av vissa vara en av de mest 
betydelsefulla innovationerna sedan internet. En bransch som troligen kommer påverkas 
mycket av blockkedjeteknologi är den finansiella sektorn. Blockkedjor, en form av 
distribuerad liggare, har potentialen att omstöpa väletablerade finansiella institut och bidra 
med bland annat lägre kostnader, snabbare transaktioner och ökad transparens. Denna nya 
teknologi förväntas ha stor påverkan på alla typer tillgångar, World Economic Forum (2015) 
spår till exempel att tio procent av global BNP troligen kommer att vara lagrat på en 
blockkedja år 2027.  

Fördelar och nackdelar med blockkedjeteknologi diskuteras flitigt fram och tillbaka men hur 
ser egentligen arbetet med tekniken ut i den svenska finansiella sektorn idag? Vilka aktörer 
arbetar med tekniken och i vilken utsträckning? Framförallt, hur tar företag till sig 
blockkedjeteknologi och vad påverkar beslutsprocesserna? 

I denna uppsats utreds detta med avstamp i Everett. M. Rogers klassiska teorier kring 
diffusion av innovation.  

 

Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att med utgångspunkt i forskning av diffusion av 
innovation utreda hur aktörer i den finansiella sektorn arbetar med blockkedjeteknologi, i 
vilken utsträckning de jobbar med teknologin och vad som påverkar adoption av teknologin. 

 
Frågeställning 
Hur arbetar aktörer i det finansiella systemet med blockkedjeteknologi och i vilken 
utsträckning? 
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Avgränsningar 
Inom ramen för detta examensarbete har endast den svenska finansiella sektorn undersökt. 

Under arbetets gång har många aktörer inom det finansiella systemet tillfrågats att vara med i 
intervjuer. De som har ställt upp på intervju är alla aktörer som i någon form arbetar med 
blockkedjeteknologi och representanterna från aktörerna har alla kunskap och intresse av 
området. Detta kan bidra med en snedvridning och absolut mest intressant hade varit att få 
höra av aktörer som i mindre utsträckning eller inte alls arbetar med blockkedjeteknologi.  

På grund av arbetets utforming och omfattning finns det inte utrymme att gå på djupet i varje 
implementation av blockkedjeteknologi.  

 

Arbetets utformning 
Kapitlen i detta arbete är disponerade enligt följande: 

1. Bakgrund; I detta kapitel introduceras ämnet samt syfte och frågeställning anges. Här 
anges också vad arbetet väntas bidra med till forskningsläget samt arbetets 
avgränsningar 

2. Metod; I detta kapitel presenteras arbetets metod. Undersökningens tillvägagångsätt, 
kritik mot den samt förslag på förbättringar presenteras också.  

3. Teoretisk bakgrund; I detta kapitel presenteras en kort överblick över det svenska 
finansiella systemet, det nuvarande kunskapsläget kring blockkedjeteknologi samt 
forskning om diffusion av innovation.  

4. Resultat; Här presenteras resultaten från de intervjuer som genomförts. Resultaten 
presenteras utifrån de ämnen som diskuterades under intervjuerna.  

5. Analys och diskussion; I denna del diskuteras resultatet och kopplingar dras till 
forskning om diffusion av innovation. 

6. Slutsatser och framtida forskning; I detta kapitel presenteras slutsatser av den 
utförda studien samt förslag till framtida undersökningar inom ämnet.   
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Metod 
 

Val av studie 
Studien som genomförts är en kvalitativ studie. Valet av studie motiveras av att det inte finns 
tillfredställande mängd data för att genomföra en kvantitativ studie. Däremot finns det flera 
personer med djup kunskap och erfarenhet av blockkedjeteknologi och arbetet med detta hos 
aktörer i den finansiella sektorn.. När det finns få personer men som besitter djup kunskap är 
det bättre att utföra djupare intervjuer med dessa (Blomkvist och Hallin, 2014). 

 

Forskningsprocessen 
Forskningsprocessen är uppdelad i tre olika delar. Först genomförs en litteratursturstudie där 
information från litteratur och digitala källor redovisas. Sedan genomförs och redovisas 
resultaten från flera intervjuer med representanter från finanssektorns olika aktörer. Sist görs 
en analys av resultaten där de olika aktörerna placeras in i kategorier enligt Rogers teorier om 
diffusion av innovation (2003). 

 

Steg 1: Litteraturstudie 
Det första steget i studien är en litteraturstudie. Denna del har till syfte att utreda det tidigare 
forskningsläget av området. Först förklaras den finansiella sektorn, dess uppgifter och en 
definition av sektorns aktörer presenteras. Sedan ges en beskrivning av blockkedjeteknologi 
och dess användningsområden överlag men framförallt inom den finansiella sektorn. Sist 
utreds diffusion av innovation och framförallt beslutsprocessen om innovation.  

Litteraturen har sökts fram via framförallt databasen Primo och Google Scholar. I studien har 
framförallt vetenskaplig litteratur studerats men också texter och publikationer utgivna av 
myndigheter.  

 

Steg 2: Intervjuer 
Det andra steget i forskningsprocessen är intervjuer med representanter från finanssektorns 
olika aktörer. Enligt Blomkvist och Hallin (2004, s.70) är ”intervjun som forskningsmetod 
lämplig när man är intresserad av att utveckla en fördjupad förståelse för ett fenomen, när 
man vill upptäcka nya dimensioner och när man är intresserad av mångtydighet” vilket 
stämmer bra in på denna undersöknings mål. Personerna som intervjuas har alla expertis inom 
antingen ny teknologi och innovation generellt inom finans, blockkedjeteknologi specifikt 
och/eller diffusion av innovation. Intervjuerna är av en semistrukturerad karaktär vilket är den 
vanligaste typen av intervjuteknik. Vid semistrukturerade intervjuer ställs ett antal 
förutbestämda frågor till respondenten som. Dessa frågor är öppna till karaktären för att 
respondenten ska kunna utveckla sitt svar och att intervjuaren och respondenten får en bra 
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konversation (Blomkvist och Hallin s. 71, 2014). Samtliga respondenter pratar om 
nedanstående ämnen men vissa variationer i intervjuernas karaktär kan förekomma.  

Intervjuerna kretsar följande ämnen 

- Nuvarande arbete med blockkedjeteknologi 
- Kommunikationskanaler  
- Förändringsagenter  
- Opinionsledare 
- Kommunikationskanaler som påverkar arbetet och uppfattningar kring 

blockkedjeteknologi 
 

Steg 3: Analys, slutsats och vidare forskning 
I det avslutande steget görs analyser av resultatet samt diskussioner förs kring analyserna. De 
olika aktörernas diffusion och beslutsprocesser jämförs med varandra och potentiella 
anledningar till eventuella skillnader i resultatet diskuteras. Analysen avslutas med att de 
olika aktörernas arbete placeras in under de olika stegen i Rogers teorier om beslutsprocess 
om innovation.  

I det sista avsnittet dras slutsatser utifrån arbetet och förslag på vidare forsknings presenteras.  

 

Studiens validitet 
Enligt Blomkvist och Hallin (2014, s. 50) uppnås validitet genom att  

- Litteraturgenomgången handlar om det ämnesområde som problematiseringen, syftet 
och frågeställningen anger 

- Den teori som refereras till i teoriavsnittet och sedan används i analysen stämmer med 
syfte och frågeställning 

- Problematisering, syfte och frågor överensstämmer med val av datainsamlingsmetod, 
val av informanter etc.  

- Diskussionen handlar om det syftet säger att den ska handla om; att frågorna besvaras.  

Alla studier som genomförts har genomgående studerats med ett kritiskt förhållningssätt för 
att göra studien så pålitlig och relevant som möjligt.  

Den till största delen studerade litteratur utgörs av vetenskapligt material och publikationer 
utgivna av myndigheter och har alla bäring till det undersökta ämnet. Detta material bör anses 
hålla hög validitet. Visst material som publicerats av företag och andra organisationer har 
studerats med ett extra kritiskt förhållningssätt och endast publikationer från betrodda och 
respekterade företag och organisationer har studerats. 

