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Sammanfattning
Den ökade digitaliseringen och framfarten av innovativa lösningar har tagit allt större plats i
dagens samhälle. Dagens infrastruktur bygger på ett centraliserat system som är format för en
värld innan globaliseringen. Detta innebär att makten är centraliserat till ett fåtal aktörer som
politiker, myndigheter och institutioner. Denna konstruktion är ineffektiv och kostsam
samtidigt som det centraliserade systemet är sårbart mot cyberattacker och bedrägerier. Genom
att anamma digitaliseringen öppnas nya möjligheter upp för att hantera de globala
samhällsutmaningarna. Digitaliseringen har lett till framväxten av innovativa tjänster där
såväl etablerade företag som nya teknikföretag utforskar sätt att effektivisera, standardisera och
säkra upp processer.
Blockkedjan är en teknik som har potential att rubba ett flertal industrier genom att göra
processer mer effektiva, transparent, demokratiska och säkra. Blockkedjeteknologin har en
mängd olika appliceringsområden, men i korthet kan den beskrivas som en teknik som
registrerar och lagrar information på ett distribuerat nätverk. Teknologins huvudsakliga syfte
är att undanröja tillförlitliga tredje parter genom att säkert distribuera information till nätverkets
användare. På så sätt bidrar teknologin till en ökad transparens, minskad asymmetrisk
information och därmed ökad säkerhet.
Detta öppnar upp frågan: Vilken effekt kommer blockkedjan att ha på företags risk? Syftet med
denna studie är att undersöka vilken effekt en implementering av blockkedjan har på ett företags
risk inom revisions-, finans- och fastighetsbranschen. I denna studie har tre centrala risker valts
ut baserat på teknologins användningsområden: operativ-, kredit- och marknadsrisk. Studiens
frågeställning besvaras genom en kvalitativ undersökning där ett brett spektra av respondenter
i intervjuer har bidragit med kunskap och erfarenhet. Resultatet från studien påvisar många
intressanta aspekter om hur risken kan komma att påverkas från användandet av teknologin.
Samtidigt som vi ser stor potential för blockkedjan att reducera ett flertal oönskade risker, finns
det en hel del hinder som tekniken ställs inför. Med få befintliga tillämpningar av teknologin är
det svårt att förutse exakta konsekvenser, det mesta blir således hypotetiskt.
Sammantaget ser vi blockkedjan som en revolutionerande innovation med potential att förändra
marknaden. Huruvida teknologins framfart kommer att arta sig är dock beroende av en
anpassning i lagstiftningar och regelverk. Utmaningen för beslutsfattarna är således att väga
den ökade samhällsnyttan mot de risker som tekniken kan medföra. I detta resonemang ser vi
att denna studie kan bidra till en ökad kunskap om blockkedjans riskrelaterade styrkor och hot.

Nyckelord: Blockchain, Radical innovation, Transparency, Risk management, Operational
risk, Credit risk, Market risk
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Introduktion
Det mest centrala ordet för denna studie är blockkedjan. Blockkedjan är en ny teknologin som
har potential att förändra förutsättningarna på marknaden, men trots detta är denna teknologi
för många ett okänt begrepp. Vi vill därmed inleda med att ge en kort introduktion till vår
definition av blockkedjan.
Det huvudsakliga konceptet bakom blockkedjan är att utesluta onödiga tredje parter såsom
centrala enheter, banker, jurister och revisorer. Blockkedjan är ett distribuerat nätverk, vilket
innebär att information kan läggas på blockkedjan för att därmed delas med nätverkets
användare. Denna information distribueras och blir därmed tillgänglig för alla användare vilket
skapar en hög transparens och ökad säkerhet. Anledningen till varför dagens infrastruktur är
uppbyggd av ett flertal mellanhänder i olika sammanhang är för att vi inte har förtroende för
våra motparter. Då blockkedjan medför en ökad transparens och informationsdelning innebär
det att individer själva kan se information om sina motparter. Detta innebär att den tillit som vi
tidigare anförtrott en tredje part kan ersättas av blockkedjan. Utöver detta kan företag välja att
applicera denna teknologi i ett flertal olika sammanhang, vilket senare kommer beskrivas mer
ingående.

Begreppsförklaringar
För att underlätta läsningen redogörs nedan ett antal begrepp kopplade till studiens ämne.

Bitcoin

Den första digitala valuta att realisera transaktioner utan en statlig
aktör som mellanhand. Bitcoins transaktioner lagras i det
distribuerade nätverket – blockkedjan.

Blockkedjan

En blockkedja är i stora drag en distribuerad databas som lagrar
information i en kedja av block. Denna distribuerade lagringen av
data skapar tillförlitlighet och säkerhet till informationen, vilket
tillåter systemet att fungera utan en central enhet.

Centraliserat

Centralisering innebär en koncentration av makt till ett färre antal
aktörer.

Clearing- &
Settlementprocess

Processen att överföra, bekräfta
överföringsordrar och slutgiltig avveckling.

Decentraliserat

Spridning av makt från ett eller ett fåtal aktörer till fler personer.

Distribuerat

Informationen är fördelad på ett flertal enskilda datorer som är
sammankopplade i ett nätverk.

Distributed ledger
Technology

Distribuerad teknik som blockkedjan bygger på.

Hashfunktion

Funktion som transformerar den digitala signaturen (hashen) till en
adress med vilken data lätt kan återfinnas.

Internetprotokoll

En metod/protokoll där data är skickat från en dator till en annan
på internet.

KYC

“Know your customer” en standard inom finansbranschen där de
samlar in information om kunder och deras risktolerans.

Makt

I generella ordalag menas makt att en eller ett fåtal personer har en
position eller resurser att styra och påverka händelser.

Mining

En Bitcoin mining process stärker säkerheten genom att skapa
matematiska kalkyleringar till Bitcoin nätverket för att konfirmera
transaktioner.

Miner

Miners bekräftar transaktioner i mining processen i utbyte mot en
transaktionsavgift.

Noder

Enhet/deltagare som kan ta emot, sända och förmedla data i ett
nätverk

Person-till-person
nätverk (P2P)

Ett icke-hierarkiskt nätverk där deltagarna inte har specifika roller
i kommunikationen. Alla deltagare kan fungera i vilken roll som
helst, till skillnad från en traditionell server och klientrollbaserad
datakommunikation.

Post-trade

Process efter att en affär är slutförd, där köpare och säljare
godkänner transaktionen, ändrar äganderegister och ordnar
överföringen av kontanter och värdepapper.

Proof of concept

En prototyp som tas fram och testas för att validera att systemet
fungerar som man har tänkt sig.

Proof of work

Process för att säkerställa blockkedjesäkerhet och konsensus.

Smarta kontrakt

Ett kodat dataprogram som kan underlätta förhandlingen,
exikvensen, upprätthållningen, och prestandan av ett kontrakt med
hjälp av blockkedjeteknologin.

Supply chain finance

Ett nätverk där organisationer, processer, resurser och information
samverkar i flödet av en produkt, från tillverkare till slutkund. I
kedjan ingår aktiviteter som exempelvis inköp, tillverkning och
transport.

Virtuell valuta

Elektroniska pengar som inte är knuten till en nationell valuta
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1. Inledning
I det inledande kapitlet presenteras studiens problembakgrund och problemdiskussion för att
sedan mynna ut i en problemformulering. Kapitlet avslutas med att presentera syfte samt
studiens avgränsningar.

1.1 Problembakgrund
Riksbanken har sedan 1897 haft sedelmonopol vilket innebär att de har lagstiftad ensamrätt att
ge ut pengar i Sverige (Wetterberg, 2009, s. 463). Den teknologiska utvecklingen och ökade
användningen av internet har lett till att nya betalningssätt har tagit framfart och kontanter som
betalningsmedel förväntas minska (Riksbank, 2014, s. 1). Detta har medfört att Riksbanken inte
längre är ensam aktör på penningmarknaden. I takt med den ökade digitaliseringen har en
strukturell förändring skett i människors sätt att samla information och samverka med varandra.
Denna utveckling har resulterat i en ökad efterfrågan av person-till-person transaktioner
(Bradford & Keeton 2012, s. 41) och nya betalningsmetoder har genererats till följd av detta.
Den ökade digitaliseringen öppnar upp frågan: hänger vårt finansiella system med i
utvecklingen eller är det fortfarande format efter en värld innan digitaliseringen? Varje dag
flyttas triljoner dollar åt biljoner människor i vårt globala finansiella system (Tapscott, A &
Tapscott, D, 2017). Stafford (2015) beskriver att dagens centraliserade system innebär att en
central enhet ansvarar för att intyga ägarskap och bekräfta transaktioner. Detta system är
långsamt och ineffektivt samtidigt som det innebär högre avgifter och är sårbart för
cyberattacker samt andra typer av bedrägerier. Dagens system att journalföra transaktioner
innebär att informationen oftast inte är tillgänglig för allmänheten (BTCS, 2017). Den låga
transparensen innebär bristande tillförlitlighet mellan parter och skapar incitament att använda
en pålitlig tredje part vid genomförandet av en affär. Dessa mellanhänder kan vara banker,
regering, jurister eller revisorer.
Bitcoin var den första digitala valutan att realisera betalningar utan en statlig aktör som
mellanhand. Nakamoto (2008, s. 1) förklarar att säkerheten förstärks genom ett elektroniskt
kontrollsystem där varje enskild användare är en del av infrastrukturen, ett så kallat person-tillperson nätverk. Bitcoin förser dess användare med ett gemensamt journalföringssystem som är
tillgängligt för allmänheten och inte är kontrollerat av en enskild part. Denna fullt distribuerade
digitala journal är blockkedjan. I blockkedjan registreras alla transaktioner tillsammans med
information om tid, datum, deltagare samt belopp av transaktionen (BTCS, 2017). Den ökade
transparensen som följer blockkedjeteknologin gör att tillförlitliga mellanhänder kan uteslutas
ur transaktionerna. Detta då informationen om transaktionen finns tillgängligt för användarna
på nätverket vilket ökar tillförlitligheten mellan de involverade parterna i en transaktion.
Informationens tillförlitlighet är inte bara av stor vikt vid transaktioner. Lemieux (2016, s. 110111) beskriver vidare att uppgifternas trovärdighet är av hög prioritet i sammanhang där dessa
är av betydelse för ett lands infrastruktur. Födelsebevis, äktenskapscertifikat, dödsregister och
register för finansiella transaktioner är exempel på sådana uppgifter. Lemieux beskriver att
konsekvenserna av ett fluktuerande journalföringssystem kan leda till identitetsstöld,
framträdande av korrupta politiker och bristande förtroende till regeringen. ISO (2001, s. 13)
har definierat trovärdig journalföring som “A reliable record is one whose contents can be
trusted as a full and accurate representation of the transactions, activities or facts to which they
attest and can be depended upon in the course of subsequent transactions or activities”. Enligt
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standarden anses den historiska datan vara mer trovärdig om den har uppkommit i samband
med transaktionen av individer med direkt kunskap om transaktionen.
Tilliten som finns mellan två individer påverkas även av den asymmetriska information som
finns mellan parterna. Teorin om asymmetrisk information på marknaden framhävs i en artikel
av Löfgren et al. (2001, s. 527), som en livaktig och central del inom ekonomisk forskning.
Asymmetrisk information uppstår när en aktör besitter mer information än dess motpart
(Akerlof, 1970, s. 493). Blockkedjeteknologin erbjuder en högre transparens genom att
offentliggöra information och verifierar involverade parter (Corea, 2016). Den ökade
informationsöverföringen
mellan
parterna
kommer
därmed
att
minska
informationsasymmetrin.
Finansbranschen utsätts regelbundet för problem gällande bristande tillit till användare samt
system inom deras datanätverk (Linde, 2016). Tuvhag (2016) beskriver att i takt med att de
traditionella betalningssätten i samhället förändras, förändras också den aktuella brottslighetens
struktur. Den ökade digitaliseringen har resulterat i att bedrägerier på nätet i form av idkapningar och skimning av kreditkort blir allt vanligare. Kritik har tidigare riktats mot den
virtuella valutan som en orsak till den ökade penningtvätten. Genom det faktum att
transaktioner har varit svåra att spåra öppnas en möjlighet för kriminella att kunna använda det
som verktyg för att göra svarta pengar vita, människosmuggling och terrorism (Eriksson, 2013).
Dessa problem skulle kunna minskas med implementeringen av blockkedjan. Med hjälp av
blockkedjan kan information spåras och övervakas. Den ökade transparensen kan minska risken
för förfalskade transaktioner och därmed öka tilliten i nätverket. I Sverige saknar åtta av tio
flyktingar id-handlingar och vissa identitetshandlingar godkänns inte i Sverige på grund av
bristande tillförlitlighet till dokumentationen (Mårtensson & Brandel, 2016). Blockkedjan har
framhävts som en teknik som kan ligga till grund för ett globalt ID. En global decentraliserad
identifikation skulle öka tillgängligheten till de personliga uppgifterna och därmed
tillförlitligheten till id-handlingen.
Blockkedjan associeras ofta med finansbranschen, men teknologin kan användas av alla
branscher och har olika tillämpningar i varje enskild bransch. Tre industrier som kan dra nytta
av teknologin är: revisions-, finans- och fastighetsbranschen. Blockkedjeteknologin kan ha en
positiv effekt på revisionsbranschen genom en förbättrad kvalitet på tillgänglig
redovisningsinformation. Teknologins automatiserade journalföringssystem, förenklade
globala överföringar och digitala tillgångar kan komma att revolutionera finansindustrin. Även
fastighetsbranschen har potential att nyttja blockkedjeteknologin för att effektivisera processen
vid fastighetsköp.
Byström (2016, s. 4) skriver i sin artikel “Blockchains, Real-Time Accounting and the Future
of Credit Risk Modeling” att blockkedjeteknologin kan komma att spela en viktig roll inom
revisionsbranschen. Han menar på att det finns naturliga paralleller mellan blockkedjan och
dagens bokföring som kan förbättra kvaliteten på tillgänglig redovisningsinformation.
Bokslut är upprättat med jämna mellanrum och ämnar att sammanfatta vad som hänt i ett
företags huvudbok under en given period. Revisorns uppgift är sedan att granska och uttala sig
om riktigheten i de finansiella rapporterna. Externa intressenter som till exempel investerare
måste förlita sig på att revisorn är noggrann och opartisk och att företaget har lämnat korrekta
uppgifter till revisorn. Tilliten är således kritisk vid både bokslutet samt revisionen. Om företag
skulle välja att bokföra sina transaktioner i blockkedjan skulle huvudboken omedelbart bli
synlig och vem som helst skulle kunna sammanställa transaktionerna till resultat- och
balansräkningar. Eftersom alla transaktioner är transparenta och går att spåra är problematiken
2

kring tillförlitligheten i de finansiella rapporterna också minimerade. På så vis skulle
blockkedjan kunna ersätta revisorns uppgift att på ett mer effektivt sätt kontrollera riktigheten
i företagets redovisning. Byström (2016, s. 5) menar vidare att ett företags
redovisningsinformation skulle kunna vara lika snabb och dynamisk som dess aktiekurs med
blockkedjan. Genom att huvudboken uppdateras kontinuerligt i realtid där varje transaktion
direkt bokförs i blockkedjan blir informationen mer lämplig och korrekt.
Enligt Peters & Panayi (2015, s.1) har blockkedjan potential att förändra bankindustrin genom
det automatiserade journalföringssystemet, förenklade globala överföringar, smarta kontrakt1
och digitala tillgångar. Flera av de större internationella finansiella instituten som Goldman
Sachs, J.P. Morgan, UBS med flera har etablerat egna avdelningar för att studera
blockkedjeteknologin. En undersökning av McKinsey (2017, s. 2) visar att hälften av
respondenterna som deltog i undersökningen tror att blockkedjan kommer att ha en betydande
påverkan på bankindustrin inom 3-5 år. Detta visar på en hög optimism kring implementeringen
av blockkedjan inom bankindustrin.
Guo & Liang (2016, s. 5 & 8) hävdar att den nya teknologin kan omstrukturera dagens
finansiella struktur. Genom den digitaliserade person-till-person överföringen kommer
clearing- och settlementprocessen av finansiella transaktioner att bli mer effektiv samtidigt som
de blir billigare. En finansiell transaktion sker idag via flera mellanhänder vilket leder till en
hög kostnad, ökad risk för olagliga transaktioner och låg effektivitet. Blockkedjeteknologin kan
genom implementeringen av smarta kontrakt digitalisera procedurer med mycket pappersarbete
och minska manuella ingrepp. Genom att minska den manuella inverkan kan blockkedjan även
minska operativ risk.
Kreditrisk är en av de största riskerna som banker ställs inför (Hull, 2015, s. 41). Brist på
information kan leda till svårigheter för bankerna att samla in relevant kreditinformation. Guo
& Liang (2016, s. 5 & 8) beskriver vidare att detta leder till att individer har svårare att få lån
samt att banken konstant utsätts för uteblivna lån. Blockkedjans avancerade teknologi kan
skydda mot förfalskning av information och därmed stärka tillförlitligheten i informationen till
bankerna. Vidare redogör Guo & Liang för hur banker idag använder sig av kreditiv vid stora
transaktioner; en överenskommelse att banken i efterhand får lyfta ett specifikt belopp för att
eliminera kreditrisken. Det tar sju dagar att bearbeta kreditivet som innehåller 36 dokument.
Denna process kan ske på en timme genom att använda blockkedjeteknologin för att
programmera in processen till ett smart kontrakt och därmed minska den operativa risken.
Även inom fastighetsbranschen har blockkedjeteknologin fått stor uppmärksamhet och hoppas
kunna vända upp och ner på hur fastigheter köps, säljs och lagförs i Sverige (Goldberg, 2016).
Likt bankindustrin finns potential för blockkejdeteknologin att kunna minimera risken för
bedrägerier genom full transparens samt effektivisera processen vid fastighetsköp (Deloitte,
2016).
Goldberg (2016) beskriver fastighetstransaktioner som stora summor där transparens och hög
säkerhet är viktigt, men själva hastigheten av transaktionen är betydligt mer ineffektiv.
Goldberg förklarar vidare att ett fastighetsköp idag kräver att flera parter ingår i en process av
kontrakt, överföringar och underskrifter. Det gör att arbetsgången blir både tidskrävande och
komplicerad. Då processen i stor utsträckning vilar på pappersdokument som behöver signeras
1