Blockkedjeteknologi är en i sammanhanget ny och oprövad innovation vilket innebär att det 
vid tiden för undersökningen finns en begränsad mängd vetenskaplig undersökningar gjorda 
på området. De mest respekterade författarnas utgivelser är de som har studerats för att ge en 
så bra förklaring till blockkedjeteknologi som möjligt.  
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Diffusion av innovation har inte studerats i någon större utsträckning inom just den finansiella 
sektorn. En stor del av den forskning som gjorts kring innovation av diffusion har dessutom 
gjorts ur ett konsumentperspektiv vilket inte är relevant för denna studien. I brist på tidigare 
jämförbar forskning har inte andra processer kring diffusion av innovation tagits med.  

Med anledning av både studiens och studieområdets omfattning har ett relativt litet antal 
personer kunnat intervjuas. För att ge mer validitet till studien hade med fördel fler aktörer 
inom varje kategori kunnat intervjuas samt fler representanter från varje aktör.  
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Teoretisk bakgrund 
 

Denna del är en utläggning kring det nuvarande teoretiska läget över det berörda forskningsområdet. 
Först presenteras en sammanfattning av den svenska finansiella sektorn. Sedan förklaras begreppet 
blockkedjeteknologi och några av dess applikationer i den finansiella sektorn presenteras. Sist 
presenteras utdrag ur Rogers (2003) forskning om Diffusion av Innovation. 

 
Finansiell sektor 
 

”Ett effektivt finansiellt system är av grundläggande betydelse för att den svenska ekonomin 
ska fungera väl och för den ekonomiska välfärden”(Svenska Bankföreningen,2018). 

 

Den finansiella sektorns uppgifter 
 

Tre huvudsakliga uppgifter 

”Den finansiella sektorn har tre huvudsakliga uppgifter: Att omvandla sparande till 
finansiering, att hantera risker och att göra det möjligt att genomföra betalningar på ett 
effektivt sätt” (Riksbanken, 2016).  

 

Att omvandla sparande till finansiering 

Behovet av att låna pengar finns både hos företag och privatpersoner. Privatpersoner kan 
behöva låna för att investera i en bostad eller utbildning medans ett företag kan behöva låna 
pengar för att förverkliga en uppfinning. Samtidigt finns det företag och personer som vill 
spara till exempelvis pension eller investeringar. Om varje person eller företag skulle behöva 
leta upp lämpliga projekt att investera i skulle det vara väldigt ineffektivt. Samtidigt skulle det 
vara ineffektivt för varje person eller företag som är i behov av att låna pengar att på egen 
hand söka upp lämpliga investerare. Den finansiella sektorn har därför en central roll genom 
att den medverkar till att kanalisera sparande till investeringar på ett effektivt sätt 
(Riksbanken, 2016).  

 

Att hantera risker 

Att gardera sig mot olika typer av risker är något som både privatpersoner och företag har 
stort behov av. Privatpersoner kan vilja skydda sig ekonomiskt mot risker så som brand, stöld 
och sjukdom. Företag kan ha ett intresse i att gardera sig mot olika risker såsom varierande 
råvarupriser och valutasvängningar. På den finansiella marknaden finns det särskilda 
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finansiella kontrakt som är konstruerade för att hantera sådana risker, dessa kallas derivat. 
Exempel på derivat är optioner, swapar och terminer.  

 

Effektiva och säkra betalningar 

De finansiella företagen tillsammans med vissa myndigheter skapar förutsättningar för en 
effektiv förmedling av transaktioner och betalningar. Dessa betalningar kan vara både 
transaktioner mellan företag men också transaktioner mellan privatpersoner. Det är en 
förutsättning för att ekonomin som helhet ska fungera att ekonomiska transaktioner vid alla 
tillfällen kan genomföras snabbt, smidigt och tryggt (Riksbanken 2016).  

 

Aktörer i den finansiella sektorn 
 

Finansiella intermediärer 

Finansiella intermediärer är specialiserade mellanhänder som verkar i den finansiella sektorn. 
Intermediärerna kan enligt Riksbanken (2016) delas in i fyra olika grupper. 

 

Kreditgivande institut 

Till kreditgivande institut hör framförallt banker och kreditmarknadsföretag. Dessa institut är 
experter på att bedöma kreditrisker och har därmed stor betydelse för kapitalförsörjningen i 
ekonomin (Riksbanken, 2016).  

Banker har länge haft en viktig roll i betalningsväsendet eftersom de tillhandahåller konton 
som används vid betaltransaktioner och flera andra finansiella tjänster. Banker är den största 
kreditgivaren bland de kreditgivande institutet och står för ungefär hälften av den totala 
utlåningen till allmänheten (Riksbanken, 2016) .  

Kreditmarknadsföretag är ofta specialister inom ett specifikt område.  De största 
kreditmarknadsföretagen faller under kategorierna bolåneinstitut och finansbolag. 

 

Riskkapitalbolag 

Riskkapitalbolag lånar ut till företag som har högre risk och som banker därför inte beviljar 
lån. Dessa intermediärer investerar framförallt i onoterade företags aktiekapital och har ofta 
ett aktivt ägarengagemang. Riskkapital är bra för etablerade företag som till exempel inte är 
redo för börsnotering eller för privatpersoner som inte vill belåna privata tillgångar för att 
utveckla sin verksamhet (Riksbanken 2016).  
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Placerare 

Till kategorin placerare tillhör främst försäkringsbolag, fondbolag och pensionsfonder. Dessa 
företag ägnar sig i större utsträckning av att förvalta andras tillgångar än sina egna och 
förvaltar stora delar av allmänhetens sparande.  

Försäkringsbolag förvaltar de premier som försäkringstagarna betalar in till 
försäkringsbolagen. I huvudsak investerar försäkringsbolag i obligationer och aktier men 
också i fastigheter.  

Fondbolag förvaltar kapital i fonder med olika placeringsinriktningar. Genom att placera sina 
pengar i fonder kan investeraren åtnjuta lägre transaktionskostnader än om hon hade handlat 
fondens tillgångar på egen hand och får genom fondens breda ägande en stor riskspridning 
(Mishkin och Serletis, 2011). Aktiefonder är den vanligaste typen av fond men även 
räntefonder och blandfonder finns. En mindre vanlig fond är hedgefonder som har en mer 
obunden förvaltning vad det gäller placeringsstrategier och derivat (Riksbanken, 2016). 

Pensionsfonder förvaltar pensionsspararnas pengar och de största aktörerna är de statliga AP-
fonderna. AP-fonderna 1-4 samt 6 ansvarar för att förvalta pensionsmedel inom ramen för 
fördelningssystemet medans sjunde AP-fonden i konkurrens med privata fondbolag förvaltar 
medel inom premiepensionssystemet (Riksbanken, 2016).  

 

Värdepappersinstitut 

De värdepappersbolag och kreditinstitut som har Finansinspektionens tillåtelse att bedriva 
värdepappersrörelse kallas värdepappersinstitut. Deras huvudsakliga uppgift är dels att 
bedriva handel med värdepapper för sina kunders räkning (kommissionshandel) men också att 
köpa och sälja värdepapper för egen räkning i egenskap av marknadsgaranter (Riksbanken, 
2016). Genom att bedriva kommissionshandel och vara marknadsgaranter är 
värdepappersinstituten med och skapar förutsättningar för en likvid och effektiv marknad för 
värdepapper.  

 

Finansiell Infrastruktur 

Betalningssystem 

Det finns två olika typer betalsystem i Sverige, ett för massbetalningar och ett för riktigt stora 
betalningar. Massbetalningar är en större volym betalningar till ett lägre värde och 
tillhandahålls av företag som bankgirot medans större betalningar genomförs av RIX.  

 

Värdepapperscentral 
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På en värdepapperscentral hanteras bytet av värdepapper och pengar till följd av handel som 
sker på finansiella marknadsplatser och kallas för avveckling. Den svenska 
värdepapperscentralen heter Euroclear Sweden AB. 

 

Centrala motparter 

En central motpart kan förekomma vid clearing och avveckling av finansiella instrument. En 
central motpart går in som köpare till alla säljare och som säljare till alla köpare i 
transaktioner av värdepapper. Motpartsrisker mellan flera parter ersätt genom att alla får den 
centrala motparten som motpart. Genom användande av central motpart kan ”nettning” 
utnyttjas och clearing effektiveras därför (Riksbanken, 2018). 

 

Tillsynsmyndigheter och centralbanker 

Vid sidan av det finansiella systemet finns tillsynsmyndigheter och Sveriges centralbank 
Riksbanken. Exempel på en tillsynsmyndighet är Finansinspektionen (FI). Finansinspektionen 
har som uppdrag att övervaka finansmarknaden. Som en del i detta driver de tillsyn över 
företag som fått FI:s tillstånd att arbeta på den finansiella marknaden. (Finansinspektionen, 
2019). En annan myndighet som står vid sidan om det finansiella systemet är Skatteverket. 
Deras syfte är att ”säkerställa finansiering av den offentliga sektorn och bidra till ett väl 
fungerande samhälle genom att motverka brottslighet” (Skatteverket, 2019). 

Riksbanken har två huvudsakliga uppgifter, att upprätthålla ett fast penningvärde och att 
främja ett säkert och effektivt betalningsväsende (Riksbanken, 2018).  

För att upprätthålla ett fast penningvärde arbetar Riksbanken för att inflationen ska vara låg 
och stabil. Det viktigaste verktyget för att påverka inflationen är styrräntan, den ränta som 
gäller när banker lånar pengar av eller placerar pengar hos Riksbanken.  

Riksbankens uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningssystem innebär att de ska 
verka för stabilitet i det finansiella systemet som helhet (Riksbanken, 2018). Förutom att ge ut 
sedlar och mynt tillhandahåller de det elektroniska betalningssystemet RIX som används för 
stora betalningar mellan framförallt banker. Riksbanken övervakar och analyserar stabiliteten 
i den finansiella sektorn för att kunna upptäcka problem som leder till störningar. Deras fokus 
ligger bland annat på den finansiella infrastruktur som behövs för att betalningar och den 
svenska finansmarknaden ska fungera (Riksbanken, 2018).  

Inom sitt uppdrag har Riksbanken funderat på sin roll i en allt mer digital värld och som ett 
led i detta har Riksbanken startat ett projekt som undersöker möjligheten för dom att ge ut en 
digital centralbankspeng, en så kallad e-krona (Riksbanken, 2018).  

 

Blockkedjeteknologi 
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En översikt 

Distributed Ledger Technology (DLT) är en typ av databas som delas av olika noder i ett 
nätverk (Mills, et al., 2017). En specifik typ av DLT är en blockkedja. I en blockkedja adderas 
förändringar i databasen via en serie av block där blocken är kronologiskt och kryptografiskt 
kopplade till varandra. DLT och blockkedjeteknologi används ofta som synonymer trots att 
blockkedjor endast är en typ av DLT. 

Bitcoin är en ny typ av digitala pengar. Istället för att ställas ut och kontrolleras av riksbanken 
hanteras dessa digitala pengar av ett decentraliserat nätverk av datorer. Nätverket använder 
sig av kryptografi och andra teknologier för att reglera utbudet av bitcoin och för att hålla koll 
på vem som äger vad. Denna typ av digitala pengar kallas för en kryptovaluta. 

Banker använder sig av liggare för att hålla reda på kundernas tillgångar och saldon. Bitcoin 
använder sig också av en liggare men istället för att endast hållas och uppdateras av en central 
part som banken så håller och uppdaterar alla deltagare i det decentraliserade nätverket en 
kopia av liggaren. Denna typ av liggare kallas distribuerad liggare (distributed ledger) tack 
vare att varje deltagare i nätverket håller och hanterar varsin kopia.  

När nya transaktioner läggs till i den distribuerade liggaren inkluderas en länk till föregående 
transaktioner så att alla deltagare i nätverket på egen hand kan verifiera flödet och ursprunget 
av varje transaktion. Dessa transaktioner lagras i block som länkas tillsammans i en linjär 
kronologisk ordning och bildar en kedja av block, en blockkedja.  

Blockkedjan ses som huvudsakliga teknologiska innovationen av bitcoin eftersom den är en 
förtroendebefriad sanningsmekansim av alla transaktioner i ett nätverk. Användarna av 
nätverket kan lita på att informationen i den distribuerade liggaren stämmer och behöver 
därmed inte lite på en motpart eller en tredjepartsaktör som en bank. Blockkedjeteknologi 
möjliggör transaktioner av alla slag helt befriade från intermediärer och utan behov av 
förtroende mellan alla typer av parter i en global skala (Swan, 2015).  

 

Öppna och stängda liggare 

Blockkedjor kan vara av olika karaktärer och ha olika egenskaper. De huvudsakliga 
varianterna är öppna och stängda liggare samt tillståndskrävande och icke-tillståndskrävande 
liggare. Liggarens karaktär som öppen eller stängd bestämmer vem som kan se informationen 
i databasen, är databasen öppen kan vem som helst se informationen medans det krävs 
tillåtelse att se informationen om den är stängd. Huruvida liggare är tillståndkrävande eller 
inte bestämmer vem som har rätt att uppdatera liggaren. I en icketillståndskrävande liggare 
kan vem som helst uppdatera informationen medans det krävs tillstånd för att göra det i en 
tillståndskrävande liggare (Ølnes, Ubacht och Janssen, 2017).  

 

Blockkedjeteknologi i den finansiella sektorn 
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Den finansiella sektorn är ett av de huvudområden där blockkedjeteknologi kan göra stor 
skillnad (Swan). Enligt en undersökning gjord av PwC (2018) är den finansiella sektorn den 
industrin som ligger längst fram i utvecklingen av blockkedjeteknologi idag. Teknologin har 
enligt World Economic Forum (2016) potentialen att förenkla och öka effektiviteten i den 
finansiella sektorn genom att etablera nya finansiella infrastrukturer och processer. Fortsatt 
säger WEF i sin studie att blockkedjeteknologi tillsammans med andra framväxande 
teknologier kommer att forma den nya generationens finansiella infrastrukturer.  

Exempel på blockkedjerelaterade projekt i den finansiella sektorn idag 

R3 och Corda 

R3 är ett blockkedjeföretag som leder ett konsortium som syftar till att forska på 
blockkedjeteknologi och dess applicerbarhet framförallt i det finansiella systemet. Konsortiet 
startades år 2015 och bestod då utav nio stora finansiella företag bland annat Barclays, 
Goldman Sachs, och JP Morgan. Idag består konsortiet av över 300 medlemmar från 13 
länder och gruppen har växt till att även inkludera andra typer av företag och organisationer 
som teknikföretag (IBM, Amazon etc.) samt olika myndigheter. Sverige är representerat av 
bland annat bankerna Nordea, SEB och Danske Bank (R3, 2018). 

Tillsammans har konsortiet skapat  Corda, en ”open source” plattform framförallt skapad för 
den finansiella sektorn men som också har många andra användningsområden.  

Genom att använda Corda kan företag och institutioner göra transaktioner med varandra 
direkt utan att använda några mellanhänder med hjälp av smarta kontrakt. Genom att 
aktörerna interagerar direkt med varandra elimineras friktioner och kostnader minskas. 
Plattformen möjliggör att alla aktörer på ett mycket effektivt sätt nå konsensus kring 
transaktioner och andra händelser i nätverket vilket gör att behovet av tillit mellan parterna 
försvinner. Eftersom plattformen är open source kan företag och andra organisationer bygga 
sina egna program och applikationer på plattformen som sedan andra kan ta del av. Nyckeln 
är enligt konsortiet att alla aktörer agerar och utvecklar utifrån ett ramverk av regler och 
standarder kring utveckling. Trots att Corda baseras på och är inspirerad av 
blockkedjeteknologi är inte Corda en egen blockkedja i sig (R3, 2018). 