Ett kodat dataprogram som kan underlätta förhandlingen, exikvensen, upprätthållningen, och prestandan av ett
kontrakt med hjälp av blockkedjeteknologin
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manuellt och skickas på post finns risken för förfalskning eller att papper kommer bort längs
vägen. Med blockkedjeteknologin förväntas alla steg att ersättas av en digital process som både
förkortar tidsåtgången samt minimerar risken för bedrägerier. Genom att transaktionerna är
transparenta för alla inblandade blir affärens villkor tydliga och svåra att förvanska.
Den nya blockkedjeteknologin anses ha potential att förändra marknaden. Teknologins
distribuerade nätverk tros ha förmågan att minska asymmetrisk information genom ökad
transparens och tillförlitlighet. Baserat på blockkedjans tillämpningsområden har vi identifierat
revisions-, finans- och fastighetsbranschen som tre industrier som har potential att dra nytta av
teknologin. Vi har urskilt operativ-, marknads- och kreditrisk som de risker som kan ha störst
påverkan baserat på teknologins egenskaper. Blockkedjan är ett relativt nytt begrepp där dagens
kunskap avseende tillämpningsområden och konsekvenser är begränsad. Vi finner därför ämnet
intresseväckande och betydelsefullt då vidare forskning på området krävs.

1.2 Problemdiskussion
Blockkedjan är en relativ ny teknologi som för många fortfarande är ett okänt begrepp, men när
man väl blir medveten om teknologin upptäcker man snabbt att den idag finns överallt.
Teknologins revolutionerande egenskaper diskuteras i media, utforskas av ett flertal branscher,
utvecklas av teknikföretag med mera. Endast under 2016 publicerades 15 böcker (Bheemaiah,
2017, s. XVII) om blockkedjan, vilket visar på att innovationen i dagsläget är en stor trend inom
digitalisering. I denna studie kommer vi att observera blockkedjans effekt på operativ-, kreditoch marknadsrisk. Baserat på teknologins användningsområden ser vi potential för teknologin
att reducera dessa oönskade risker. Samtidigt kan nya risker, som medför negativa
konsekvenser, uppstå vid en implementeringen av en ny teknik.
Risk är ett förhållandevis diffust begrepp med en rad olika definitioner. För många har risk en
negativ klang och förknippas ofta med ett negativt utfall eller förlust. Slår man upp begreppet i
Nationalencyklopedin ges definitionen “möjlighet att något oönskat ska inträffa” (Magnusson,
2017). Men en risk kan också vara positiv till sitt utfall och förenas då med möjlighet. De
positiva konsekvenserna utgör istället en chans. Med detta som utgångspunkt kommer vi i
denna studie undersöka huruvida blockkedjan kan ha en positiv inverkan på risk; att reducera
oönskade risker eller ha en negativ inverkan på risk; medföra vissa oönskade risker.
Några av blockkedjans funktioner är ett säkert journalföringssystem, smarta kontrakt och
effektiv informationsdelning. Det säkra journalföringssystemet registrerar transaktioner samt
informationshistorik vilket gör det enklare att spåra dess ursprung. Detta gör att risken för
bedrägerier i form av förfalskade dokument och överföringar sannolikt kommer att minska.
Blockkedjans distribuerade nätverk har även potential att skydda systemet mot hackare och
cyberattacker, vilket förklaras mer ingående under teknisk bakgrund. Det ökade skyddet mot
bedrägerier kan bidra med en minskad operativ risk i en organisation.
Den ökade transparensen tillsammans med förmågan att utföra snabba transaktioner ger även
blockkedjan potential att minska kreditrisken. Risken att en betalning uteblir från och med att
en affär görs till dess att betalningen realiseras minskas med en snabbare transaktionsprocess.
Kreditrisken skulle även kunna påverkas av smarta kontrakt som bland annat innebär en
smidigare och säkrare process när parter ska ingå avtal. Kontrakten kan agera som en opartisk
mellanhand för att upprätthålla villkor samt flytta tillgångar mellan parterna. Detta innebär att
betalningar automatisk realiseras när de är avsedda att genomföras och kan därmed minska både
risk för uteblivna betalningar och bedrägerier.
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Det distribuerade nätverket gör det möjligt för blockkedjan att fungera säkert utan någon central
enhet. En konsekvens av detta kan bli att centrala enheter, som Riksbanken, får minskad
kontroll. En fördjupning av hur detta kommer påverka marknadsrisken anses därmed vara
intressant. Förutom den potentiella förändringen på marknadsrisk från penningpolitiken, bidrar
blockkedjan med snabbare transaktioner vilket vid en internationell affär skulle kunna minska
valutarisken.
Blockkedjans potential att minska risk har tidigare undersökts av Greenwich Associates (2015)
inom den finansiella sektorn. Undersökningen genomfördes genom att intervjua 102 finansmän
i syfte att ta reda på graden av medvetenhet och förståelse för tekniken bakom det distribuerade
nätverket. I studien framgår att en av de största fördelar som förväntas komma från användandet
av ett distribuerad nätverk är riskminskning. De risker som enligt studiens respondenter har
störst potential att minskas är settlement risk och motpartsrisk. Vidare anser flera av
respondenterna att marknadsrisk kommer att minska. Att teknologin har potential att reducera
risk anser även Gårder från SEB: “En blockkedja minskar den operativa risken radikalt”
(Nilsson, 2017). Deloitte (2017) listar också reduceringen eller till och med elimineringen av
motpartsrisk som en av teknikens största fördelar. Reduceringen av motparts- och kreditrisk
styrks även av Oliver Wyman (2016, s. 7) som vidare beskriver att teknologin kan användas för
att förhindra cyberrisk och manipulation. Dessa utlåtanden styrker vårt val av risker samt vår
teori om att blockkedjan kan ha en effekt på specifika oönskade risker.

1.3 Problemformulering
Blockkedjan är en förhållandevis ny teknik med många potentiella användningsområden. I
denna studie ämnar vi att undersöka vilken effekt användningen av dessa tillämpningar kan ha
på ett företags operativ-, kredit- och marknadsrisk. Utefter detta lyder studiens
problemformulering:
Vilken effekt kan en implementering av blockkedjan ha på risk inom revisions-, finans- och
fastighetsbranschen?

1.4 Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka vilken effekt blockkedjeteknologin kan ha på ett
företags risk inom revisions-, finans- och fastighetsbranschen. Baserat på blockkedjans
appliceringsområden har operativ-, kredit- och marknadsrisk i denna studie identifierats som
de risker som kan ha störst påverkan av teknologin.
Blockkedjan anses ha potential att revolutionera marknaden med den nya teknologin. Det är
dock ett relativt nytt koncept, med begränsad kunskap om tillämpningsområden och vilka
eventuella effekter teknologin kan medföra på risk inom de olika branscherna. Vi ser det
därmed intressant att vidare undersöka blockkedjans implementeringsområden i relation till
innovation för att utforska den potentiella framfart som tekniken kan ta. Med ett varierat urval
hoppas vi kunna öka kunskapen om i vilken utsträckning blockkedjan kan ha effekt på risk. Vi
vill med denna studie fylla den kunskapslucka som finns till blockkedjans riskrelaterade styrkor
och hot.

1.5 Avgränsningar
•

Studien avgränsas till företag inom revisions-, finans- och fastighetsbranschen eftersom
de förväntas ha användbara tillämpningsområden för blockkedjan. I denna studie
undersöks teknikens användningsområden inom dessa branscher där finansbranschen
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•
•
•

•

utgörs av finansiella institutioner som banker, finansiella myndigheter och börsföretag.
Vidare utgörs revisionsbranschen av redovisning- och revisionsföretag,
branschorganisationer samt myndigheter. Slutligen utgörs fastighetsbranschen i denna
studie av fastighetsbolag, fastighetsförvaltare, myndigheter och mäklare.
Studien är avgränsad till företag i Sverige för att se teknologins påverkan på en nationell
nivå.
Då tekniken är relativt ny är kunskapen om blockkedjan väldigt begränsad. Urvalet är
därmed avgränsat till respondenter som besitter viss kunskap om teknologin.
Baserat på blockkedjans appliceringsområden har vi i denna studie begränsat oss till
operativ-, kredit- och marknadsrisk som de risker som kan ha störst påverkan av
teknologin.
Vi har en begränsad kunskap om den underliggande teknologin bakom blockkedjan och
kommer således inte gå in djupare på de tekniska aspekterna.
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2. Teoretisk metod
I följande kapitel presenteras inledningsvis förförståelse och ämnesval. Därefter redogörs
studiens vetenskapliga utgångspunkter som står till grund för studiens utformning. Kapitlet
avslutas med en presentation av litteratursökning och kritik till den litteratur som använts i
studien.

2.1 Förförståelse och ämnesval
Att redogöra för tidigare erfarenheter och förförståelse är viktigt för att förstå hur det kan
påverka undersökningen och studiens valda riktning. Detta belyser Wallén (1996, s. 81) som
menar att man får ny förståelse utifrån tidigare kunskap. Förförståelsen och tidigare erfarenheter
kan ligga till grund för val av ämne och ge motivation till forskning inom ett specifikt ämne.
På samma sätt kan tidigare kunskap också bidra med en begränsad förmåga att förstå eller
öppenhet för att ta in data. Utifrån detta anser vi att det är av vikt att ha ett medvetet förhållande
till tidigare kunskaper. En redogörelse för vår egna förförståelse är av relevans för att ge läsaren
en bättre förståelse för studiens valda riktning.
Vi är två studenter som läser sista året på civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid
Umeå universitet och har som huvudämne riktat in oss på finansiering under ämnet
företagsekonomi. Intresset för uppsatsämnet har väckts under kursen “Risk Management” där
vi fått en djupare förståelse för de konsekvenser risk kan medföra. Valet av fokusområdena:
revisions-, finans- och fastighetsbranschen föll sig naturligt baserat på tidigare kunskap inom
redovisning/revision och finansiering samt den påverkan blockkedjetekniken kan ha på
fastighetsbranschen. Under vår utbildning har vi skapat en god förståelse för risk, vad det är,
hur företag kan påverkas av olika typer av risk samt hur dessa hanteras. En av oss har också
utöver den finansiella inriktningen kompletterat med kurser inom redovisning. Detta har gett
oss en bredare förståelse för redovisningens aspekter och vilken effekt blockkedjetekniken kan
ha ur ett redovisnings/revisionsperspektiv. Tidigare arbetslivserfarenheter inom banksektorn,
fastighetsbranschen och redovisning låg också till grund för val av bransch och kändes naturligt
baserat på våra olika förkunskaper inom ämnet. En av författarna är delägare i ett mindre
fastighetsföretag. Trots begränsad tidigare kunskap om hur teknologin kan appliceras, är
fastighetsbranschen därmed av stort intresse. Samma författare har arbetat med clearing inom
banksektorn. Då blockkedjan har potential att förändra dagens clearing och settlement
processer, kan kunskapen hämtat från denna arbetslivserfarenhet vara av högt värde i vår studie.
Genom att en av författarna besitter erfarenhet från bank ger detta oss en insikt i vilka system
banker använder samt hur transaktioner, settlement och clearing sker idag. Detta har medfört
en bättre insyn i hur blockkedjan kan appliceras i sådana sammanhang.
Våran kunskap om blockkedjan och dess olika funktioner var innan denna studie ytterst
begränsad. Detta har gjort att vi gått in i arbetet med en objektiv syn på tekniken och kunnat ta
del av flera perspektiv på ett opartiskt sätt. Vidare har det också inneburit mycket arbete och
forskning om själva konceptet för att förstå sig på tekniken och dess olika tillämpningar.
Blockkedjan är ett koncept som bygger på en relativt avancerad teknik. Som ekonomistudenter
utan bakgrund i systemvetenskap och teknologi har därför de teknologiska aspekterna av
tekniken åsidosatts och endast redogjorts i stora drag. Vidare är mycket av den litteratur som
finns om teknologin på engelska. Då stora delar av utbildningen har undervisats på engelska
har detta gett oss en god förståelse för det engelska språket vilket har varit till hjälp under
litteraturbearbetningen.
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Våra förkunskaper från tidigare arbeten tillsammans med kunskap som erhållits under
utbildningens gång samt den uppståndelse blockkedjan har fått på senare tid utgjorde grunden
till vårt ämnesval. Då blockkedjan är ett förhållandevist nytt begrepp där dagens kunskap är
begränsad och få tidigare studier har gjorts kändes ämnet både spännande och intressant.
Tekniken har fått stor uppmärksamhet i media och tros ha potential att förändra marknaden.
Tillämpningsområden och eventuella effekter en implementering kan ha på ett företags risk är
fortfarande under diskussion. Med detta som grund känns ämnet rätt i tiden då vidare forskning
på området krävs.

2.2 Perspektiv
Det är vanligt att läsare generaliserar och skapar egna uppfattningar vilket gör det viktigt att
definiera olika perspektiv. Langemar (2010, s. 116 & 192) menar att vilket perspektiv studien
grundar sig i handlar om de konkreta kontexten där studiens problemformulering finns. Detta
kan spegla sig till varför ett specifikt ämnesområde har valts och bakgrunden till en specifik
frågeställning. I denna studie ämnar vi att undersöka vilken effekt blockkedjan kan ha på ett
företags risk. Detta innebär att vi kommer anta ett riskhanteringsperspektiv. Detta perspektiv
gör att vi kan inkludera samtliga av studiens respondenter på ett likartat sätt.
Som tidigare nämnts undersöks de tre branscherna: revision, finans och fastighet. I studien har
vi ett brett urval som inkluderar banker, revisionsföretag, myndigheter, ett börsföretag och
teknikföretag. Samtliga av respondenterna bidrar med ett i någon utsträckning unikt perspektiv.
I denna studie avser vi att framhäva blockkedjans potential att reducera specifika oönskade
risker, samtidigt som vi vill framhäva vilka nya risker teknologin kan medföra. Vid utförandet
av intervjuerna ombeds därför respondenterna att svara på vad de tror att blockkedjan kommer
att ha för effekt på specifika risker samt riskhantering. På detta sätt ger respondenterna ett unikt
bidrag till studien samtidigt som svaren speglar vårt önskade perspektiv.