Ripple 

Ripple Labs, Inc driver ett globalt betalningsnätverk som baseras på blockkedjeteknologi. 
Deras lösning RippleNet kopplar samman banker, företag och andra finansiella institut och 
låter dessa gör betalningar på ett decentraliserat sätt. Enligt Ripple själva erbjuder de ”ett 
friktionslöst sätt att skicka och ta emot pengar globalt” (Ripple Labs, 2019). Nätverket har 
idag över 200 kunder varav SEB är en av dom (SEB, 2016).  

Svenska fondmarknaden 

Nasdaq har tillsammans med SEB en prototyp för utfärdande och avveckling av fondandelar 
baserad på blockkedjeteknologi. Projektets målsättning är att bidra med transparens och 
effektivitet till ett område som idag kännetecknas av manuella processer och ett stort antal 
intermediärer (Nasdaq, 2018)  
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E-voting 

Nasdaq har genom ett projekt kring blockkedjeteknologi skapat något de kallar Nasdaq 
eVoting. Denna funktion möjliggör kostnadsbesparingar och effektivisering för företag, 
investerare tillsynsmyndigheter med flera i röstningsprocesser vid bolagsstämmor. Alla parter 
kan genom Nasdaq eVoting delta i alla bolagsstämmor eller andra röstningsprocesser från 
distans via internet (Nasdaq 2018). 

 

Diffusion av innovation 
Diffusion av Innovation definieras enligt Rogers (2003) som ”processen i vilken en 
innovation kommuniceras genom en specifik kommunikationskanal över tid bland 
medlemmarna i ett socialt system”. 

 

Fyra delar av diffusion av innovation 
1. Innovation 

En innovation är enligt Rogers (2003) ”en idé, tillämpning eller objekt som uppfattas 
som ny av en individ..” En innovation behöver nödvändigtvis inte vara ny ur ett 
tidsperspektiv för att uppfattas som en innovation. En synonym till innovation som 
används av Rogers är teknologi. Enligt Rogers består ofta en teknologi av två delar, en 
hårdvarudel och en mjukvarudel. Oftast är en teknologi en kombination av hårdvara 
och mjukvara men kan också bestå endast av mjukvara. Exempel på detta är politiska 
åsikter och religiösa idéer. Adaption av teknologi som endast består av mjukvara är 
svårare att studera och har därmed en långsammare adoptionsprocess (Rogers, 2003).  

2. Kommunikationskanaler 
Den andra delen av diffusion av innovation är kommunikationskanaler. Rogers 
definierar kommunikation som ”en process i vilken deltagarna skapar och delar 
information med varandra i syfte att nå en gemensam förståelse”. Kommunikationen 
sker genom olika kanaler. Rogers menar att diffusion är en specifik form av 
kommunikation och innefattar tre delar: en innovation, två individer och en 
kommunikationskanal. Exempel på kommunikationskanaler är massmedia så som TV 
och radio eller personliga samtal mellan individer. Eftersom personliga samtal mellan 
individer är en social process är detta en väldigt stark kommunikationskanal för att 
ändra en persons åsikt.  

3. Tid 
Enligt Rogers ignoreras ofta tidsaspekten i beteendevetenskap men genom att 
inkludera tidsaspekten i forskning om diffusion har stora fördelar. 
Innovationsprocessen, kategorisering av och adaptionstakt har alla en tidsaspekt och 
dessa delar kommer att tas upp senare. 

4. Sociala system 
Ett socialt system är ”en grupp av sammanhängande enheter som gemensamt löser 
problem för att nå ett gemensamt mål”. Medlemmarna av ett socialt system kan till 
exempel vara individer eller informella grupper. Diffusion av innovation påverkas 
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mycket av den sociala strukturen av det sociala systemet eftersom diffusion sker inom 
dessa system. En social struktur kan vara att systemet har en tydlig hierarkisk 
indelning där personer av lägre rang förutsätts utföra det som personer av högre rang 
begär av dom.  

 

Opinionsledare och förändringsagenter 
En opinionsledare är enligt Rogers (2003) en individ som kan influera andra individers 
beteende och attityder. Detta informella ledarskap är inte en effekt av individens formella 
position eller status i ett socialt system utan av individens tekniska kompetens, sociala 
tillgänglighet och konformitet till normen. Sociala system har ofta både opinionsledare som är 
innovativa och opinionsledare som är emot förändring. Jämfört med sina följare är ofta 
opinionsledare (1) mer exponerade mot all form av extern kommunikation och anses därför 
vara mer kosmopolitiska, (2) något högre socioekonomisk status, och (3) något mer 
innovativa.  En opinionledares nätverk möjliggör hen att vara en social modell vars 
innovativa beteende imiteras av andra i det sociala systemet.  

En annan typ av individ som påverkar andra i det sociala systemet är personer som företräder 
förändringsbyråer som inte är den del av det sociala systemet. Dessa personer kallas för 
förändringsagenter och har som uppdrag att påverka individer i det sociala systemet på ett sätt 
som är gynnsamt för förändringsbyrån. Förändringsagenter är ofta professionella individer 
med universitetsexamen inom teknologi.   

 

Processen för beslut om innovation 
Rogers definierar denna process som en ”informationssökande och informationsbearbetande 
aktivitet där individer är motiverade att minska osäkerheten kring fördelar och nackdelar hos 
en innovation”. Denna process har fem steg som oftast följer i kronologisk ordning. 

1. Kunskap 
I detta första steg får individen reda på innovationens existens och samlar information 
kring den. Viktiga frågor är ”vad?”, ”hur?” och ”varför?” och i detta steg försöker 
individen fastställa ”vad innovationen är och hur den fungerar” (Rogers. S. 171, 2003, 
).  
De tre ovan nämnda frågorna implicerar enligt Rogers tre typer av kunskap 

Kunskap om innovationens existens 

Denna typen av kunskap kan locka individen att lära sig mer om innovationen. Initialt innehar 
individen oftast en passiv roll när hen utsätts för denna typ av kunskap. ”Om en individ får 
reda på en innovations existens av misstag kan hen inte aktivt ha sökt den” (Rogers, år). 
Individen kan dock få vetskap om innovationens existens genom att aktivt leta efter 
innovationer. Individer negligerar medvetet eller omedvetet med deras uppfattningar och 
världsbilder. Enligt Hassinger (1959) Är det ovanligt att individer söker eller exponerar sig 
för information om innovation om de inte sen tidigare känner ett behov för information.  
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Kunskap om hur innovationen fungerar 

Denna typ av kunskap innehåller information om hur en innovation används korrekt. Denna 
kunskap är enligt Rogers essentiell för att en innovation ska adapteras. 

Kunskap om varför en innovation fungerar 

Denna kunskap är inte essentiell för adaption men oförståelse om varför en innovation 
fungerar kan leda till att en adapterad innovation inte fortsätts användas. 

2. Övertalning 
Detta steg framkommer när individen får  en antingen positiv eller negativ inställning 
till innovationen. Eftersom en individ måste vara medveten om innovationens existens 
innan hen skapar en inställning till den kommer detta steget naturligt efter 
kunskapssteget. Detta steget är enligt Rogers mer känslobaserat. Aspekter som 
påverkar en individs inställning till en innovation är bland annat individens 
kunskapsnivå om innovationen samt andra personers inställning och åsikter om 
innovationen.  

3. Beslut 
I detta steget väljer individen om innovationen ska adapteras eller refuseras. Finns det 
möjlighet att testa innovationen är det sannolikt att innovationen adapteras snabbare 
eftersom individer ofta vill testa den i sin egen kontext innan hen tar ett beslut. Enligt 
Rogers finns det två typer av refuserande: aktivt och passivt. Vid ett aktivt refuserande 
har individen testat innovationen och övervägt att adaptera den men sedan bestämt sig 
för att inte göra det. Vid ett passivt refuserande överväger inte individen att adaptera 
innovationen överhuvudtaget.  

4. Implementation 
I detta steg implementeras innovationen och den börjar användas i praktiken. Eftersom 
innovationen är till viss grad är ny för individen kommer någon form av osäkerhet 
fortfarande finnas kvar och för att minska denna kan det krävas viss teknisk hjälp. 

5. Bekräftande 
I detta steg letar individen efter stöd för sitt beslut. Enligt Rogers kan beslutet ångras 
om individen utsätts för negativ information om innovationen. Vanligtvis söker dock 
individen information som stöder hens beslut och undviker information som talar för 
motsatsen. Beroende på individens och omgivningens uppfattning om innovationen 
kan den i detta steg upphöra att användas i detta steget.  
Upphörande av användandet kan ske på två sätt. Antingen hittar individen en 
innovation som är bättre och adapterar denna istället eller så väljer individen att 
upphöra att använda innovationen för att hen inte är nöjd med den. 
 
 

Innovationens attribut och adoptionstakt 
Rogers (2003, s. 232) beskriver innovation och diffusionsprocessen som en ”process för att 
reducera osäkerhet” och han föreslår ett antal attribut hos innovationen som hjälper till att 
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reducera osäkerheten om den.  Dessa attribut är: (1) relativ fördel, (2) kompabilitet, (3) 
komplexitet, (4) testmöjlighet och (5) observerbarhet.  

Rogers (2003, s. 221) definierar adoptionstakt som ”den relativa hastigheten som en 
innovation adopteras av medlemmarna av ett socialt system”. The upplevda attributen hos en 
innovation har signifikant betydelse för adoptionstakten hos en innovation. Enligt Rogers kan 
49-87% av variansen i adoptionstakt förklaras av de fem ovan nämnda  attributen. Utöver 
dessa är beslutstypen, typen av socialt system och förändringsagenter bidragande orsaker till 
adoptionstakten. Den största orsaken till i vilken takt en innovation adopteras är dock enligt 
Rogers attributet relativ fördel.  

 

Relativ fördel  

Relativ fördel är enligt Rogers ”i den grad en innovation uppfattas som bättre än den idé den 
ersätter”. Kostnaden och social status är aspekter som kan påverka uppfattning av relativ 
fördel hos en innovation.  

Kompabilitet 

Rogers menar att kompabilitet är ”i den grad en innovation uppfattas som konsistent med 
rådande värderingar, tidigare erfarenheter och behov hos de potentiella adopterarna (2003, s. 
15).  

Komplexitet 

Rogers definierar komplexitet som ”i den grad en innovation uppfattas som svår att förstå och 
använda” (2003, s. 15). Komplexitet är till skillnad från de andra attributen negativt 
korrelerad med adoptionstakten.  

Testmöjlighet 

Testmöjlighet eller ”möjlighet till att testa innovationen” är enligt Rogers (2003, s. 16) ”i den 
grad en innovation kan experimenteras med i en begränsad skala”. Rogers konstaterar att 
möjlighet till experiment med innovationen är viktigare för tidiga adopterare än sena 
adopterare.  

Observerbarhet 

Observerbarhet är enligt Rogers (2003, s. 16) ”i den grad resultaten av en innovation är 
observerbara av andra”.  
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Empiri 
 

Intervjuer 
I det här kapitlet presenteras resultaten från de genomförda intervjuerna. För tydlighetens 
skull i både kapitlet om resultat och analys så har intervjupersonerna nummerkodats med 
siffrorna ett (1) till fem (5) enligt tabellen nedan.  

 

Intervjuerna som har genomförts har varit semistrukturerade och har behandlat ett antal breda 
ämnen. Resultaten av intervjuerna kommer att presenteras utifrån dessa ämnen ett i taget. Alla 
intervjuer har transkriberats och citat från dessa används sedan för att presentera var och en av 
de intervjuade personernas svar utifrån de diskuterade ämnen. Fullständiga transkriberingar 
av intervjuerna återfinns som bilagor till uppsatsen.  

Nedan listas de ämnen som diskuterats under intervjuerna. 

 
Arbete med blockkedjeteknologi 

(1) SEB arbetar på olika sätt kring blockkedjeteknologi. De har investerat i startupet 
Coinfy.dk och genom den investeringen tagit del av Coinifys kunskap och nätverk. SEB 
har också investerat i R3 och har gjort flera proof of concepts på plattformen Corda. 
Förutom investeringar har SEB testat att använda sig utav Ripple och har ett samarbete 
tillsammans med Nasdaq där de tagit fram en lösning för utfärdande och avveckling av 
fondandelar. SEB arbetar aktivt med informations och kunskapsinhämtning och har 
avdelningar speciellt dedikerade för dessa.  

(2) Bankgirot har en aktiv omvärldsbevakning kring blockkedjeteknologi och följer ett antal 
intiativ och utvecklingsprojekt (bland annat R3) och sitter själva med i olika så kallade 

Namn Institution Position 

(1) Harri Rantanen SEB Affärsutvecklare 

(2) Oskar Havland Bankgirot Affärsutvecklare 

(3) Göran Sundin Skatteverket Digital Strateg 

(4) Björn Segendorff Riksbanken Forskare, Avdelningen för 
Finansiell Stabilitet 
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working groups som undersöker blockkedjeteknologi och dess påverkan på 
clearingföretag. Bankgirot har tidigare haft en liten verksamhet inom forskning och 
utveckling där de experimenterat med blockkedjeteknologi men som nu är nedlagd.  

(3) Skatteverket har tidigare experimenterat med blockkedjeteknologi bland annat inom 
kassaregister. Idag har de ett projekt igång där de undersöker hur digitala kvitton skulle 
kunna placeras på en blockkedja. Förutom detta tittar de på hur blockkedjeteknologi 
eller tekniker inspirerade av blockkedjeteknologi skulle kunna certifiera 
informationsprocesser.  

(4) Riksbanken utreder möjligheten att ge ut en E-krona. Inom det arbetet har 
blockkedjeteknologi undersökts som en möjlig del av E-kronans infrastruktur. 
Riksbanken följer också arbetet som görs inom blockkedjor av andra centralbanker till 
exempel Bank of Canada och Monetary Authority of Singapore.  

 
Kommunikationskanaler och informationsinhämtning 

(1) De kommunikationskanaler som varit viktiga för SEB har framförallt varit via de 
investeringar och projekt de själva har varit och är aktiva i. Genom sitt engagemang i 
Coinify har de fått tillgång till kunskap och nätverk som ”inte står i press releaser eller 
på internet…” (1). Enligt Rantanen spelar också media en stor roll som 
kommunikationskanal, framförallt för personer som är mer skeptiska till 
blockkedjeteknologi.  

(2) För Bankgirot har information och kunskap kommit från olika håll. Kunskap och 
information har kommit från möten med kunder och från konferenser som personer 
från Bankgirot deltagit på men också de experiment och forskning och 
utvecklingsarbeten de själva arbetat med. Vidare har deras omvärldsbevakning av R3 
och andra initiativ varit fungerat som en kommunikationskanal där Bankgirot hämtat 
kunskap och information.  

(3) För Skatteverket kommer kunskap och information från olika håll. På konferenser tas 
kunskap och information in både från det som kommuniceras på scen men också från 
personliga möten. Skatteverket tittar på goda exempel i omvärlden för att se hur andra 
skatteverk arbetar och har ett stort utbyte med andra skatteverk inom OECD. 

(4) Riksbanken följer till stor del hur andra centralbanker hanterar blockkedjeteknologi, 
detta sker både genom publikationer men också genom personliga relationer med 
personer på andra centralbanker. Inom projektet med E-kronan har Riksbanken tagit in 
förslag på möjliga lösningar och förslag där flera har varit relaterade till 
blockkedjeteknologi. Riksbanken har därmed tagit in information och kunskap inom 
sitt projekt med E-kronan, dels genom egen utredning men också från andra aktörers 
kommunikation.  
 