2.3 Epistemologi
Epistemologi är läran om vad som är eller vad som är att betrakta som acceptabel kunskap inom
ett ämne (Wallén, 1996, s. 12). Bryman (2011, s. 29) menar att den epistemologiska
frågeställningen är viktig för att urskilja huruvida den sociala verkligheten bör studeras utifrån
naturvetenskapliga metoder och principer. De två huvudsakliga synsätten på kunskap benämner
han positivism och interpretativism. Positivism förespråkar användningen av
naturvetenskapliga metoder vid studerandet av den sociala verkligheten och utgår från en
objektiv och värderingsfri syn på kunskap. Interpretativism bygger på tolkning och förståelse
och syftar till att tolka resultat snarare än att bevisa en teori eller hypotes. Denna studie avser
att bidra med kunskap om blockkedjeteknologin och dess tillämpningsområden genom att se
hur en implementering av blockkedjan kan påverka ett företags risk inom revisions-, finansoch fastighetsbranschen. Målet med studien är inte att bevisa en teori eller testa en hypotes och
studien kommer således utgå från en interpretativistisk syn på kunskap.
Vidare menar Bryman (2011, s. 32) att interpretativismen skiljer sig från positivismen genom
att ta hänsyn till skillnaderna mellan människor och naturvetenskapens studieobjekt. Dessa
skillnader blir uppenbara då man fångar den subjektiva innebörden av en social handling. Den
subjektiva innebörden bygger på tolkning och får sin prägel i hur en person uppfattar någonting.
Wallén (1996, s. 34) beskriver tolkning som att påvisa det sammanhang som ligger bakom det
som direkt kan observeras i en handling. Då studien tar ansatsen analytisk induktion ter det sig
naturligt att utgå från en interpretativistisk kunskapssyn. Vi ämnar att utifrån datainsamlingen
kunna dra teoretiska slutsatser genom att undersöka respondenternas uppfattning om
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blockkedjan. Genom att undersöka deras syn av tekniken är det också deras tolkning av den
som ligger till grund för resultatet.

2.4 Ontologi
Langemar (2010, s. 185) benämner ontologi som “läran om det varande” och syftar till synen
om verkligheten samt hur den är utformad. Ontologi syftar till att urskilja huruvida sociala
entiteter ska betraktas som konstruktioner med fokus på aktörernas uppfattning och handlingar
eller som objektiva enheter som besitter en yttre verklighet. Bryman & Bell (2011, s.41-42)
definierar två huvuduppfattningar som benämns objektivism och konstruktionism. Wallén
(1996, s. 12-14) beskriver samma synsätt men benämner dem realism och idealism. Realism
syftar till att de sociala aktörerna är oberoende av sociala företeelser och kunskapen avspeglar
verkligheten. Idealism innebär att kunskapen baseras på egna föreställningar och kunskapen är
därmed subjektiv. Liknande idealism menar forskare att konstruktionism “konstruerar”
kunskapen vilket innebär att den inte ger en passiv avbildning av världen.
Denna studie utgår från det konstruktionistiska synsättet då vi ämnar att genomföra en kvalitativ
studie i form av intervjuer för att studera eventuella förändringar i risk som följd av en
implementering av blockkedjan. Med hänsyn till att blockkedjan är ett relativt nytt begrepp,
med låg kunskap om teknologin och följder av en implementering, så är resultatet i stora drag
hypotetiskt. Enligt Bryman (2011, s. 544) förknippas vanligtvis deltagande observationer med
interpretivism och konstruktionism. Konstruktionism menar Bryman & Bell (2011, s. 43 &
532) innebär att en tolkning av den sociala verkligheten kommer att presenteras som inte anses
som slutgiltig. Med detta synsätt läggs vikten på hur de studerade objekten uppfattar
verkligheten samt hur deras tolkningar kan forma den. Då fokus i denna studie ligger på att
undersöka respondenternas syn på blockkedjan är det deras tolkning av konceptet tillsammans
med vårt samspel som kommer att forma resultatet.
Konstruktionismen är mest lämpad i denna studie då vi avser att beakta respondenternas
enskilda tankar. Ett objektivistiskt synsätt hade kunnat vara mer lämpad för denna studie utan
påverkan av sociala företeelser. Detta hade givit oss en objektiv och mer rättvis bild av
framtidsutsikterna för blockkedjan. Det uteslöts dock då nog med kunskap om teknologin inte
anses finnas på marknaden. Vår uppfattning är att blockkedjeteknologin idag är ett relativt
omtalat fenomen för de insatta i ämnet. Med detta i åtanke tror vi att respondenternas tankar
och åsikter kan ha påverkats av sociala företeelser.

2.5 Angreppssätt
Wallén (1996, s. 47) beskriver att det finns två olika typer av forskningsansatser: induktiv och
deduktiv. En induktiv ansats syftar till att dra teoretiska slutsatser med utgångspunkt från
datainsamling. En deduktiv ansats innebär att en hypotes har framställts utifrån teori som vidare
ska testas empiriskt. En induktiv ansats kopplas oftas till kvalitativ forskning, då syftet ofta är
exploration och teoriskapande (Langemar, 2010. s. 201). Bryman (2011, s. 28) menar att det
induktiva angreppssättet innebär att teorin är resultatet från forskningen. Under den teoretiska
reflektionen kan ytterligare information krävas för att avgöra huruvida en teori är hållbar eller
inte. Detta kan benämnas iterativ strategi; författaren går fram och tillbaka mellan teori och
data.
Utöver dessa nämner Bryman (2011, s. 511 & 513) ytterligare en ansats som benämns analytisk
induktion vilket innebär att en definition inledelsevis ställs upp utifrån en vetenskaplig
frågeställning. Utifrån detta framställs hypotetiska förklaringar varefter insamling av data sker.
En analytisk induktion syftar till att uppnå universella förklaringar till olika händelser genom
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att insamlingen av data pågår tills alla fall stämmer överens med den hypotetiska förklaringen.
En nackdel med analytisk induktion är att metoden inte genererar de nödvändiga betingelserna,
men räcker för att få tillräckliga betingelser för att ett specifikt fenomen ska stämma.
En deduktiv ansats menar Wallén (1996, s. 48) kräver att det redan finns mycket kunskap om
det som avses att undersöka. Detta då de härleds från teorin för att sedan empiriskt testas. Som
tidigare nämnt så är blockkedjan ett relativt nytt begrepp med begränsad kunskap. Detta innebär
att det, i vår vetskap, inte finns några tidigare teorier kopplat till ämnet och den deduktiva
ansatsen utesluts. Ett induktivt angreppssätt skulle däremot kunna antas i denna studie då syftet
är att från empirin framställa kunskapsbidrag. Vi har dock valt att ta ansatsen analytisk
induktion då den anses lämpligast för vår tänkta studie. I vår undersökning har vi inledelsevis
satt upp en frågeställning om vilken effekt blockkedjan kan ha på risk. Varefter vi undersökt
konceptet och efter bästa mån sökt förklaringar och fastställt egna teorier. Slutligen samlar vi
in data i form av intervjuer i syfte att fastställa förklaringarna till våra teorier. Vid utformandet
av denna studie definierades tre specifika risker. Bakom varje risk finns en tanke, en hypotetisk
förklaring till hur denna risk kommer att påverkas. Det är detta, tillsammans med det faktum
att denna studie syftar till att uppnå en omfattande förklaring till förhållandet mellan
blockkedjan och risk, som gör analytisk induktion till den bäst lämpade ansatsen.

2.6 Metodval
Val av forskningsmetod kan huvudsakligen delas in i två grupper: kvantitativ respektive
kvalitativ. Det som skiljer de två metoderna åt är främst genomförande och inriktning av
studien. Bryman (2011, s. 40-41) menar att en kvantitativ undersökning kännetecknas av en
ytligare studie med ett större antal respondenter. Den antar en deduktiv ansats och ämnar att
hitta ett samband mellan en tidigare teori och genomförd studie. En kvalitativ undersökning
bygger på en mer djupgående undersökning med ett färre antal respondenter. Kvalitativ metod
utgår vanligen från en induktiv ansats där man istället för att testa en redan utformad teori eller
hypotes använder empiriska data för att generera en ny.
Denna studie utgår från en kvalitativ forskningsmetod då den är bäst lämpad för att besvara
studiens problemformulering: vilken effekt en implementering av blockkedjan inom revisions, finans-, och fastighetsbranschen kan ha på ett företags risk. I studien undersöks
respondenternas uppfattning kring konceptet, varför en kvalitativ inriktning ter sig bäst. Val av
metod grundar sig också i att blockkedjan är ett relativt nytt begrepp där det idag finns ett visst
kunskapsgap i tillämpningsområden och eventuella effekter inom de olika branscherna. En
testintervju i studiens inledande fas gjordes i syfte att undersöka hur välkänt blockkedjetekniken
är inom respektive bransch och om det finns nog med kunskap för att kunna bygga en studie på
det. Utifrån detta konstaterades att kunskapen är begränsad och att hitta ett större antal
respondenter kan därför bli svårt. En kvantitativ studie ansågs med detta som grund inte möjligt
varför vi valde att gå vidare med en kvalitativ inriktning.
Kritik har dock riktats mot den kvalitativa forskningsstrategin som alltför subjektiv och
impressionistisk. Med det menas att resultaten från en kvalitativ undersökning ofta bygger på
forskarnas egna uppfattningar om vad som är viktigt och den personliga relationen som
etableras med respondenterna under intervjuprocessen (Bryman, 2011, s. 368). Då en kvalitativ
undersökning baseras på deltagande observationer med ett mindre antal respondenter har kritik
också riktats mot generaliserbarheten till andra miljöer och populationer. Bryman (2011, s, 369)
menar dock att resultaten från en kvalitativ studie istället ska generaliseras till teorin, inte
populationen. Med andra ord är det vid bedömningen av generaliserbarheten i en kvalitativ
undersökning kvaliteten på de teoretiska slutsatserna som är det centrala.
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Kvale & brinkmann (2014, s.17) menar i enlighet med Wallén (1997, s. 73) att en kvalitativ
studie är att föredra när man vill ha en ökad förståelse för sociala företeelser och få en bättre
helhetsbild. Wallén (1997, s. 73) menar att en kvalitativ studie är nödvändigt för sådant som är
oprecist och ej direkt mätbart, till exempel upplevelser. Då målet är att undersöka vilken
uppfattning företag har om blockkedjetekniken och hur den kan påverka ett företags risk är en
kvalitativ studie bäst lämpad för att besvara problemformuleringen. Denna metod passar också
bättre då den, enligt Bryman (2011, s. 371), är processinriktad och lägger vikt på ord, inte
siffror.

2.7 Litteratursökning
En bra litteraturgenomgång är enligt Bryman (2011, s. 97-98) viktigt för att se vad som redan
gjorts och vilka kunskaper det finns på intresseområdet i fråga. En litteraturgenomgång innebär
inte bara att man upprepar redan givna åsikter och teorier, utan också att man har förmågan att
tolka det som står och kritiskt kunna ta ställning till det som stöd för egna argument. Dessutom
kan genomgången av existerande litteratur ge vägledning till vilka frågor som är obesvarade
och ge möjlighet att ytterligare precisera problemformuleringen som är ledstjärnan för studien.
Vår studies problemformulering och syfte avser att se vad en implementering av blockkedjan
inom revisions-, finans- och fastighetsbranschen kan ha för effekt på ett företags risk.
Nyckelorden i litteratursökningen har således varit inom blockkedjan, risk management
samt transparens & asymmetrisk information. Blockkedjan medför ett helt nytt koncept och vi
ser därför det viktigt att betrakta teknologins potential som en innovation. Då majoriteten av
den litteratur som finns om blockkedjan är på engelska, har vi i vår litteratursökning främst
använt oss av engelska sökord. En sammanfattande lista med de främst tillämpade nyckelorden
kan utläsas av tabell 1.
Tabell 1. Nyckelord
Blockkedjan

Risk
Risk
Transparens/
Management categorization Asymmetrisk
information

Innovation

Blockkedjan,
Blockchain,
Distributed Ledger
Technology,
Användningsområden
blockchain,
Smart contracts,
Blockchain
technology,
Blockchain
accounting,
Blockchain
real estate,
Blockchain finance,
Advantages
blockchain,

Risk
management,
Risk
management
definition,
Risk
management
process,
Cosomodellen,
Coso in
organizations,
Coso
Components,
Internal
control

Innovation,
Radical
innovation,
Definition
innovation,
Innovationsteori,
Innovativ
teknologi,
Digitalization,
FinTech,
Technology,

Operational
risk,
Blockchain
operational
risk,
Internal fraud,
External fraud,
Cyberattacks,
System
failure, Credit
risk,
Blockchain
credit risk,
Counterparty
risk,
Settlement
risk, Market

Transparency,
Asymmetric
information,
Asymmetric
information in
organizations,
Transparency
theory,
Blockchain
asymmetric
information,
Blockchain
transparency
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Disadvantages
blockchain,
Risk blockchain.

risk,
Blockchain
market risk,
Exchange rate
risk,
Monetary
policy,
Blockchain
financial
structure,
Blockchain
monetary
policy.

I vår sökning av litteratur har vi främst använt oss av Umeå universitets databas. Som ett
komplement har vi även utgått från tidigare studiers referenslistor för inspiration till relevanta
artiklar och teorier som behandlar vårt ämne. Då blockkedjan är ett nytt fenomen med relativt
begränsat material till skillnad från vad som finns inom andra områden har artiklar om
blockkedjan varit till stor användning. Kurslitteratur har främst använts för vetenskaplig metod
men också för teorier som legat till grund för den teoretiska referensramen.

2.8 Källkritik
Thurén (2013, s. 4) belyser vikten av att värdera den litteratur som sökts fram för att bedöma
trovärdigheten av den. Han menar att kritiskt granska sin litteratur är viktigt för att veta vad
som är sant. Vidare menar Thurén (2013, s. 8) att källkritiken förenklat kan delas in i fyra
kriterier: äkthet, tidssamband, tendensfrihet och oberoende. Äkthet handlar om att källan ska
stämma överens med vad den utger sig för att vara. Tidssamband innebär att ju kortare tiden är
mellan det att en händelse inträffar tills dess att berättelsen om händelsen redogörs, ju större är
trovärdigheten. Tendensfrihet betyder att någons personliga, politiska eller ekonomiska
intressen inte ska ligga till grund för att misstänka att källan ger en missvisande bild av
verkligheten. Slutligen handlar oberoende om att källan inte ska vara ett referat eller kopia av
en annan källa.
Litteraturgranskningen anser vi är en viktig del att diskutera i vår studie då blockkedjan är ett
förhållandevist nytt koncept. Litteratur och vetenskapliga artiklar som behandlar
blockkedjetekniken är begränsade och det mesta som finns att hämta utgörs av artiklar eller
andra källor hämtat från internet. Thurén & Strachal (2011, s. 8-9) menar att de källkritiska
problemen blir mer komplicerade på internet jämfört med i andra medier och belyser därför
vikten av att kunna granska internet som informationskälla. De menar vidare att de
huvudsakliga problemen med internet är att det finns en enorm mängd information vilket gör
det omöjligt att bedöma allt som står där. Jämlikheten som finns på internet har stora fördelar
då det finns oerhört mycket mer information än tidigare som dessutom är lättillgänglig. Det i
sin tur sätter fokus på att bedöma avsändaren av källan då den som söker informationen måste
lita på sig själv och sitt omdöme. Ingen auktoritet kan avgöra vad som är tillförlitligt eller inte
vilket gör att det saknas en kvalitetsgaranti. I vår studie när vi har sökt information på internet
har vi försökt bedöma källans allmänna tillförlitlighet, vilket Thurén & Strachal (2011, s. 11)
rekommenderar. Vi har i första hand utgått från webbplatser vi vet brukar vara tillförlitliga.
Efter snart fyra år på universitetet med en rad skrivna arbeten i bagaget har vi en god kännedom
om vilka webbsidor som går att lita på och vilka som man bör vara mer misstänksam mot. Ett
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annat viktigt kriterium som även Thurén & Strachal (2011, s. 11-12) tar upp är källans öppenhet,
alltså vem som står bakom webbplatsen. Ju mer information som går att hitta på webbsidan
gällande personer som står bakom den och vilken målsättning den har, desto trovärdigare är
den. Vi har i den mån det går även försökt hämta information från mer etablerade
forskningsinstitutioner med kvalificerad personal som oftast har mer tillförlitlighet än mindre
ansedda institut med lägre praktiska och teoretiska kvalifikationer.
Tiden är ett viktigt källkritiskt kriterium som utgår från att ju färskare informationen är, desto
mer tillförlitlig är den (Thurén & Strachal, 2011, s. 131). Vi har i största utsträckning använt
oss av nya källor som har gett oss en aktuell bild av verkligheten. Eftersom blockkedjan är så
pass färsk har tidsaspekten inte varit ett problem i denna studie. För att säkerställa källans
aktualitet när de tagits från internet har vi varit uppmärksamma på när uppgifterna senast är
uppdaterade då de ständigt förändras. I de fall vi inte hittat när sidan senast är uppdaterad har
vi angett 2017 då källan är hämtad. Källor utan ett specifikt datum har endast används när vi
kan säkerhetsställa att det är en tillförlitlig hemsida.
För att öka studiens kvalitet bör man så långt som möjligt använda sig av primärkällor då de är
mer tillförlitliga (Thurén & Strachal, 2011, s. 16). En sekundärkälla har traderats vilket innebär
att informationen kan ha förvrängts. Att avgöra huruvida en källa är primär eller sekundär är
inte heller alltid självklart vilket Thurén & Strachal (2011, s. 17) belyser och vi har i den mån
det går försökt att tillgodose det kriteriet. Samtidigt påpekar de att det i många fall inte finns
tillgång till en primärkälla och författaren får i så fall tillämpa de övriga kriterierna strängare.
Mycket av den forskning som finns om blockkedjan idag är skriven på engelska vilket kan ha
betydelse när vi sen jämför befintlig forskning med vår empiri. Detta eftersom majoriteten av
våra teorier är skrivna på engelska medan intervjuerna sker på svenska, med undantag för en
intervju som hålls på engelska. Risken för översättningsfel finns således däremellan. Att
undvika detta problem genom att använda enbart svenska källor skulle vara näst intill omöjligt
för oss då majoriteten av litteraturen som finns på området är på engelska. Fördelen med att
använda engelsk litteratur och forskning är att utbudet är betydligt större vilket har givit oss ett
bredare perspektiv.
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3. Teoretisk referensram
Syftet med detta kapitel är att presentera studiens teoretiska utgångspunkter. Inledningsvis
kommer en övergripande beskrivning av blockkedjan, dess teknologiska aspekter, potentiella
användningsområden samt teknologins hot. Därefter redogörs riskbegreppet tillsammans med
studiens utvalda risker. Kapitlet avslutas med en beskrivning av studiens teorier.

3.1 Blockkedjan
3.1.1 Konceptet bakom blockkedjan
Blockkedjan - databasen som kan revolutionera marknaden. Genom att spåra och lagra
information kan blockkedjan minska korruption, ge ökad transparens, stärka demokratin och
öka stabiliteten i ekonomin (Lagerkvist, 2015). Underwood (2016, s. 15) beskriver blockkedjan
som ett distribuerat nätverk som skapar och delar digital information. Informationen kan visas
av samtliga användare på nätverket och är inte kontrollerat av någon central enhet. Den
tillförlitliga tredje parten ersätts av blockkedjan som genom lagringen av informationshistorik
kan förse användarna med bevis för specifik data. Tidigare har en central enhet ansvarat för att
journalföra transaktioner mellan finansiella institutioner. Med ett distribuerat nätverk, som
blockkedjan, elimineras behovet av en central enhet då journalen är tillgänglig och verifieras
av flera institutioner. (Se figur 1)

Figur 1. Centraliserad journalföring vs. decentraliserad journalföring
Källa: Oliver Wyman, 2015
Blockkedjans mest omtalade applicering är den virtuella valutan Bitcoin. Det är också i detta
sammanhang som blockkedjans original definition uppstod: “A chain of digital signatures”
(Deloitte, 2017). Underwood (2016, s. 15) beskriver att det inte finns någon central enhet som
godkänner och journalför Bitcoins transaktioner utan all information lagras på en blockkedja
där den finns tillgänglig för samtliga användare. Då användarna själva har tillgång till
informationen innebär detta en ökad tillit till sina motparter och det finns inte längre något
incitament att inkludera en mellanhand.
Trots att blockkedjan ofta associeras med Bitcoin kan teknologin appliceras i en mängd andra
sammanhang. (Se figur 2) Några av teknologin mest omtalade användningsområden idag är:
digital identitet, digitala tillgångar och smarta kontrakt. Blockkedjans potential att appliceras
som en digital identitet har identifierats som en lösning till att skapa en global verifiering av
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identiteter. Att bekräfta identiteter är ett stort problem i dagens samhälle både i sammanhanget
till identitetsstöld, men också i sammanhanget att miljontals flyktingar och deras barn går utan
id-handlingar (Bitcoinist, 2015). I Sverige saknar åtta av tio flyktingar id-handlingar och vissa
identitetshandlingar godkänns inte i Sverige på grund av bristande tillförlitlighet (Mårtensson
& Brandel, 2016). Ett digitalt ID kan skapas med blockkedjan genom att kombinera den
decentraliserade blockkedjeprincipen med identitetsverifiering. Detta skulle innebära att
organisationer kan kontrollera identiteter i realtid och därmed reducera risken för bedrägerier
(Amit, 2016).

Figur 2. Användningsområden för blockkedjan
Källa: Deloitte, 2017
Blockchain Technologies (2017) beskriver att smarta kontrakt har blivit en av grundstenarna
för blockkedjeteknologin. Konceptet myntades för första gången 1993 av Szabo med
definitionen: “Self-automated computer programs that can carry out terms of any contracts”.
Kontraktet är ett kodat dataprogram som kan underlätta förhandlingen, exekvensen,
upprätthållningen och prestandan av ett kontrakt med hjälp av blockkedjeteknologin. Processen
är helt automatiserad och kan användas för till exempel juridiska kontrakt.
Smarta kontrakt förklaras av Mougayar (2015) som en form av decentralisering med ett flertal
appliceringsområden som tidsstämpling, bevis på leverans, deposition, vadhållning med mera.
Baserat på specifika villkor eller händelser syftar smarta kontrakt till att flytta tillgångar från
en part till en annan. Ett smart kontrakt agerar som digitala avtal med en förmåga att automatiskt
exekveras och upprätthållas. Målet med smarta kontrakt är att två anonyma parter ska ha
möjlighet att utföra affärer utan att behöva involvera någon mellanhand. Kontraktet gör det
även möjligt att spåra äganderätter till digitala tillgångar och pengar (Blockchain Technologies,
2017).
Mougayar (2015) menar att idéen bakom smarta kontrakt bygger på att ett avtal mellan ett flertal
parter automatiskt kan verifieras med hjälp av blockkedjan. Detta innebär att involveringen av
en tredje part är överflödig när parter på egen hand kan genomföra avtal. Blockchain
Technologies (2017) beskriver att dagens traditionella kontrakt är baserade på tryckta papper
som ofta kräver en tredje part för verifiering. Denna typ av kontrakt kan vara väldigt
tidskrävande att upprätta. Vid eventuella tvister kan de komma att bli kostsamma och
tidskrävande att åtgärda tvisten då detta ofta måste ske via en tredje part. De digitaliserade
smarta kontrakten baseras på en kod som definierar villkor och konsekvenserna som kan
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tillkomma under varierande omständigheter. Genom det distribuerade nätverket blir koden
automatiskt exekverad.
Smarta juridiska dokument framhävs av Stark (2016) som något som har fått stor
uppmärksamhet på finansmarknaden där det kan användas som ett kontrakt för finansiella
instrument. Genom att koda kontrakten kan många processer relaterade till finansiell handel bli
automatiserade. Blockkedjans kod skulle även kunna användas för att lagra och handla med
andra tillgångar som till exempel immateriella tillgångar eller fastigheter. Trots det positiva
synsättet kring smarta kontrakts egenskaper så går det inte utan vissa utmaningar. Enisa (2016,
s. 18) beskriver att hanteringen av smarta kontrakt inkluderar människor, processer och
teknologi. Smarta kontrakt baseras på det distribuerade nätverket vilket innebär att de kan
påverkas av felaktigheter i nätverkets kod. Risken för felaktigheter ökar desto mer komplext ett
smart kontrakt är. Då smarta kontrakt skapas av människor kommer dess funktion och
säkerheten att avgöras av författarens skicklighet.
3.1.2 Teknisk bakgrund
Lemieux (2016, s. 118-119) förklarar att blockkedjan består av digitala signaturer, så kallade
hashes, som tillsammans formar en digital kedja. De digitala signaturerna fungerar som en
privat nyckel, krypterad för att matcha en transaktion. Autenciteten i transaktionens stärks i och
med att transaktionen går att spåra till sändaren samt att transaktionen har integritet. Mougayar
(2015) redogör för att den stärkta autenticiteten som följer det distribuerade nätverket innebär
att en central enhet inte längre behövs.

Figur. 3. Centraliserad, decentraliserad och distribuerat nätverk
Källa: On Distributed Communications Networks, Paul Baran, 1962
Jämthagen et al. (2016, s. 18) förklarar att blockkedjan byggs upp genom att nya block med
information, som har ett unikt digitalt fingeravtryck, hela tiden läggs till i kedjan. Genom att
informationen finns på kedjan kan samtliga användare kontrollera den. Om någon i efterhand
skulle försöka ändra informationen skulle de digitala fingeravtrycket ändras och kedjan skulle
därmed brytas. Detta gör det praktiskt taget omöjligt att i efterhand gå in och ändra
16

informationen, vilket stärker säkerheten i blockkedjan. Vidare förklarar Lemieux (2016, s.121)
hur noder sänds ut på ett distribuerat nätverk vid utförandet av en transaktion som måste matcha
ordern för att transaktionen ska bli giltig. Detta eliminerar risken för dubbelspendering, det vill
säga att samma tillgång överförs två gånger. Transaktionerna samlas i block utav noder där de
får sin signatur och tidsstämpel. Vem som helst kan identifiera vem som genomfört
transaktionen på grund av den privata signaturen, men endast individen som som genomförde
transaktionen kan med hjälp av sin privata nyckel låsa upp och se samtlig information som till
exempel balansen på kontot (Mougayar, 2015). För att förhindra att inte vem som helst kan
lägga till ett block i kedjan beskriver Resare (2014) att transaktionen genomgår en mining
process. Mining är en process som skyddar Bitcoin mot hackare. Processen går ut på att
verifiera och lägga till nya block till blockkedjan.
En central enhet har tidigare haft ansvaret för att journalföra transaktioner, kontrollera vilka
transaktioner som är giltiga och förhindra dubbelspendering. I en artikel från The Economist
(2015) förklaras hur Bitcoin substituerar den centrala enheten med en mining process. Mining
processen går ut på att pågående transaktioner omvandlas till matematiska kalkyler. Miners
löser kalkylerna och konfirmerar betalningen i utbyte mot en transaktionsavgift (Bitcoinmining,
2017). I artikeln (2015) förklaras vidare att den första delen av processen hittar en miner lösning
till kalkyleringen varefter lösningen tilldelas resten av nätverket. Där kontrolleras resterande
miners sändarens transaktion och att kalkyleringen är korrekt. Blocket läggs kryptografiskt2 till
journalen efter att den blivit godkänd av mining processen.
Som tidigare nämnt är smarta kontrakt en av grundstenarna i blockkedjan. Enligt artikeln
“Making Sense of Blockchain Smart Contracts” av Stark (2016) kan smarta kontrakt delas in i
två separata delar: smarta kontrakt kod och smarta juridiska kontrakt. Smarta kontrakt kod är
den kod som verifieras, exekveras och sparas på blockkedjan. Koderna körs via blockkedjan
vilket ger dem en unik karaktär. Detta innebär att transaktioner alltid kommer ske enligt vad
som kodats utan att någon kan förvanska processen. Termen smarta kontrakt refererar ofta till
blockkedjans kod. Genom att kalla programmet kontrakt framhävs vikten av det bindande
kontraktet som koden skapar. Smarta kontrakt koder används endast när den kontrollerar något
av större vikt, till exempel identitet eller pengar.
Stark (2016) beskriver vidare att smarta juridiska kontrakt är specificerat till ett specifikt
användningsområde för smarta kontrakt koden. Dessa kontrakt kan användas för att ersätta eller
komplettera juridiska dokument med hjälp av blockkedjeteknologin. Det är i dessa kontrakt
som koden används för att forma, exekvera och verifiera ett avtal mellan två parter. Smarta
juridiska kontrakt kan exempelvis användas när en leverantör och återförsäljare ska ingå i ett
avtal med varandra. Koden skulle i detta fall innehålla betalningsvillkoren och betalningen
skulle automatiskt genomföras i samband med leverans.
3.1.3 Potentiella användningsområden
Revisionsbranschen
Inom redovisning och revision finns det huvudsakligen två tillämpningsområden för
blockkedjeteknologin: transaktioner av tillgångar samt verifikation av signaturer, avtal och
kontraktsflöden (FAR, 2016, s. 20). Byström (2016, s. 4) visar på att det finns paralleller mellan
blockkedjan och dagens bokföring som kan förbättra kvaliteten på tillgänglig
redovisningsinformation. Idag är tillförlitligheten en av revisionsbranschens största
2