Förändringsbyråer och förändringsagenter  
(1) Enligt Rantanen finns det flera företag och organisationer som försöker påverka eller 

styra SEBs utveckling. Det vanliga är att det är leverantörsföretag som har egna 
projekt som de vill ha med bankerna i. Rantanen tar deras samarbete med Nasdaq som 
ett exempel på hur det brukar se ut. Nasdaq är ett företag som SEB har dubbla 
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kundsidor med. SEB säljer sina tjänster till Nasdaq samtidigt som SEB är kund till 
Nasdaq och använder deras tjänster. Nasdaq bjöd in SEB till ett projekt relaterat till 
blockkedjeteknologi och SEB tackade då ja. Tieto, ett finskt bolag, är ett annat företag 
som arbetar aktivt för att få med SEB i sina projekt. 

(2) Havland upplever att det finns aktörer utifrån som är intresserade av att påverka eller 
styra Bankgirots arbete inom blockkedjeteknologi. Främst rör det sig om företag som 
arbetar med blockkedjeknologi och vill ha Bankgirot som samarbetspartner. ”många 
ser att `här borde ju Bankgirot i sin centrala position i det finansiella 
betalningssystemet kunna bistå på något sätt´”. Dessa aktörer har approcherat 
Bankgirot på till exempel konferenser. ” Bankgirot har ju den positionen i systemet att 
vi har ett högt förtroende för att vara en samverkanspartner och att vi just när det 
gäller marknadsgemensamma lösningar så har vi ett långt track record för detta.” 
 

(3) Enligt Sundin finns det inte så mycket företag eller organisationer som försöker 
påverka Skatteverkets arbete. Det vanliga är att Skatteverket skriver en 
kravspecifikation på den produkt de vill ha som sedan skickas ut på marknaden, den 
som kan realisera projektet billigast får sedan jobbet enligt ett klassiskt 
anbudsförfarande. De nya modellerna för innovation handlar enligt Sundin om 
samarbete och att en summa pengar satsas på ett antal aktörer som försöker 
åstadkomma något gemensamt. Dock är inte LOU (Lag om offentlig upphandling) och 
likande lagar som skatteverket faller under ”riktigt anpassade för denna nya typ av 
förfarande kring innovation tillsammans med andra företag”.  

(4) Inom projektet med E-kronan bjöd Riksbanken in företag och organisationer att lämna 
förslag till lösningar. Inom detta var det ett antal företag som presenterade 
blockkedjeteknologi som en del av lösningen. Förutom dessa är det inte några företag 
eller organisationer som agerar för att styra eller påverka Riksbankens arbete med 
blockkedjeteknologi. 

 

Opinionsledare 
(1) Enligt Rantanen är det R3 och dess konsortium som är den mest trovärdiga och viktiga 

opinionsledaren inom blockkedjeteknologi. Detta beror på att det finns så många 
banker och andra företag som är involverade i R3 och många som börjat implementera 
lösningar ovanpå Corda-plattformen. ”… R3 är mycket duktiga på det dom gör”.  

(2) Havland menar att det finns flera aktörer och organisationer som anses som kunniga 
och trovärdiga. Bland annat identifierar Havland att IBM har en framträdande roll. 
Utöver detta menar Havland att en del forskningsinitiativ är vägledande och nämner 
bland annat R3, Nasdaqs samarbete med SEB och Lantmäteriets arbete med 
fastighetsregistret. Arbetet med blockkedjeteknologi i Asien anses också till viss del 
som vägledande enligt Havland, ”… där känns det också som man ligger långt fram, 
både i vad som faktiskt sker men också i vilka förväntningar man har på teknologin”.  

(3) Enligt Sundin är det framförallt andra myndigheter och skatteverk som anses vara 
kunniga och ligga långt framme. ” Generellt sett har man ju tittat mycket på England 
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som driver på digitalisering, men jag tycker också att man ska titta österut på till 
exempel Estland och Finland”.  

(4) Enligt Segendorff är det framförallt andra centralbanker som Riksbanken anser vara 
kunniga och ser som vägledande. Återigen är det till exempel Bank of Canada och 
Monetary Authority of Singapore som anses vara opinionsledare.  
 

Kommunikationskanaler som påverkar arbetet och uppfattningar kring 
blockkedjeteknologi 
(1) Rantanen tror att media har påverkan på arbetet med blockkedjeteknologi, både i SEB och 
i andra banker. I den egna banken menar Rantanen att det kan vara de mer skeptiskt inställda 
och mer traditionella personerna i banken som påverkas av media. ” …man skulle ju kunna 
anta att de i banken som är skeptiska och inte vill utveckla lösningar inom blockchain får 
vatten på sin kvarn [vid negativ mediabevakning] och då kan påverka människor inne i 
banken som är nyfikna och vill testa blockkedjetekniken”. Utanför SEB menar Rantanen att 
en annan av de svenska storbankerna påverkats i viss utsträckning av media. Han berättar att 
den banken på grund utav AML-problem (Anti Money Laundering) med kunder i Ryssland 
”…då [gick] ut och sa att de skulle stoppa alla transaktioner med kryptovalutor trots att detta 
inte hade någonting att göra med AML problematiken i Ryssland”.  

(2) Havland säger att marknadens inställning överlag har haft påverkan på Bankgirots arbete 
med blockkedjeteknologi. ” …vi [var] ju relativt entusiastiska och tidiga på blockchain för att 
se vad som händer, hur fungerar det och kan vi få lite skit på fingrarna här och försöka lära 
oss. Sen såg vi att marknaden var lite avvaktande och då bestämde vi att följa arbetet [I 
omvärlden] som vi gör nu”.  

(3) Sundin säger att media skulle kunna ha en viss påverkan på arbetet och uppfattningar 
kring blockkedjeteknologi. Främst är det att de som sitter i ledningen på Skatteverket genom 
media kan bli mer intresserade av nya tekniker och genom det vilja undersöka möjligheten att 
implementera dessa i verksamheten.  
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Analys och diskussion 
 

Arbete med blockkedjeteknologi 

Alla de intervjuade aktörerna har pågående projekt relaterat till blockkedjeteknologi 
alternativt har haft projekt relaterade till blockkedjeteknologi. Den aktör som arbetar mest 
aktivt med teknologin av de intervjuade är SEB. Jag ser två möjliga anledningar till att det är 
just SEB som arbetar mest aktivt och bredast med teknologin.  

1. Det ena är att SEB har stora resurser att arbeta med. SEB är en av de största bankerna i 
Sverige och lär därför vara en av de aktörer som inom den finansiella sektorn som har 
mest resurser att arbeta med. Detta gäller förmodligen både när det kommer till den 
summa pengar de har råd att satsa på innovation och antalet anställda de har råd och 
möjlighet att ha anställda på projekten.  

2. SEB är den enda riktigt vinstdrivande och konkurrensutsatta aktören av de 
intervjuade. Ingen av de andra respondenterna är vinstdrivande på samma sätt som 
SEB. Detta gör förmodligen att SEB har större incitament till att utforska hur nya 
teknologier och innovationer skulle kunna öka intäkterna eller sänka kostnader för att 
maximera vinsten för banken. I och med att SEB är utsatt för konkurrens behöver de 
också ständigt behålla sin relevans gentemot sina kunder. Detta  gör det delvis genom 
att utreda vilka nya tjänster som de skulle kunna erbjuda sina kunder. Att utreda en ny 
teknologi som blockkedjor ligger förmodligen i linje med utvecklingsarbetet med 
bankens tjänsteportfölj. 

Alla de intervjuade aktörerna förutom Riksbanken har eller har haft pågående projekt där de 
hands-on experimenterat med tekniken. Samtidigt har alla de intervjuade aktörerna någon 
form av omvärldsbevakning när det kommer till blockkedjeteknologi. Både SEB och 
Bankgirot följer utvecklingen i projekt som R3 och SEB är också en del av R3 konsortiet. 
Bankgirot sitter också med i working groups som utreder teknologins påverkan på 
clearingföretags verksamhet. Skatteverket och Riksbankens omvärldsbevakning består främst 
av hur andra liknande myndigheter arbetar och tänker kring teknologin. Gemensamt för alla 
de intervjuade aktörerna är alltså att de var och en följer arbetet som görs av andra 
motsvarande aktörer i andra delar av världen. De initiativ och organisationer aktörerna 
bevakar verkar oftast vara samarbeten mellan stora antal aktörer som de själva också ibland är 
del av.  

Att alla av de tillfrågade aktörerna i den finansiella sektorn i någon utsträckning arbetar med 
en så pass ung och oprövad teknologi anser jag vara värt att notera. Det hade varit intressant 
att jämföra antalet aktiva projekt från denna undersökning med andra branscher och sektorer.  

 

Kommunikationskanaler och informationsinhämtning 

Informationshämtningen och dess kommunikationskanaler för de intervjuade aktörerna ser 
relativt lika ut. Mycket av den information som tas in kommer ifrån den omvärldsbevakning 
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som aktörerna bedriver men också från deras egna projekt och initiativ. När det kommer till 
omvärldsbevakningen verkar aktörerna främst ta in information från forskningsprojekt och 
liknande initiativ där de involverade aktörernas verksamhet liknar deras egen. När det 
kommer till kommunikationskanaler verkar personliga relationer ha stor betydelse. Exempel 
på detta är att SEB ”genom sitt engagemang i Coinify har de fått tillgång till kunskap och 
nätverk som ”inte står i press releaser eller på internet…” och att Riksbanken genom sina 
personliga relationer följer arbetet som andra centralbanker bedriver. Information om 
blockkedjeteknologi verkar också förmedlas en del på konferenser som aktörerna deltagit i, då 
både via personliga kontakter men också det som förmedlas i form av presentationer. Media 
verkar också agera som kommunikationskanal i viss utsträckning, mer diskussion kring detta 
under avsnittet om vilka faktorer som påverkar aktörernas arbete.  

 

Förändringsbyråer och förändringsagenter  

Av de intervjuade aktörerna verkar det vara framförallt SEB och Bankgirot som har blivit 
approcherade av förändringsagenter. I båda fallen verkar det vara företag som arbetar med 
teknologin i någon form och som vill ha en samarbetspartner i sina projekt. Anledningen till 
att de vill ha med SEB respektive Bankgirot är med största sannolikhet för att gynna sin egen 
agenda vilket stämmer överens med Rogers teorier om förändringsbyråer. Något som till viss 
del inte stämmer överens med Rogers teorier om förändringsagenter är att Nasdaq och Tieto 
verkar vara förändringsbyråer gentemot SEB. Enligt Rogers är förändringsagenter aktörer 
som står utanför det sociala systemet. I fallet med Nasdaq och Tieto är dessa aktörer som 
befinner sig i samma sociala system som SEB, men som båda uppfattas som 
förändringsbyråer.  

För de två icke-privata aktörerna Skatteverket och Riksbanken har inga förändringsbyråer 
eller förändringsagenter identifierats i samma utsträckning  som för de privata aktörerna. De 
enda som skulle kunna klassas som förändringsagenter är de aktörer som inom Riksbankens 
projekt med E-kronan varit inbjudna och lämnade förslag på blockkedjelösningar. Dock går 
det att diskutera om dessa ska klassas som förändringsbyråer då motivet hos aktörerna inte är 
identifierat. Det skulle kunna vara så att de aktörerna som lämnade förslag gjorde detta av 
andra anledningar än att gynna sin egen organisation, till exempel för att gynna samhällets 
utveckling. 

Varför de två icke privata aktörerna inte har blivit approcherade i någon nämnvärd 
utsträckning går att diskutera. Möjlig anledningar skulle kunna vara att de inte är 
vinstdrivande i samma utsträckning som de privata aktörerna och att de har andra förfaranden 
kring köp av produkter och tjänster än de privata. I och med att de inte är vinstdrivande i 
samma utsträckning finns det kanske något mindre incitament till att investera i nya produkter 
och tjänster. Att exempelvis Skatteverket har andra förfaranden kring upphandling påverkar 
möjligen också förändringsbyråernas möjlighet att påverka myndighetens utveckling och 
arbete.  
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Opinionsledare 

De som anses vara opinionsledare verkar för de privata aktörerna SEB och Bankgirot vara de 
forskningsinitativ de deltar i och som ingår i deras omvärldsbevakning. För de icke privata 
aktörerna Skatteverket och Riksbanken anses liknande myndigheter och centralbanker runt 
om i världen som arbetar med blockkedjeteknologi vara opinionsledare. Det verkar för 
samtliga intervjuade aktörer till största del vara hos respektive opinionledare som de hämtar 
stor del av sin information kring blockkedjeteknologi. Att det är just hos opinionledarna som 
en stor del av informationen och kunskapen kommer ifrån bör inte anses som 
uppseendeväckande eftersom dessa enligt definition uppfattas som trovärdiga.  

Rogers (2003) identifierar tre karaktärsdrag hos opinionsledare som alla stämmer in på de 
identifierade opinionsledarna i denna undersökning. Exempel är forskningsinitiativen som 
anses vara opinionsledare, dessa är (1) kosmopolitiska eftersom det är banker och andra 
företag från olika delar av världen som är engagerade i arbetet, (2) De har något högre 
socioekonomisk status eftersom det är flera av de världsledande bankerna och forskarna som 
deltar i utvecklingen och (3) de anses vara något mer innovativa eftersom de bedriver 
forskning och utveckling inom ett innovativt område.  

Enligt Rogers (2003) finns det i sociala system ofta opinionsledare som är innovativa och 
opinionsledare som är emot förändring. Alla de opinionsledare som identifierats i denna 
undersökning verkar vara mer innovativa än konservativa. Att alla intervjuade aktörer hämtar 
stor del av sin kunskap och information om blockkedjeteknologi hos opinionsledare som 
anses vara innovativa skulle kunna tolkas som positivt. Att både privata aktörer och icke-
privata aktörer arbetar för innovation och förändring visar att de hela tiden vill förbättra sig 
själva och sin verksamhet, något som förhoppningsvis gynnar hela samhället.   

 
Kommunikationskanaler som påverkar arbetet och uppfattningar kring 

blockkedjeteknologi 

Alla de intervjuade aktörerna förutom Riksbanken menar att massmedia i någon grad har 
påverkat aktörens arbete och eller uppfattningar kring teknologin. För de två privata aktörerna 
SEB och Bankgirot verkar det vara framförallt negativ media som är en påverkande faktor 
vilket till viss del har en bromsande effekt på arbetet. Rantanen nämner exempelvis att han 
tror att medierapportering som problematiserar blockkedjeteknologi får fäste hos de personer 
som redan är skeptiska och inte vill utveckla blockkedjelösningar vilket i sin tur påverkar de 
som är mer nyfikna och vill testa teknologin. I Bankgirots fall verkar det också vara just mer 
negativ eller avvaktande inställning utifrån som påverkat arbetet. I deras fall blev utfallet att 
det interna experimenterandet med teknologin stannade upp och att Bankgirot istället valde att 
ta en mer omvärldsbevakande roll. Sundin nämner motsatsvis endast att massmedia haft en 
mer framåtdrivande påverkan på Skatteverkets arbete genom att de som sitter i Skatteverkets 
ledning blivit intresserade av att testa nya teknologier.  

Att det endast är Skatteverket som har fått en innovationspådrivande effekt av media skulle 
jag inte vilja se som hugget i sten. Det förfarande som Sundin berättar om skulle mycket väl 
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kunna stämma in på SEB och Bankgirots verksamheter i ett tidigare skede. Det är inte 
osannolikt att medias rapportering i ett tidigt skede skulle ha kunnat vara en pådrivande faktor 
i aktörernas arbete med innovation. I intervjuerna talade respondenterna hos de privata 
aktörerna främst om mer inbromsande påverkan, hade frågan om medias pådrivande effekt i 
tidigare skeden av beslutsprocessen är det möjligt att svaren hade blivit mer omfattande och 
inkluderat både pådrivande och inbromsande svar.  