Metod för att göra information obegriplig för obehöriga.
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utmaningar. Revisorns främsta uppgift är att granska och uttala sig om riktigheten i företagens
finansiella rapporter. Externa intressenter måste förlita sig på att företaget inte har lämnat
oriktiga uppgifter till revisorn samt att revisorn i fråga är noggrann och opartisk i sitt arbete.
Grundläggande för blockkedjan är att informationen ska vara transparent i någon mening,
antingen öppen för alla eller att åtkomsten specificeras. Detta gör det enklare att spåra
transaktioner vilket ökar tillförlitligheten i de finansiella rapporterna. Eftersom transaktionerna
bokförs direkt i kedjan uppdateras huvudboken i realtid vilket gör att informationen också blir
mer korrekt. Varje tillgång representeras av en digital signatur där transaktionen verifieras med
en dataverifikation i blockkedjan vilket också gör den svår att kopiera.
En viktig uppgift inom redovisning och revision är att kunna säkerställa dokuments autenticitet.
Enligt Hedqvist (2015) kan blockkedjan användas för att säkerställa bokföringslagens krav på
att bokföringen i efterhand inte ändras, utan att det dokumenteras med tidpunkt, orsak och
information om vem som utfört rättelsen. Med hjälp av hashfunktionen kan man enkelt
identifiera data som stoppats in och jämföra med den digitala signaturen för att säkerställa att
ingen ändring har gjorts. På samma sätt kan man säkerställa alla möjliga typer av digitala filers
autenticitet och ingen kan ifrågasätta äktheten i dokumenten. FAR (2016, s. 20) belyser också
det faktum att blockkedjans egenskaper gör det svårare för en person att kunna manipulera
dokument. En hackare som exempelvis vill förflytta pengar från ett konto till ett annat får en
större utmaning jämfört med en klassisk databas. Stämmer inte den digitala signaturen och
dokumentet överens godkänns inte överföringen.
Finansbranschen
Blockkedjeteknologin har potential att skapa en helt ny decentraliserad finansiell infrastruktur
(Sveriges Riksbank, 2016, s. 17). Inom finansbranschen kan blockkedjan tillämpas för att öka
effektiviteten, säkerheten och minska kostnader vid internationella transaktioner (Nilsson,
2016). Blockkedjetekonologin har hög potential med flera tusen användningsområden, av dessa
har fyra centrala applikationsområden för banker identifierats: minskning av bedrägerier, KYC
processen (Know Your Customer), handelsplattform och betalningar (Murphy, 2017).
Murphy (2017) redogör i rapporten “Four Blockchain Use Case for Banks” blockkedjans mest
centrala appliceringar i finansindustrin. Inledningsvis beskrivs att ökade bedrägerier och hotet
från cyberattacker är en av de största utmaningarna som banker ställs inför idag. Bankernas
huvudbok har tidigare skapats i en central databas vilket innebär att all information lagras på
ett och samma ställe och är mer tillgängligt för hackare. Denna typ av bedrägerier blir mindre
sannolik med blockkedjans decentraliserade nätverk. Blockkedjans ökade transparens,
verifikationer som sker i realtid och en publik huvudbok bidrar till ökat skydd för bankerna mot
cyberattacker. Nätverket gör det även möjligt att omedelbart upptäcka ett eventuellt angrepp
från en hackare som försöker visa eller förändra data. Blockkedjans register kan användas för
att spåra de enheter som försökt skapa falsk historik.
Vidare beskriver Murphy (2017, s. 3) att en KYC process för att lära känna sin kund tar normalt
30 till 50 dagar. Detta orsakar i dagsläget förseningar i bankernas transaktioner och medför
höga kostnader. En KYC sammanställning skulle kunna lagras i blockkedjan. Detta innebär att
det räcker med att en bank genomför en KYC process för att sedan lagra informationen på
blockkedjan. Informationen skulle sedan finnas tillgänglig för andra banker samt organisationer
och därmed minska det administrativa arbetet samt kostnaderna.
Det tredje användningsområdet för blockkedjan är enligt Murphy (2017, s. 4) som en ny
handelsplattform utan central enhet eller några mellanhänder. Den lagrade historiken och
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förmågan att spåra överföringar skapar en hög autenticitet på plattformen. En plattform baserad
på blockkedjeteknologin skulle kunna erbjuda säkra överföringar och som tidigare nämnt
minimera risken för bedrägerier.
Blockkedjans applikation vid betalningar är ett av de användningsområden som står högt i
fokus. Murphy (2017, s. 5-6) förklarar att teknologin kan användas vid betalningar och leda till
operativ effektivitet och minskade kostnader för banker. Betalningar med hjälp av blockkedjan
har redan testats av bland annat Rabobank som påstår att teknologin kan minska de operativa
kostnaderna med 33 procent vid internationella betalningar samt utföra dessa transaktioner på
endast några sekunder. Betalningar med blockkedjan kommer att ske i realtid, med full
transparens, till låga kostnader samt utföra bedrägerianalyser i realtid. Visa Europe Collab och
BLT Group arbetar för tillfället med användandet av distribuerade nätverk i samband med
internationella betalningar mellan banker. På den svenska marknaden har även Nasdaq testat
blockkedjan för att försöka underlätta handeln och utgivning av aktier i privata företag
(Sveriges Riksbank, 2016, s. 17).
Fastighetsbranschen
Inom fastighetsbranschen kan blockkedjan likt revisions- och finanssektorn tillämpas för att
säkerställa dokuments och transaktioners autenticitet samt även öka effektiviteten och
säkerheten vid fastighetsköp. Fastighetstransaktioner är ett område som kännetecknas av stora
värden som kräver hög säkerhet och transparens, men där transaktionshastigheten i dagsläget
är väldigt långsam. I en artikel av Deloitte (2016) har man identifierat tre egenskaper hos
blockkedjan som fastighetsbranschen kan dra nytta av: ökad transparens, minimering av risk
för bedrägerier samt påskynda processen vid köp och sälj av fastighet via smarta kontrakt.
Deloitte (2016) beskriver vidare att ett välkänt begrepp inom fastighetsbranschen idag är
asymmetrisk information, det vill säga att parter som ingår eller ska ingå ett avtal har tillgång
till olika förhandsinformation. Detta föreligger till exempel om bara en eller ett fåtal parter har
information om priser för jämförbara objekt. Denna asymmetri kan tänkas ha öppnat upp
möjligheten för användningen av due diligence, på svenska företagsbesiktning, som är en
process för att samla information om ett företag inför ett förvärv. Sevenius (2013, s. 52) menar
att användandet av due diligence grundar sig i att det finns ofullständig information på
marknaden och man vill därför ha mer information från säljaren och tillgången i fråga, oavsett
om det handlar om ett företags- eller fastighetsförvärv. Denna process är i många fall mycket
omfattande, involverar ett flertal olika aktörer och kan bli ytterst kostsamma. Deloitte (2016)
hävdar att blockkedjan syftar till att öka transparensen och på så vis minskas denna asymmetri.
All information som är nödvändig vid en transaktion finns lättillgängligt och lagrad i databasen
för samtliga parter vid köp och sälj av fastigheter. Information om priser är också åtkomligt för
alla och inte bara för enskilda personer. Detta öppnar upp för möjligheten att minska
asymmetrisk information och konsekvensen blir att behovet av en tredje part eller due diligence
försvinner.
Lantmäteriet (2016) beskriver hur den ökade transparensen också kan hjälpa till att minska
risken för bedrägerier. Fastighetstransaktioner idag kännetecknas av en lång process med
kontrakt, underskrifter och överföringar där flera parter är involverade. Många av dokumenten
är fysiska och behöver signeras manuellt för att sedan skickas per post. Detta ökar risken för
bedrägerier i form av förfalskade signaturer eller att papper kommer bort längs vägen.
Dokumenten som signeras kan bestå av flera hundra sidor vilket dessutom leder till att
felaktigheter kan uppstå och processen blir tidsmässigt ineffektiv. Transparensen gör det
möjligt att spåra transaktionshistoriken och informationen finns tillgänglig för alla parter, vilket
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gör dokumenten svåra att förvanska. Den manuella delen i att skicka papper per post säkerställs
genom att samtliga parter kan spara ner dokumenten digitalt i kedjan och således minskar risken
för att papper kommer bort.
Ett centralt användningsområde av blockkedjan för fastighetsbranschen är möjligheten att
skapa smarta kontrakt. Syftet med ett smart kontrakt är att ett avtal ska kunna verifieras och
genomföras mellan anonyma parter utan en mellanhand (Mougyar, 2015). De traditionella
tryckta kontrakten som kräver en tredje part för verifiering är ofta tidskrävande att upprätta.
Med ett digitaliserat smart kontrakt kan transaktionen automatiskt exekveras när överenskomna
villkor är uppfyllda. På så sätt kan kan en mellanhand uteslutas och påskynda processen vid
fastighetsköp. Smarta kontrakt gör det dessutom möjligt att spåra äganderätten av en tillgång
eller transaktion och bevisa att det verkligen är den rätta ägaren (Blockchain Technologies,
2017).
3.1.4 Hot mot blockkedjan
Samtidigt som blockkedjans unika egenskaper förväntas ha potential att revolutionera
marknaden har kritik riktats mot teknologin för de risker den kan medföra. Hur och vilka risker
som kan påverkas är fortfarande en förhållandevis öppen fråga och är beroende av hur
blockkedjan tillämpas och utformas. Riksbanken (2016, s. 18) menar att den ökade
transparensen kan ge upphov till integritetsproblem. Även om alla parter i kedjan är anonyma
finns informationen tillgängligt för samtliga användare i nätverket. Detta kan skapa problem då
kunder och andra aktörer inte vill blir mer transparenta. Riksbanken (2016, s. 18) lyfter i
enlighet med Lantmäteriet (2016, s. 7) också problemet kring att hantera stora
transaktionsmängder i en öppen IT-arkitektur. Då blockkedjetekniken bygger på att många
datorer behöver kommunicera och fånga upp information om varje transaktion uppstår en
svaghet i förmågan att kunna hantera stora mängder transaktioner. Blockkedjeteknologin
lämpar sig därför bättre för flöden där transaktionerna är relativt få, exempelvis
fastighetstransaktioner, och sämre för transaktioner som handlas mer frekvent så som
kortbetalningar, aktier och obligationer.
Trots att blockkedjan beskrivs som en teknologi som kan skydda företag mot cyberattacker
kvarstår ett visst hot i denna kategori. Enisa (2016, s. 15) benämner ett av hoten mot
blockkedjan som “Consensus hijack”. Denna typ av attack går ut på att ta kontroll över en större
del av de deltagande klienterna i ett decentraliserat nätverk och därmed manipulera
valideringsprocessen. Denna typ av bedrägeri benämns ofta “51% attack” på grund av att
majoriteten av deltagarna måste kontrolleras, alltså minst 51%. Ensia (2016, s. 15) beskriver
vidare att en sådan attack skulle kunna hindra valideringen av transaktioner och återanvända
redan spenderade tillgångar. Det har tidigare beskrivits att blockkedjan även kan användas som
ett redskap för att minska penningtvätt. En utmaning är dock att nog med verktyg för att hantera
illegala aktiviteter inte finns. Blockkedjan gör det möjligt att identifiera adressen som genomför
illegala handlingar, men att blockera transaktionerna i förväg är inte möjligt (Enisa, 2016, s.
19).
Kuchler (2016) ifrågasätter blockkedjan säkerhet på grund av exponering för cyberhot som
bevisades i juni 2016 då Ethereum DAO utsattes för en hackning. Ether är den näst största
digitala valutan, efter Bitcoin, och är baserad på Ethereum Blockkedjan. Decentralized
Autonomous Organisation (DAO) var den första lanseringen av den decentraliserade datorn.
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DAO var en crowdsourced3 riskkapitalfond där människor kunde göra investeringar med deras
digitala valuta Ether. I finansieringsperioden samlades 150 miljoner dollar in av 11 000
medlemmar vilket gjorde DAO till historiens största crowdfundingföretag (Siegel, 2016). Den
17 juni 2016 utsattes DAO för en attack som benämns “recursive split” (Ensia, 2016, s.29).
Siegel (2016) förklarar att en svaghet i DAOs system upptäcktes, men innan fonderna hann
flyttas skedde attacken där 3.6 miljoner ether stals, vilket motsvarar över 50 miljoner dollar.
Detta ledde till ett fall på ether priset från $20 till $13. Vidare belyser Kuchler (2016) den
digitala valutan Bitfinex som utsattes för en cyberattack i augusti 2016 där 65 miljoner dollar
stals. Dessa cyberattacker mot blockkedjan har resulterat i funderingar huruvida teknologin kan
göras säker nog mot cyberhoten.
En av blockkedjans funktioner är smarta kontrakt som kan användas i syfte att möjliggöra
verifikationer av avtal mellan två anonyma parter utan en mellanhand. Kontraktet kan tänkas
få stort genomslag för transaktioner som sker internationellt, där leverans av varor och
betalningar är mer komplicerade. Riksbanken (2016, s. 18) hävdar att detta öppnar upp
möjligheten för nya handelsstrategier och därmed nya instabiliteter på den finansiella
marknaden. Att teknologin kan agera utan en central enhet innebär att den inte är reglerad vilket
kan ge upphov till problem med en anpassning av regelverk på blockkedjan. Niepelt (2016)
menar att blockkedjetekniken och den ökade användningen av kryptovalutor minskar
efterfrågan på traditionella papperspengar vilket slår hårt mot de monetära myndigheterna.
Konsekvensen blir att deras seigniorageintäkter4 minskar och leder till att de inte längre förmår
sig övervaka betalningssystemet eller manipulera penningmängden och kreditgivning. I värsta
fall kan deras förmåga att vara “lender of last resort”, alltså agera långivare när institut inte kan
få betalningsmedel på annat sätt, också försvinna. Riksbankens roll som “lender of last resort”
grundar sig i att främja ett säkert och effektivt betalningssystem och att en konkurs av ett enskilt
finansiellt institut kan hota det finansiella systemets funktion (Riksbank, 2003, s. 57 & 59).
Entreprenörskapsforums rapport Blockchain Decentralized Trust (2016, s. 11-13) belyser det
faktum att blockkedjan som teknologi fortfarande är i en inledande fas, vilket innebär att det är
svårt att förutse vilka regleringar som kommer att påverkas. Utöver den konkreta
implementeringen till kryptovalutor, finns det få praktiska exempel på blockkedjans
tillämpningar. I rapporten framhävs även vikten av att nya regleringar inte hindrar framfarten
av innovativa lösningar som kan bidra till effektivisering av företag och samhällsfunktioner.
Vidare belyser Ensia (2016, s. 19) att en utmaning med blockkedjan är hur governance
strukturen kommer att förhålla sig till blockkedjan. Teknologin ökar spårbarheten till
involverade finansiella institutioner vid en transaktion, men personalen måste fortfarande
bekräfta förfrågningar och transaktioner. En utmaning blir därmed hur governance
strukturen ska kodas in i blockkedjan.
Det alltmer digitaliserade samhället har resulterat i att många av dagens jobb kan komma att
försvinna inom de kommande åren. En rapport från SSF (2014, s. 6) visar på att 53% av dagens
anställda kan ersättas av digital teknik inom 20 år, vilket motsvarar närmare 2,5 miljoner jobb
i Sverige. De yrken som är speciellt utsatta är bokförings- och redovisningsassistenter,
kassapersonal och försäljare. Blockkedjan, med sina unika egenskaper, är en teknik som kan
tänkas ersätta många av de manuella jobb som finns idag. Ett av teknikens tillämpningsområden
att kunna säkerställa dokument och andra digitala filers autenticitet skulle kunna konkurrera ut
revisorns uppgift i att säkerställa trovärdigheten i företags finansiella rapporter. Det faktum att
3

Processen att erhålla nödvändiga tjänster, idéer eller dylikt genom att samla bidrag från en stor grupp
människor.
4
Intäkter som Riksbanken erhåller genom utgivning av sedlar och mynt.
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tekniken kan agera utan en tredje part gör att banker inte kommer ha samma roll som tidigare i
clearingprocessen av transaktioner. På samma sätt kan smarta kontrakt ersätta många av de
tjänster banker och jurister har idag genom att avtal kan verifieras utan en mellanhand (Svärd,
2016).
Samtidigt som automatiseringen har potential att ersätta många av dagens arbetsuppgifter finns
det en motverkande kraft eftersom den kan göra andra yrken mer attraktiva. En rapport av
IT&Telekomföretagen (2015, s. 3) visar att det finns stort kompetensbehov inom IT-sektorn
och ett underskott av närmare 60 000 personer kommer att finnas år 2020 om inga åtgärder
vidtas. Den ökade efterfrågan på kompetens inom IT- och Telekomsektorn grundar sig till stor
del i den ökade digitaliseringen. Samtidigt menar SSF (2014, s. 7) att företagsekonomer som
till exempel utvecklar automatisering för auktionsprissättning kan bli mer efterfrågade då det
används i allt fler branscher idag. Detta visar på att teknikutvecklingen ändrar efterfrågan på
kompetens även inom befintliga yrken.