 

Analys utifrån beslutsprocessen av innovation 

Beslutsprocessen om innovation består enligt Rogers (2003) av fem steg: (1) Kunskap, (2) 
övertalning, (3) beslut, (4) implementation och (5) bekräftande. Utifrån den utförda 
undersökningen går det att placera ut alla aktörernas arbete inom dessa steg. Aktörernas 
arbete går att dela in i enskilda projekt och arbete med blockkedjeteknologi överlag, detta då 
enskilda experiment eller projekt kommit längre i beslutsprocessen än aktörernas generella 
arbete med blockkedjeteknologi. Nedan följer en sammanställning av aktörernas arbete 
utifrån de olika stegen i beslutsprocessen för innovation.  

Kunskap 

Alla aktörerna har kunskap om blockkedjeteknologi, både om dess existens och hur den 
fungerar men det är oklart om kunskap om varför teknologin fungerar  innehas av aktörerna. 
Alla aktörerna har fått information om innovationens existens genom att aktivt  söka kunskap 
om innovationer.  

Övertalning 

I detta steg bildar sig aktörerna en uppfattning om teknologin. Samtliga aktörer har bildat sig 
någon form av uppfattning om innovationen. Denna uppfattning har påverkats av olika 
faktorer, bland annat personliga relationer och massmedia. Aktörerna har också bildat sig 
uppfattningar genom att titta på de aktörer de uppfattar som opinionsledare. För de privata 
aktörerna har förändringsbyråer i viss utsträckning försökt påverka aktörernas uppfattning 
kring eller arbete med innovationen, bland annat genom att försöka få med aktören i olika 
forskningsprojekt eller experiment.  

Beslut 

I detta steg tar aktören ett beslut kring att adoptera eller refusera en innovation. Ett sätt att 
reducera osäkerheten kring en innovation är att testa innovationen i liten skala. Alla aktörerna 
förutom Riksbanken har experimenterat med teknologin i begränsad skala. Två av aktörerna, 
Bankgirot och Skatteverket, har genom enskilda projekt tagit beslut om att adotera eller 
refusera innovationen i de specifika kontexten som experimenten handlade om. Båda 
aktörerna valde att refusera innovationen, refuseringen verkar i båda fallen ha skett aktivt. 
Bankgirot valde att inte ta vidare sin egna utveckling kring blockkedjeteknologi på grund av 
marknadens avvaktande inställning. Skatteverket valde att aktivt refusera innovationen inom 
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de specifika kontexten för experimenten på grund av att de inte såg någon relativ fördel hos 
innovationen gentemot andra lösningar.  

Alla aktörerna är dock fortfarande aktiva i beslutsprocessen och jag argumenterar för att 
aktörerna befinner sig antingen i steg två (övertalning) eller steg tre (beslut). Alla aktörerna 
har en aktiv omvärldsbevakning och genom den bildar de sig konstant en uppfattning om 
innovationen. SEB och Skatteverket har aktiva projekt där de experimenterar och arbetar med 
innovationen och bör därför anses befinna sig i steg tre i beslutsprocessen. Bankgirot har varit 
i beslutssteget och refuserat innovationen men har fortfarande en aktiv omvärldsbevakning 
där de bildar sig en uppfattning, de bör därför nu anses befinna sig i steg två i 
beslutsprocessen. Riksbanken håller också på att bilda sig en uppfattning om innovationen 
och bör därför också anses befinna sig i steg två.  

Inga av aktörerna har än nått steg fyra (implementering) och fem (bekräftande) av 
beslutsprocessen. Skulle aktörerna längre fram i tiden nå dessa steg inom blockkedjeteknologi 
hade det varit intressant att studera hur dessa ser ut i vidare forskning.  
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Slutsatser och framtida forskning 
 
Slutsatser 
Alla respondenterna har i någon utsträckning ett aktivt arbete med blockkedjeteknologi. Alla 
aktörerna har en pågående aktiv omvärldsbevakning och majoriteten har pågående experiment 
med innovationen. Den aktör som har kommit längst i sitt arbete med innovationen är SEB. 
Detta skulle möjligen kunna förklaras av två anledningar. Dels är SEB den aktör som har 
störst resurser att tillgå både i form av pengar och arbetskraft. SEB är också den aktör som i 
störst utsträckning är vinstdrivande och utsatt för konkurrens.  

 

Aktörerna arbetar i stor utsträckning på liknande sätt när de söker information och kunskap 
om innovationen. En stor del sker via omvärldsbevakningen av aktörer eller 
forskningsinitaitiv som liknar deras egen verksamhet. De privata aktörerna SEB och 
Bankgirot tar in mycket kunskap och information från det bank och finanstunga R3 konsortiet 
och working groups inom clearing verksamhet. De icke privata aktörerna Skatteverket och 
Riksbanken hämtar främst information och kunskap från andra skatteverk och centralbanker 
runt om i världen. SEB sticker ut på det sätt att de också investerat pengar i projekt för att 
hämta kunskap, både i R3 och i mindre bolag som Coinify.dk. 

 

Det är framförallt de privata aktörerna som har blivit approcherade av förändringsbyråer. I de 
fall som de blivit approcherade har det i stor utsträckning varit av företag som velat ha med 
aktören som en samarbetspartner i ett eller flera blockkedjerelaterade projekt. De icke privata 
aktörerna verkar inte ha blivit approcherade av förändringsbyråer i samma mån som de 
privata. En förklaring till detta skulle kunna vara att de icke privata lyder under annan 
lagstiftning när det kommer till upphandling och samarbete. De privata aktörerna är 
möjligtvis enklare att engagera och göra affärer med än de icke privata.  

De som anses vara opinionsledare är aktörer med liknande verksamhet eller 
forskningsinitiativ där deltagarna är aktörer med liknande verksamhet. För de privata är det 
främst forskningsinitiativ eller working groups i omvärlden medan det för de icke privata 
framförallt är aktörer med liknande verksamhet i omvärlden och som arbetar med 
innovationen som anses vara opinionsledare. Värt att notera är att samtliga aktörer hämtar en 
stor del av sin kunskap och information från dessa opinionsledare som samtliga snarare är 
innovationsdrivna än konservativa.  

 

Externa uppfattningar och åsikter har viss påverkan på aktörernas arbete med innovationen. 
För SEB och Bankgirot har rapportering i massmedia och marknadens inställning möjligtvis 
haft en inbromsande påverkan på arbetet. För Skatteverkets del uppges snarare att 
rapportering i massmedia haft en innovationsdrivande påverkan då personer i ledningen blivit 
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intresserade av nya teknologier. Det ska dock inte uteslutas att de andra aktörerna inte blivit 
påverkade på samma sätt som Skatteverket av rapportering i massmedia.  

 

Alla respondenternas arbete går att placera in i Rogers teorier om beslutsprocessen för 
innovation. Bankgirot och Riksbanken befinner sig enligt denna undersökning i 
övertalningssteget medan SEB och Skatteverket befinner sig i beslutssteget. Ingen av 
aktörerna har nått till steg fyra eller fem i beslutsprocessen för innovation.  

 

Framtida forskning 
Undersökningen i denna rapport har på grund av ett examensarbete på kandidatnivå varit 
begränsad i sin omfattning. För att ge en mer rättvisande bild av diffusion av 
blockkedjeteknolog i den svenska finanssektorn hade det varit intressant att analysera fler 
aktörer inom varje kategori (bank, tillsynsmyndighet etc..) men också fler kategorier av 
aktörer inom sektorn. I detta arbete finns det inga exempelvis placerare eller mäklare 
representerade. Det hade varit intressant att se hur deras arbete och process ser ut inom 
blockkedjeteknologi idag och hur de arbetat tidigare. I vidare forskning skulle det vara 
intressant att jämföra resultaten från alla typer av aktörer i den finansiella sektorn och se om 
de följer samma mönster som de intervjuade aktörerna inom denna undersökning. 

Vidare skulle man kunna se denna undersökning som en form av tidskapsel som analyserar 
hur diffusionsprocessen ser ut just vid tiden för undersökningen. Att göra om denna studie 
inom exempelvis fem år skulle nog ge ett annat utfall och det skulle vara intressant att 
jämföra resultatet från den studien med resultaten från denna studie. Speciellt intressant hade 
det varit att se vilka aktörer som gått vidare och vilka som inte gjort det och anledningar till 
detta.  
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