3.2 Vad är risk?
3.2.1 Riskbegreppet
Hamilton (1996, s. 12 & 13) definierar risk enligt följande: “faran för att en slumpmässig
händelse negativt skall påverka möjligheten att nå ett uppställt mål”. Risk har sedan lång tid
haft en negativ klang och är ofta förknippad med ett negativt utfall eller förlust. Men risk kan
också associeras med möjlighet. Risker kan vara både positiva eller negativa till sitt utfall och
de positiva konsekvenserna utgör då en chans.
Hamilton (1996, s. 12 & 65) beskriver hur vi dagligen lever med ett stort antal potentiella risker
runt om oss, en enkel handling som att gå på trottoaren är förenad med en viss risk. Han menar
vidare att människor reagerar och värderar risker på olika sätt. Vissa risker kan uppfattas som
ödesbestämda och mänskligt okontrollerbara vilket leder till att vi inte bryr oss. Vi är mer
benägna att acceptera risker som vi själva har utsatt oss för snarare än blivit påtvingad. Vår
riskacceptans beror också på våra möjligheter att kontrollera risken, men framförallt vad vi
förväntar oss att vinna på att ta risk. Oavsett hur vi värderar eller påverkas av en risk ligger det
i människans natur att försöka undvika och hantera de risker den utsätts för. Så gäller även
risker som uppstår i organisationer.
3.2.2 Risk Management
Begreppet Risk Management myntades så tidigt som på 1950-talet efter att
försäkringsbranschen i USA under en längre tid haft problem med höga utbetalningar i
kombination med låga intäkter från premier (Dionne, 2013). Den amerikanska definitionen
lyder: “Risk Management is common sense when finding costeffective ways to either prevent
or pay for accidental losses”. I Sverige har uttrycket fått en liten annan definition och kan
kortfattat beskrivas som ett systematiskt sätt att skydda sin verksamhets resurser och inkomster
mot skada på ett sätt så att målen i verksamheten kan uppnås (Hamilton, 1996, s. 65-66). Det
gemensamma huvudsyftet för de två definitionerna är dock att begränsa de negativa utfallen
och förlusterna till antal och omfattning. På så sätt maximerar man ett bolags värde samt ökar
lönsamheten för företaget.
Alla företag är exponerade för risker och måste därför kunna hantera dessa på ett effektivt sätt.
Hamilton (1996 s. 65) beskriver vidare riskhanteringen som en strävan att genom utnyttjandet
av kunskap och modern teknik kunna vidareutveckla förmågan att kvarleva. Det svåra är att
hitta en process där man förstår alla risker å ena sidan, för att sedan hitta ett optimalt skydd å
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andra sidan. En bristande riskhantering kan slå hårt mot organisationer och resultera i höga
kostnader och på längre sikt även påverka företagets anseende. Har företagen rätt verktyg för
en god riskhantering kan man minska riskernas nedsida och ta del av uppsidan och
möjligheterna den medför.
I och med den ökade digitaliseringen har nya risker etablerats och öppnat upp för ett nytt
risklandskap. Den digitala utvecklingen har resulterat i att cyberattacker, id-kapningar och
förfalskade dokument blivit ett allt vanligare problem i affärsvärlden. Wahlund (2016, s. 304)
hävdar att till följd av detta har högre krav ställts på organisationer inom många branscher i
form av nya legala och regulativa krav som rör riskhantering. Kapitaltäckningskrav för banker,
redovisningsregler och hållbarhetsredovisningar är några av de exempel som gör att
riskhanteringsprocessen har blivit en viktigare del idag än tidigare. Samtidigt ställer externa
intressenter såsom investerare högre krav på organisationer och värderar en god riskkontroll
och ett etablerat ramverk för riskhanteringen. Ur organisationens synvinkel kan riskhanteringen
ses som ett verktyg för ökad kvalitet, effektivitet och produktivitet. Ett företag genomgår
ständigt förändringar vilket också kommer påverka riskexponeringen. Det kan handla om
interna förändringar som byte av IT-system eller en ny affärsmodell som utvecklar och
organiserar verksamheten på nya sätt. Externt kan det vara ny lagstiftning eller regelverk som
företaget måste förhålla sig till. Att fastställa ramverk för riskhantering, göra nya
riskbedömningar och kontinuerligt testa de interna kontrollerna kan därför vara av stor vikt.
3.2.3 COSO-modellen
En av de mest erkända och använda ramverken inom riskhantering och intern kontroll är den
så kallade COSO-modellen. COSO är en förkortning på ”Commitee of Sponsoring
Organizations of the Tradeway Commission” som också är den organisation som ligger bakom
ramverket (COSO, 2017). COSO:s affärsidé är att utforma övergripande riktlinjer för företags
interna kontroll, riskhantering och för att motverka bedrägerier (COSO, 2017). På så sätt skapas
en bättre organisationsprestanda och styrning samtidigt som omfattningen av bedrägerier i
organisationen minskas. Den första utgåvan av ramverket gavs 1992 och 2013 släpptes en
uppdaterad version av modellen. Till skillnad från originalversionen är denna utgåva mer
lättillgänglig och har utvecklats för att möta ökande krav från intressenter och komplexa
affärsmodeller (Arwinge & Wikland, 2013, s. 1). COSO-modellen är inte anpassad utefter
någon specifik företagsform utan utvecklad att kunna implementeras på alla typer av
organisationer, däribland: börsnoterade bolag, privata bolag samt myndigheter (Arwinge &
Wikland, 2013, s. 1). Då denna studie antar ett flertal perspektiv med såväl stora som små
företag, myndigheter och banker lämpar sig därför COSO-modellen bra i denna studie.
Blockkedjans egenskap att vara mer transparent och öka tillgänglighet av information skulle
vidare kunna underlätta bedömning och övervakning av risk vilket direkt går att koppla till
modellens element för riskhantering.
Modellen består huvudsakligen av fem komponenter vars huvudsyfte är att förbättra den interna
styrningen och kontrollen i organisationer och hjälpa dem att uppnå verksamhetsmålen (COSO,
2013, s. 1). Arwinge och Wikland (2013, s. 2) menar att en förutsättning för att modellen ska
vara användbar i en organisation är att samtliga komponenter samverkar. Det bygger på en
ömsesidig relation där varje element måste fungera tillsammans, både i organisationen som
helhet och inom organisationens olika delar. COSO-modellen visualiseras som en kub, även
kallad COSO-kuben, och är en tredimensionell matris (se figur 4). Den högra sidan av kuben
utgör de olika nivåerna i ett företag. Toppen av kuben består av tre kategorier som innefattar
organisationens mål och inriktning. Dessa står i relation till de fem sammanlänkade elementen
för riskhantering som återfinns på kubens framsida. COSO-modellens fem element består av
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kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information & kommunikation samt
övervakning & uppföljning.

Figur 4. COSO-modellen
Källa: Original COSO Cube from 1992 ICIF
Kontrollmiljön fungerar som ledningens styrsignal och är grundläggande för modellens
funktion. Om ledningens styrsignaler inte existerar faller också företagets övriga
kontrollrutiner. Kortfattat kan kontrollmiljön beskrivas som den förståelse och kunskap som
finns för intern kontroll inom företaget. En förutsättning för att skapa en god intern kontroll är
att utforma regler och policys. Vidare utgör riskbedömningen grunden för hur risker ska
hanteras i ett företag och innebär identifiering och analys av de risker som uppstår och är
relevanta för måluppfyllelsen. Arwinge & Wikland (2013, s. 2-3) beskriver risktoleransen som
en viktig del av riskbedömningen. I många fall kan en risk inte helt elimineras utan måste istället
transfereras till annan part eller accepteras och reduceras. Oavsett måste företaget bestämma
var gränsen för tolererad risk går och hur mycket risk de är beredd att ta. Kontrollaktiviteterna
är de utformade procedurer och riktlinjer som ska följas i syfte att motverka och minimera
riskerna i företaget (COSO, 2013, s. 4).
Information är en grundsten i alla företag, oavsett bransch. En effektiv arbetsprocess bygger
vidare på att denna information också kan kommuniceras, såväl internt som externt. Arwinge
& Wikland (2013, s. 2) menar att den ökade digitaliseringen och tillgänglighet av information
har ökat värdet av informationen vilket ställer högre krav på företagen att kunna kommunicera
med samhället för att på sikt överleva. Internt måste medarbetare och personer inom företaget
vara informerade om vad som gäller och vad som förväntas av dem. Övervakning och
uppföljning är den sista komponenten som i sin helhet handlar om att ledning och styrelse måste
följa upp hur företagets interna styrning och kontroll faktiskt fungerar.
3.2.4 Riskkategorisering
En del i riskbedömningen är att kunna klassificera de risker man utsätts för. Detta belyser
Toscha (2012, s. 34) som menar att riskerna bör delas in i kategorier som en del i
riskhanteringsarbetet. Detta för att underlätta organisationens besluts- och
riskhanteringsprocess genom att strukturera arbetet utifrån definierade riskområden.
Vilken/vilka risker ett företag är utsatt för beror på bransch och vad för typ av verksamhet det
är. Kredit-, marknads-, likviditets- och operativ risk är exempel på kategorier som riskerna delas
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in i. Vissa kategorier kan överlappa varandra vilket kan göra det svårt att avgöra vilken kategori
en risk bäst hänför sig till. Toscha (2012, s. 35) hävdar dock att utifrån ett
riskhanteringsperspektiv är det viktigaste att risken har identifierats snarare än att den hamnar
under korrekt kategori. Riskkategoriseringen ska betraktas som en kom-ihåg-lista och
säkerställa att identifieringsprocessen blir en fullständig genomgång av potentiella
riskområden.
Vi har i vår studie identifierat operativ-, kredit- och marknadsrisk som de risker som kan ha
störst påverkan baserat på blockkedjeteknologins tillämpningsområden. Blockkedjans
egenskap att automatiska processer minskar bland annat den mänskliga involveringen och
påverkar således den operativa risken. Ökad transparens och snabbare transaktioner har
potential att medföra en effekt på kreditrisken. Samtidigt kan det vid en internationell affär få
effekt på valutarisken vilket gör att marknadsrisk blir en intressant del i vår undersökning. Det
faktum att blockkedjan kan fungera utan en central enhet, såsom Riksbanken, motiverar också
vårt val av marknadsrisk.
3.2.5 Operativ risk
Operativ risk är direkt hänförlig till affärsverksamheten och kan beskrivas som risken för
förluster som uppkommer till följd av misslyckade interna processer och rutiner, mänskliga
misstag, felaktiga system eller externa faktorer (Hull, 2015, s. 479). Cyberrisker och
datasäkerhet har identifierats som den största risken inom operativ risk 2017 (Risk.net, 2017).
Detta är dock bara en del av de operativa riskerna. The Basel Committee (2002, s. 2-3) har
definierat sju olika kategorier av operativ risk. Den första är interna bedrägerier vilket innebär
att en gärning genomförs i syfte att bedra. Detta inkluderar att kringgå lagstiftning,
bestämmelser, företagspolicy eller tillskansa sig egendom. Externa bedrägerier är likt interna
bedrägerier en handling avsedd att bedra, men där handlingen genomförs av en tredje part. Till
denna kategori inkluderas cyberattacker, stöld och förfalskningar. Den tredje kategorin är
arbetsstandard & säkerhet som innefattar betalning av skadestånd för diskriminering eller
personskador i linje med hälsa och säkerhetslagar. Klient-, produkt- & affärspraxis är en risk
som uppstår av vårdslösa eller oavsiktliga misslyckanden vilket kan innefatta felaktig
användning av konfidentiell kundinformation, trading aktiviteter och penningtvätt. Kostnader
som uppkommer i samband med naturkatastrofer och liknande händelser ingår i kategorin
skada på fysiska tillgångar och kan till exempel vara jordbävningar, bränder, terrorism och
vandalism. Affärsmisslyckande & systemfel är risken att störningar i verksamheten uppkommer
från systemfel på mjuk- och hårdvara, strömavbrott eller kommunikationsproblem. Den sista
kategorin benämns utförande-, leverans- & processhantering som inkluderar misslyckande i
leverans, transaktionsprocess samt tvister med motparter och leverantörer. Exempel på detta
kan vara inmatningsfel av data, kunden har svårt att komma åt sitt konto och ofullständig
juridisk dokumentation.
Till skillnad från andra risker har operativ risk tidigare inte tagit lika stor plats i företags
riskarbeten. I en artikel av Finansliv (2016) beskrivs att i takt med den ökade digitaliseringen
har IT-säkerheten inom den finansiella sektorn fått allt större utrymme. Bedrägerier i form av
cyberattacker och andra intrång har ökat drastiskt de senaste åren vilket har medfört att operativ
risk har blivit alltmer aktuellt. Speciellt utsatta har finansvärlden varit där attacker i form av
spear phishing (nätfiske), falska transaktioner och ddos-attacker kunnat identifieras. I februari
förra året utsattes Bangladesh Centralbank för en omfattande cyberattack där hackare lyckats
ta sig in i bankens IT-säkerhetssystem och genom falska penningtransaktioner fört över närmare
80 miljoner dollar till konton på Filippinerna och Sri Lanka. Spear phishing beskrivs i artikeln
som en attack som går ut på att skicka ut infekterade bluffmejl med exempelvis ett specifikt
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företag som fejkad avsändare. När mottagaren av mejlet öppnar eller klickar upp den bifogade
filen skapas den farliga programvaran. På så sätt kan hackare komma åt lösenord och annan
viktig finansiell information eller låsa programvaran till en specifik del av nätverket. För att få
tillgång till informationen igen måste företaget betala en lösensumma.
Förutom spear phishing benämner Finansliv (2016) överbelastningsattacker, även kallad ddosattacker, som ett av de vanligaste angreppssätten. Förenklat går en ddos-attack ut på att
överbelasta en nättjänst på nätverket eller en serverdator genom att kontinuerligt skicka ut en
omfattande mängd anrop samtidigt. På så sätt är det omöjligt att kommunicera med andra
datorer. En av de mer omtalade ddos-attackerna som skett i Sverige ägde rum i november 2015
då Swedbanks webbsida vid ett flertal tillfällen attackerades och låg nere (Finansliv, 2016).
Gemensamt för de attacker som inträffat är att det någonstans finns ett glapp i de interna
rutinerna och säkerheten som gör att attackerna har varit möjliga att genomföra. Bättre system
eller striktare rutiner hade med största sannolikhet kunnat minska risken för att den här typen
av bedrägerier fullföljts. I en artikel av Dickson (2016) beskriver man hur blockkedjeteknologin
kan hjälpa till att förhindra cyberattacker och skapa en säkrare IT-värld. Ett av de främsta
egenskaperna hos blockkedjeteknologin är dess oföränderlighet. Tack vare användningen av
signering och kryptografi i kombination med den decentraliserade uppbyggnaden är det näst
intill omöjligt för någon part att ändra information och uppgifter i huvudboken.
Blockkejdeteknologin är därför användbar för organisationer som hanterar känslig information
och vill upprätthålla integriteten av data samt förhindra manipulering. I en artikel av Kuchler
(2016) beskrivs också hur transparensen gör det lättare att spåra transaktioner och se om pengar
har blivit stulna. Idag kan det ta månader för flera företag att inse att de alla drabbats av samma
typ av cyberattack, exempelvis i syfte att att stjäla kreditkortsuppgifter. Blockkedjeteknologin
skulle kunna uppvisa sådana mönster mycket snabbare.
Den mänskliga faktorn gör sig även uppenbar i den interna verksamheten. Ratilainen et al.
(2015) hävdar att närmare 80-90 procent av de olyckor som uppstår i ett företag beror på
mänskliga misstag. Problem i kommunikation, inmatningsfel och brist på information är
exempel på faktorer som orsakar dessa misstag. Som tidigare nämnt så sker transaktioner via
blockkedjan i realtid vilket innebär snabba och effektiva överföringar. Southurst (2013) hävdar
att detta bidrar till en risk att snabbt realisera mänskliga misstag då transaktionerna inte går att
ångra. Aktiemäklare och bankmän är väl medvetna om de stora konsekvenserna som kan
orsakas av ett tryckfel. Misstag som att skriva in en extra nolla i en transaktion eller råka ange
fel mottagaradress blir snabbt en förlust. Ratilainen et al. (2015) menar vidare att det
effektivaste sättet att minska risken för mänskliga fel är att se över de omständigheter som ökar
risken: system, rutiner eller arbetsmiljöer. Blockkedjan har potential att effektivisera ett flertal
processer genom automatisering. Detta skulle få en direkt effekt på den sjunde kategorin under
operativ risk: utförande-, leverans- och processfel. Genom att många steg kan plockas bort i en
process, minskar den mänskliga involveringen och därmed risken för mänskliga misstag.
3.2.6 Kreditrisk
Råsbrant (2013, s. 14) definierar kreditrisken som “Risken av att en motpart eller emittent av
ett skuldebrev inte kan fullgöra sina finansiella förpliktelser”. Hull (2015, s. 41) belyser att
kreditrisken är en av de största risker som banker ställs inför. Det finns två olika typer av risker
kopplade till kreditrisk. Den första benämns i engelska termer credit spread risk vilket innebär
att kreditspridningen hos ett företag förändras och därmed förändrar marknadsvärdet på en
tillgång. Den andra benämns jump-to-default risk och är den risk som följer en helt utebliven
betalning. Detta leder vanligtvis till en direkt förlust för en bank.
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Kreditrisken är en ytterst viktig risk på marknaden. Brealey, et al. (2017 s. 598 & 609-610)
beskriver att detta belystes efter finanskrisen 2009 där den totala summan av uteblivna lån från
företag uppgick till 330 biljoner dollar. När en kund efterfrågar ett lån på en bank är det troligt
att kunden får presentera information om arbetsplats, bostadssituation och finansiell hälsa.
Denna information summeras sedan för att beräkna kundens kreditvärdighet. För låg
kreditvärdighet kan leda till att kunden helt blir nekad lån hos banken. Liknande
tillvägagångssätt gäller då företag ansöker om lån. För att estimera ett företags kreditvärdighet
analyseras företagets finansiella report.
Brealey, et al. (2017 s. 792) förklarar att en kunds kreditvärdighet kan estimeras på ett flertal
olika sätt för att se hur troligt det är att ett lån uteblir. Om långivaren har tillgång till kundens
betalningshistorik kan en bedömning göras utifrån huruvida kunden har betalat tillbaka sina
tidigare lån. Utan betalningshistorik kan långivaren göra en bedömning utifrån en finansiell
rapport eller undersöka hur investerare värderar företaget. En riktlinje för hur riskfyllt ett
företag är kan förses av specifika kreditvärderingsinstitut som till exempel Moody’s och
Standard and Poor’s.
Enligt McKinsey (2010, s. 2) finns det två typer av kreditrisk: Issuer risk och counterparty risk.
Issuer risk, som på svenska benämns emittentrisk, är risken att utgivaren eller låntagare
misslyckas att fullfölja sina förpliktade betalningar. McKinsey definierar counterparty risk
(motpartsrisk): “Counterparty risk steams from trading partners rather than borrowers”. Det
finns alltid en möjlighet att motparten i en transaktion kan misslyckas att fullfölja de förpliktade
betalningarna. Hull (2015, s. 363) beskriver att banker har stor risk att uppleva uteblivna
betalningar i denna kategori och beräknar därför alltid en förväntad förlust för alla motparters
derivat ifall betalningarna skulle utebli. Bankers rapporterade vinst minskas därefter med den
totala förväntade förlusten för alla motparter.
Motpartsrisk delas enligt McKinsey (2010, s. 2) upp i tre olika kategorier beroende på vilken
typ av affär det gäller; default-, replacement- och settlement risk. Default risk är risken att
motpartens betalningar uteblir och att transaktionen inte går igenom. Replacement risk är den
risk att en affär inte går att ersätta under samma förutsättningar efter försummad betalning.
Settlement risken är den risk att en part i en transaktion misslyckas att genomföra betalningen
i slutet av affären.
McKinsey (2010, s. 1) beskriver vidare att riskhanteringsprocessen kommer ha stor påverkan
av framtidens reglemente, men även interna förbättringar kan leda till positiva resultat. Vissa
banker har implementerat detta koncept och sett över motpartsrisker genomgående i
verksamheten. Det finns dock fortfarande luckor; en omfattande omarbetning av motpartsrisk
hanteringen måste genomföras efter den bevisade bristen på en effektiv hantering under
finanskrisen. Riskhanteringen för motpartsrisk består enligt McKinsey (2010, s. 4) av fyra olika
steg: mätning av risken, begränsningshantering, nettning5 och säkerhetshantering samt clearing
och settlement hantering. Riskmätning innebär att förändringar i motpartsrisk konstant ska
identifieras och mätas. Begränsningshantering är ett försök att minimera förlusten från
motpartsrisk genom att sätta upp och bevaka begränsningar för varje motpart. Nettning och
säkerhetshantering avser genom nettning och krav på säkerheter kunna reducera nödvändigt
kapital och exponering för motpartsrisk. Sista steget i processhanteringen är clearing- och

5

Kvittning av negativa och positiva värden i värdepapperstransaktioner med en och samma motpart.
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settlementhantering som genom att bevaka och diversifiera leverans och betalning kan
minimera settlement- och default risk.
Det är under settlement processen som en motpartsförlust kan komma att realiseras.
Betalningssystem som sker per automatik kan leda till att en betalning genomförs till ett företag
som precis har gått i konkurs eller till och med efter att konkursen blivit officiell. Detta var ett
stort problem under finanskrisen 2008 då betalningar på hundratals miljoner genomfördes.
McKinsey (2010, s. 8) föreslår en lösning på detta genom att etablera ett varningssystem som
integrerar tillförlitligt och snabbt användarna med ett brett utbud av information. Dessa system
bör innehålla intern och extern information om kreditswappar, obligationsspridning,
pressmeddelanden, förseningar i betalningar och leverans. Det är även viktigt att information
angående motparter med kända problem snabbt kan nå involverade intressenter.
McKinsey (2010, s. 5) argumenterar vidare för att alla fyra steg i hanteringsprocessen för
motpartsrisk i hög grad kan påverkas av IT-system. IT-systemen är av betydande vikt vid
beräkningen av framtida exponering av motpartsrisk. Ett bra datasystem kan hjälpa
riskhanterare att snabbt identifiera och förstärka begränsningarna hos kritiska motparter samt
att det är av väsentlig betydelse under nettning och settlementhanteringen. I dagsläget kan Excel
enkelt användas för att uppskatta risken, men manuella beräkningar är för långsamma för att ge
en distinkt bild av uppskattningen och exponeringen för risken. Ett bra datasystem kan även
bidra till lägre koncentrationsrisk; för mycket begärt i säkerhet från företag i samma industri
samt lägre korrelationsrisk; för mycket begärd säkerhet som under stressade förhållanden agerar
på samma sätt som liknande motparter. Dagens IT-system består av många orelaterade system,
med dålig kommunikation och begränsade kontrolleringar mellan dem. Detta belyser vikten av
att ha ett IT-system som kan hantera den komplexa clearing- och settlementprocessen.
Blockkedjans potential att reducera risk är något som bland annat har inkluderats i en
undersökning av Greenwich Associates (2015). Studien genomfördes på representanter från
finansiella institut för att undersöka medvetenheten och förståelsen för distribuerade nätverk.
Resultatet visar på att undersökningens respondenter ser högst potential för blockkedjan att
minska: settlement risk; 84% ser en reducering, settlement time; 84% ser en reducering och
motpartsrisk; 74% ser en reducering. Settlement är när en säkerhet är flyttad från en säljare till
en köpare och betalningen är genomförd, en överföring av ägarskap. Bitcoin använder i
dagsläget blockkedjan för att genomföra denna process utan någon mellanhand. Studien menar
på att samma process med blockkedjan skulle fungera för avvecklingen av alla tillgångar.
Därmed skulle den förenklade settlementprocessen med blockkedjan reducera settlement
risken. Settlementprocessen via blockkedjan beräknas vara betydligt snabbare än den är idag.
De två motparterna i en transaktion blir omedelbart medveten om transaktionen och kan känna
sig trygga att betalningen kommer genomföras under den snabba avvecklingstiden.
3.2.7 Marknadsrisk
Genom att studera historiska finanskriser kan slutsatsen dras att flera grundar sig i samma orsak.
Enligt Finanshistoria (2010) orsakades Finanskrisen 2008 samt 20-tals krisen av politisk
obalans där en låg ränta orsakat överbelåning och överkonsumtion. En bubbla uppblåst av
centralbanken och politiker kommer därefter spricka och orsaka en finanskris. Detta höjer
frågan huruvida politiker bör reglera finansmarknaden. Då Bitcoin agerar utan central
utfärdande så utsätts inte valutan för politisk påverkan eller inflation (Björklund, 2015).
Marknadsrisk kan definieras som den risk som uppstår i takt med rörelser på marknaden (Hull,
2015, s. 680). Brealey (2017, s. 176) förklarar att marknadsrisken även kan kallas för
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systematisk risk och går inte att minska genom diversifiering. Risken orsakas av förändringar i
ekonomin som kan medföra en negativ effekt på en verksamhet. Vidare beskriver Riksgälden
(2005, s. 17) att det finns tre huvudkategorier av marknadsrisk: inflationsrisk, ränterisk och
valutarisk. Inflationsrisk orsakas av en förändring av KPI (Konsumentprisindex) som kan leda
till ökade kostnader. Ränterisk uppstår när inhemska samt utländska räntor förändras åt ett
ogynnsamt håll. Valutarisk uppkommer när den svenska kronan försvagas gentemot andra
valutor.
Riksbanken styr penningpolitiken i Sverige vilket innebär att de avser att kontrollera inflationen
samt styra förändringar i reporäntan. Inflation har en betydande effekt på landets ekonomi då
den påverkar prisnivå, konsumtion och arbetslöshet (Sveriges Riksbank, 2005). Sandvik (2014)
beskriver två olika typer av ränterisk: placeringar i räntebärande tillgångar och företags
upplåning vars värde förändras i och med en förändring i ränta. Förändringar i marknadsräntan
kan leda till en negativ effekt på ett företags räntenetto.
Stockholms Handelskammare (2017) redogör för hur en valutarisk uppstår när transaktioner
sker i andra valutor än svenska kronor. Det vanligaste är att valutarisken uppstår i samband med
import- eller exportaffärer och erhåller en betalning i utländsk valuta. Vid denna typ av affärer
uppstår en valutarisk från det att en affärsuppgörelse sker tills att betalningen realiseras.
Marknadens priser sätts i hänsyn till utbud och efterfrågan vilket innebär att växelkursen kan
röra sig både upp och ned. För att minimera valutarisken använder sig företag ofta av en extern
part så som banker. Riskhanteringen sker huvudsakligen med en metod som benämns
terminssäkra; företaget och banken ingår avtal till en bestämd valutakurs till vilket banken
köper eller säljer valuta.
En annan faktor som påverkar marknadsrisken är politisk stabilitet. Politisk risk är den risk att
politiska beslut kan ha en negativ följd på en verksamhet (Aktiemäklare, 2017). Wahlund
(2016, s. 249 & 263-264) beskriver att politiskt beslut kan ha inverkan på ett företags affärsplan
och påverka en större del av ekonomin. Företag kan ta stor skada från politiska beslut vid till
exempel. införande av tull vilket orsakar att företaget går miste om en viktig marknad. Goda
politiska bedömningar kan även leda till positiva effekter för företag vid till exempel
produktutveckling eller etablering. Detta kan vara en stor fördel för de som snabbt kan
identifiera när det finns möjlighet att få en ny produkt godkänd eller när det uppkommer en
möjlighet att etablera sig på en annan marknad.
I boken The blockchain alternative: Rethinking Macroeconomic Policy and Economic Theory
beskriver Bheemaiah (2017, s.136) att dagens penningpolitik är konstruerad för en värld innan
digitalisering. Samhället rör sig dock alltmer mot en kontantfri miljö, vilket innebär att en
anpassning måste ske i samhällets monetära politik. Bheemaiah förklarar vidare att det finns ett
flertal fördelar med ett kontantfritt samhälle. Det skulle bland annat underlätta för
centralbanken att ha en negativ ränta. En digital valuta gör det därmed enklare för centralbanken
att sänka räntan under noll och anpassa efter behov. Med dagens teknologi finns möjlighet att
implementera en mer demokratisk och transparent penningpolitik. Att den ekonomiska
politiken är ineffektiv baserat på dagens finanspolitik bevisades under finanskrisen. Detta är
den huvudsakliga anledningen till varför Bheemaiah föreslår en lösning där finanspolitiken är
baserad på blockkedjan. Till följd av finanskrisen kräver regeringen en högre transparens
gällande finansiella innovationer, utlandstransaktioner och taxering.
I en artikel av Lindblom (2014) beskrivs konsekvenserna av en dominerande virtuell valuta.
Skulle en virtuell valuta vara dominerande på marknaden skulle regleringen av penningmängd
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och ränta av en central enhet inte längre vara möjlig. En ekonomi som inte kontrolleras med
ökning i penningmängd och förändringar i ränta skulle innebära att räntenivån baseras på
sparande. Dagens ekonomi är oerhört skuldbaserad, ungefär 97 procent är krediter på
människors konton från kommersiella banker. En deflation kan därmed orsaka stora
konsekvenser där befolkningen tar ut sina pengar, banker går i konkurs och cirkulationen av
pengar upphör. Vidare argumenterar Lindblom (2014) för att en virtuell valuta, som Bitcoin,
däremot inte är skapat genom skulder och står därför inte inför samma utmaning under en
deflation. Ett av blockkedjeteknologins användningsområden är som valuta, vilket oftast
kopplas samman med Bitcoin. Denna decentraliserade valuta minskar på detta sätt möjlighet
till korruption genom att makten slätas ut.

3.3 Transparens
Transparens beskrivas enligt Shrivastava (2015, s. 6) som en process av medvetenhet. Det är
en process där tankar delas genomgående och resulterar i en stigande tillit . The Transparency
Accountability Initiative (2016) har definierat transparens som “Transparency is a characteristic
of governments, companies, organizations and individuals that are open in the clear disclosure
of information, rules, plans, processes and actions”. Shrivastava (2015, s. 6) argumenterar för
att regeringar, offentliga tjänstemän, chefer och styrelseordförande i ett demokratiskt samhälle
ska främja deltagande och erhålla tillit genom att agera transparent. För att uppnå detta gäller
att information publiceras som är relevant, lättillgänglig, tidsenlig och korrekt.
Transparens är en viktig del av dagens samhälle, med den teknologiska utvecklingen ökar
tillgängligheten av information, vilket även leder till att allmänheten kräver mer information.
Shrivastava (2015, s. 3-4) belyser vikten av transparens i dagens samhälle och hänvisar till
förhållandet mellan myndighet och allmänhet för att beskriva konceptet. När allmänheten inte
är medvetna om hur eller varför myndigheter fattar specifika beslut skapas misstro. Detta
innebär att myndigheter i dagens samhälle måste fatta sunda beslut baserat på tillförlitlig
information. Hur transparent en myndighet är avgör hur tillförlitlig den kan anses vara.
Tillförlitligheten är en viktig del för att uppnå demokratisk stabilitet. Om transparens inte
existerar skulle en demokrati likaväl kunna vara en monarki. Transparens ger inte allmänheten
full kontroll, men den gynnar deras deltagande samt belyser allmänhetens åsikter.
Branscher som bank, fastighet, revision, pension och försäkring kan kännetecknas som en
servicebransch samtidig som de har en väsentlig samhällsfunktion. Öhman & Lundberg (2015,
s. 26 & 239) benämner dessa som förtroendebranscher där behovet av trovärdighet och pålitliga
ekonomiska relationer står högt i fokus. Inom finansbranschen speglas vikten av öppen
information i de skärpta regelförändringar som implementerades i början på 1900-talet för ökad
transparens. De argumenterar även för att skärpta krav på revisorer bör införas för att öka
trovärdigheten i de värderingar som redovisas. Öhman & Lundberg (2015, s. 90-91) belyser att
fastighetsmarknaden i Sverige anses vara världens mest transparenta. Ett problem på
fastighetsmarknaden kan dock vara att fastighetsvärderingar är missvisande. Transparens och
utförliga beskrivningar av fastighetsvärderingar skulle kunna minska informationsasymmetrin
och osäkerheten vid värderingen. I och med att det finns mer information på marknaden så
minskar risken för manipulation. Aktörer som besitter mer information har i vissa fall möjlighet
att tjäna pengar på denna information, vilket gör det sannolikt att anta att de inte kommer vilja
ge upp detta övertag. Detta gör det svårt att uppnå fullständig transparens på marknaden.
Med dessa olika infallsvinklar kring transparens kan slutsatsen dras att det är en viktig del av
dagen samhälle och bör genomsyra ett lands politik, företags beslutstagande,
förtroendebranscherna med mera. Ökad information och medvetenhet är något som krävs för
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att skapa tillit och förtroende mellan olika parter. Borgmästarkandidat George Galloway i
London har insett detta och presenterade i sin kampanj 2016 en plan att göra stadens budget
och publika transaktioner fullt transparent med blockkedjan (Bederoff, 2016). En av de
huvudsakliga effekterna från blockkedjans egenskaper är ökad transparens, vilket bevisligen
skulle kunna användas av stater och myndigheter för att stärka förtroendet från allmänheten.
Tekniken har även potential att öka tillförlitligheten vid transaktioner, öka trovärdigheten i
företags redovisning och minska informationsasymmetri inom fastighetsbranschen.
Blockkedjans egenskaper att göra information mer publik kan därmed användas i ett flertal
olika branscher och sammanhang för ökad transparens i samhället.
3.3.1 Asymmetrisk information
Asymmetrisk information kan definieras som “En situation där aktörerna har olika information
vilket kan uppstå när företagsledare har bättre information än externa investerare” (Råsbrant,
2013, s. 4). Öhman & Lundberg (2015, s. 12) beskriver att skillnad i informationsmängd kan
orsaka misstro samt göra det svårare för aktörer att forma en relation. I samband med
ekonomiska relationer är därför tillförlitlig information av stor vikt.
Ollevik (2010) beskriver i en artikel att öppen och symmetrisk information krävs i en
fungerande marknad. Dock så finns det i dagsläget företag som under vissa omständigheter
endast väljer att presentera positiva nyheter eller anpassar informationsdelningen till en
tidpunkt som är mest fördelaktigt för företaget. Detta gör det svårt för individer att avgöra vilken
information som är riktig och asymmetrisk information uppstår. För bolag listade på
Stockholmsbörsen är kontakten med marknaden en betydelsefull del för en väl fungerande
kapitalmarknad (Nasdaq, 2017). Detta belyser lagen om värdepappersmarknaden (2007:528)
som säger att börsen är skyldiga att stoppa handeln med aktien om “Investerarna inte har
tillgång till information om aktien på lika villkor (informationsasymmetri)”.
Mishkin & Eakins (2012, s. 65) förklarar att asymmetrisk information är en av anledningarna
till varför transaktionskostnader existerar. En av parterna som ingår i en transaktion besitter
ofta inte nog med kunskap för att fatta ett välgrundat beslut. Detta påverkar prissättningen på
marknaden, vilket i engelska termer benämns adverse selection. Adverse selection innebär att
kvaliteten på marknadens produkter kan få en negativ effekt till följd av asymmetrisk
information (Råsbrant, 2013, s. 2). Mishkin & Eakins (2012, s. 65) beskriver vidare att låntagare
med hög kreditrisk är de personer som ofta är i behov av lån, söker sig till möjligheter att ta lån
och är därmed även de som oftast beviljas ett lån. Detta är problemet med adverse selection på
den finansiella marknaden, det är högst sannolikt att ett lån beviljas till en låntagare med hög
kreditrisk. Följden av detta kan bli att långivaren väljer att inte bevilja några lån även om
låntagaren kan medföra låg kreditrisk, för chansen till hög kreditrisk är för stor.
Enligt Öhman & Lundberg (2015, s. 12) anses ekonomisk information som styrks av en
oberoende part ha högre tillförlitlighet. Opartiska revisorer kontrollerar därför företags
räkenskaper och agerande. Informationen i redovisning nyttjas både vid intern styrning samt
för att förutse information till externa intressenter. Corea (2016) beskriver dock att det finns
information som väljs att inte redovisas offentligt. Det kan till exempel bero på bristande tillit
eller incitament till att dölja information. Adverse selection problemet uppstår om
informationen ifråga kan vara av relevans för fler parter än de som tilldelas informationen.
Corea (2016) belyser dock att privat information inte alltid behöver vara hemlig, den kan ha
värde för flera parter men fortfarande inte vara publik. Blockkedjan kan ha stor betydelse för
informationsöverföring mellan parter. Tekniken gör det möjligt för personer att ha en
konversation utan att de känner varandra, utan att de måste verifiera vilka de är, utan en server
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och konversationen kan publiceras offentligt. Blockkedjeteknologin kommer säkra datan,
verifiera involverade parter och förse de olika parter med specifik information.
Enligt en artikel från MIT (2016, s. 10) kommer minskningen i asymmetrisk information, som
en följd av blockkedjan, leda till minskad motpartsrisk. Blockkedjan kommer förse användarna
med motparternas transaktionshistorik, fullständigt register av tillgångar, omedelbar
information om förändringar i pantsättnings objekt med mera. Artikeln argumenterar vidare för
att ökningen i information kan leda till en mer effektiv andrahandsmarknad. I takt med att
egendom och digitala internetprotokoll blir tillgängliga för allmänheten finns det en möjlighet
att skapa nya derivat där de underliggande tillgångarna har högre transparens (Shrier et al.
2016).

3.4 Innovation
I dagens samhälle har innovation blivit ett välkänt begrepp och kan anses nödvändig för ett
företags överlevnad (Carlson & Wilmot, 2006, s.1). Innovation har sitt ursprung från det
latinska ordet innovare; att göra något nytt (Tidd & Bessant, 2015, s. 19). En innovation kan
tolkas som ett nytt teknologiskt genombrott, en ny uppfinning, affärsmodell,
produktionsprocess eller en nyskapande design (Carlson & Wilmot, 2006, s. 6). I denna uppsats
definieras innovation som utveckling av en ny idé eller förbättring. Denna tolkning av
begreppet stöds av ett flertal författare, däribland: Freeman (1982), Ducker (1985) och Porter
(1990).
Carlson & Wilmot (2006, s. 17) beskriver att möjligheterna för innovation och tempot för
förändring kommer med tiden att fortsätta öka för företag. Välkända företag som HP, Ford och
United Airlines kämpar för att överleva i den snabbt utvecklande miljön. Bill Gates har sagt
“We are just two years from failure”. Han menar på att Microsoft måste komma med en ny
innovation vartannat år för att överleva.
Tidd & Bessant (2015, s. 5-7) förklarar att innovation dels kan fungera som en stor
konkurrensfördel för enskilda organisationer, men kan även vara av stor betydelse för den
nationella ekonomiska tillväxten. En organisation kan nyttja innovation som en
konkurrensfördel genom att mobilisera kunskap, teknologisk kompetens samt erfarenhet och
använda detta för att skapa eller förbättra befintliga produkter/tjänster samt metoden för
leverans av dessa erbjudanden. Innovation kan ofta associeras med framgång, starkare tillväxt
och ökad lönsamhet. Tidd & Bessant (2015, s. 22) beskriver vidare att implementeringen, att
gå från idé till verklighet, inkluderar en hel del osäkerhet och enda sättet att ta reda på om det
är en succé är att testa. Detta innebär att man tar en beräknad risk, men där värdet av
implementeringen beräknas överstiga risken. En ny process skulle innebära att en intern
marknad hastigt skulle vilja ta del av innovationen och resultatet skulle kunna bli en mer
effektiv process. I samband med innovation refererar Berglund (2007, s. 498) till risk som “the
pursuit of perceived opportunities under conditions of uncertainty”.
Öhman & Lundberg (2015, s. 247) förklarar att digitalisering är en viktig omstrukturering som
ofta syftar till att skapa en mer effektiv verksamhet. För att kunder ska använda en ny
digitalisering krävs enkelhet, förståelse och transparens. Öhman & Lundberg (2015, s.170-172)
har identifierat technology acceptance model, TAM-modellen, för att identifiera hur individer
kommer att ställa sig till en viss teknik. Modellen tar hänsyn till individens vilja att använda
tekniken. Detta styrs av huruvida tekniken uppfattas användbar och användarvänlig.
Uppfattningarna kommer att avgöra vilken attityd, teknikacceptans och faktiskt användande
individen kommer att ha. Inom finansbranschen prioriteras ofta användbarheten i samband med
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elektroniska banktjänster. Den upplevda nyttan av teknologin väger upp ansträngningen för att
lära sig teknologin. Senare forskning visar även på att förtroende kan vara en stor faktor vid
teknologisk acceptans relaterat till nätbaserade informationssystem. Förtroende och TAMmodellen skulle tillsammans kunna öka förståelsen för individens användande av ny teknik
enligt aktuella forskningsrön.
3.4.1 Radikal innovation
Skarzynski & Gibson (2008, s. 126) beskriver att när en ny innovation börjar ta form är den
första frågan hur radikal idéen är; hur viktig eller stor potential har idéen? Vad kan den ha för
effekt på kunder, konkurrens och industrin som helhet? Det är även viktigt att titta på hur stor
den potentiella marknaden är och hur attraktiv idéen är bland kunder. Efter att ha observerat de
positiva aspekterna av en innovation avgörs hur mycket ett företag ska engagera sig i att driva
idéen framåt. De följande frågorna vid en ny innovation är att överväga de negativa
konsekvenserna som kan följa innovationen. Är idéen ens möjlig att driva igenom? Finns
resurser, kompetens och möjlighet att ta innovationen till marknaden? Hur utvecklad är
tekniken? Utöver dessa frågor bör innovationen även ses från en ekonomisk synvinkel. Vad
finns det för kostnader/vinster associerat med idéen? Hur stort kan överskottet bli?
Skarzynski & Gibson (2008, s. 128 & 132-133) definierar en radikal innovation med tre frågor:
“1. Does it have the power to dramatically reset customer expectations and behaviors? 2. Does
it have the power to change the basis for competitive advantage? 3. Does it have the power to
change industry economic?” För att en innovation ska anses som radikal ska den uppfylla en
eller flera av dessa frågor. Ett annat sätt att se på möjligheterna av innovationen är genom att
undersöka hur stor inverkan den kan ha. Om idéen lyckas, i vilken utsträckning kan
produktiviteten i en industri förändras? Hur mycket kan ett företags ekonomi förändras?
Vidare beskriver Skarzynski & Gibson (2008, s. 128-130) huruvida en innovation helt kan
återställa kunders förväntningar och beteende genom att helt förändra konceptet på en produkt.
Detta kan exemplifieras av övergången från CD-skivor till att kunna ladda ner musik via iTunes
eller introduktionen av PayPal som möjliggjorde säkra och enkla överföringar online. Hur en
innovation kan ändra grunden för konkurrensfördelar beskriver Skarzynski & Gibson genom
ett framträdande av en ny konkurrent som helt kan förändra branschen. Ett exempel är
läkemedelsindustrin, där framtagandet av nya läkemedel helt kan förändra det befintliga läget.
När Netflix lanserades förändrade det förutsättningarna för hur vi hyr filmer. Detta är ett
exempel på Skarzynskis & Gibsons tredje punkt för radikal innovation, där hela prissättningen
i industrin förändrades.
J.P. Morgan (2016, s. 13) beskriver att det finns många avgörande aspekter till vad som avgör
hur bra en innovation är. För att utvärdera vilken inverkan blockkedjan har, kan den ställas
gentemot ovan nämnda frågor. I vilken utsträckning blockkedjan har potential att förändra
kundernas förväntningar samt beteende varierar beroende på bransch. Som tidigare nämnt kan
blockkedjan inom finans leda till snabbare samt billigare betalningar, förenkla revision genom
att säkerställa riktigheten i de finansiella rapporterna och skapa effektiva samt tillförlitliga
kontrakt inom fastighet. Dessa användningsområden kan gynna kunder både genom att de kan
får en effektivare process under transaktioner och avtal samt att de kan känna sig tryggare med
den ökade tillförlitligheten. Det är sannolikt att företag som väljer att implementera blockkedjan
får en konkurrensfördel då de blir utrustade med en ny fördelaktig teknologi som medför nya
effektivare lösningar. Blockkedjan kan användas för att minska kostnader och förbättra service
vilket kan ses som en konkurrensfördel då de besparade kostnaderna kan tilldelas investerare.
Blockkedjans huvudsyfte är att kunna agera utan någon central mellanhand. Genom att göra
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transaktioner och kontrakt, utan en tredje part, både möjliga och säkra kan blockkedjan ha en
inverkan på en industris ekonomi. Med detta i åtanke är det möjligt att dra slutsatsen att
blockkedjan minst sagt är en radikal innovation.
De positiva effekterna av blockkedjan visar på att idéen har stor potential och är värd att
engagera sig för. Dock kan även ett flertal svårigheter med en implementering av blockkedjan
identifieras. Då blockkedjan redan används för bland annat bitcoin transaktioner visar detta på
att en implementering är fullt möjlig. Att anpassa tekniken för andra användningsområden och
branscher kan ses som en utmaning. De svenska storbankerna har ingått i ett samarbete
“Distributed Ledger Group” tillsammans med andra storbanker som J.P. Morgan och Credit
Suisse (Goldberg, 2016). Detta samarbete innebär en ökad kompetens och ökade resurser för
utvecklandet av tekniken. Det finns en hel del osäkerhet med en implementering av
blockkedjan, men utifrån detta innovationsperspektiv kan slutsatsen dras att värdet överstiger
risken av en implementering.
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4. Praktisk metod
Följande kapitel ämnar att redogöra för studiens praktiska metod. Här diskuteras metod för
urval, access, intervjukonstruktion och intervjufrågor. Avslutningsvis redogörs för eventuellt
bortfall i studien samt etiska aspekter kopplat till studiens genomförande.

4.1 Urval
Denna studie syftar till att skapa en bredare förståelse för blockkedjan och vilken effekt den
kan komma att ha på ett företags risk. I undersökningen ligger fokus på revisions-, finans-, och
fastighetsbranschen som vi själva identifierat som essentiella utefter teknikens olika
användningsområden. Malterud (2011, s. 65) beskriver att empirisk data krävs för att kunna
utveckla begrepp, teorier eller beskrivningar för att besvara studiens frågeställning. Det är
urvalet som avgör vad som kommer att presenteras i studien. Urvalet påverkar våra tolkningar
och står till grund för vilka perspektiv vi väljer att uttala oss om.
Malterud (2011, s. 65) menar vidare att vid genomförandet av undersökningen är det viktigt att
försäkra sig om en urvalsstrategi där man uppnår fakta om det man avser att studera samt
kontrollera kunskapens räckvidd och giltighet. Langemar (2008, s. 53-54) menar att kvaliteten
på den kvalitativa undersökningen är beroende av ett genomtänkt urval för att på ett bra sätt
kunna besvara studiens frågeställning. Urval kan definieras som utvalda deltagare från den
population vi avser att undersöka. Vidare menar han att uppnå ett kvalitativt representativt urval
är något man bör eftersträva i en kvalitativ studie. Då kvalitativa studier inte avser att uppnå
proportion är det optimala att handplocka deltagare från populationen som besitter bäst
information. Även Malterud (2011, s. 66) argumenterar för vikten med informationsrikedom
vid urval för kvalitativ data och belyser att ett slumpmässigt urval skulle kunna hota giltigheten
i studien. Det är viktigt att urvalet bidrar med nog mycket data för att kunna belysa
problemformuleringen från olika perspektiv.
Som vi tidigare belyst så är blockkedjeteknologin relativ ny och kunskapsnivån är därmed
förhållandevis begränsad. Vi har därmed gjort ett strategiskt urval vilket enligt Malterud (2011,
s. 66) innebär att urvalet sker i syfte att få det material som bäst belyser vår problemställning.
Det strategiska urvalet görs efter vilken typ av material som på bästa sätt kan användas för att
få kunskap om något nytt. Därmed har urvalet skett genom att vi valt ut respondenterna utifrån
deras kunskapsnivå. Urvalsprocessen har skett genom att observera våra utvalda branscher och
därigenom hitta vilka personer som besitter den önskade informationen vi söker för att kunna
besvara vår problemformulering.
Malterud (2011, s. 75) påpekar också att risken med ett strategiskt urval är att det kan uppstå
urvalbias. Vår kunskap kommer att påverkas beroende på varifrån vi samlar informationen. Om
vi endast samlar in information från likasinnade respondenter, så får vi inte data som utmanar
vår förståelse. Det är sannolikt att många som arbetar med blockkedjeteknologin har en partisk
insikt. Individer som arbetar mot att utveckla teknologin och studera dess olika
appliceringsområden vill sannolikt gärna se framgång i teknologin. För att reducera denna risk
består vårt urval av individer med olika positioner och erfarenheter. Informationen är insamlad
från ett flertal perspektiv där myndigheter, teknologibolag, banker, revisionsbyråer m.fl är
inkluderade.
Urvalet har skett för att hitta representanter från respektive bransch; revision, finans och
fastighet. Urvalet inkluderar även representanter från myndigheter för att få en mer objektiv
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syn och teknikföretag i syfte att få en övergripande bild av tekniken. Vårt urval består därmed
av representanter från Riksbanken, Finansinspektionen, Nasdaq, SEB, Handelsbanken,
Länsförsäkringar Bank, Lantmäteriet, ChromaWay, Safello, PwC, Wint och Deloitte.
Informationen insamlat från dessa organisationer kommer sedan utefter bästa förmåga att
trianguleras för att framhäva användningsområden och risker från tekniken hos samtliga
branscher. Genom detta urval fångar vi in många olika intressanta aspekter där vi har en
blandning av små och stora företag, statliga/icke statliga, företag som är specifika för de
branscher vi undersöker, men också företag som kan ge oss en mer övergripande bild över
tekniken. Samtliga av våra respondenter besitter vidare olika positioner på företagen, däribland:
affärsutvecklare, manager på riskhantering och vice president of digitalization & innovation.
Detta ger oss ytterligare synvinklar på blockkedjan som koncept och dess riskrelaterade styrkor
och hot. En mer detaljerad presentation över studiens samtliga respondenter och dess bidrag till
denna undersökning ges under avsnitt 5.1.

4.2 Access
Då denna studie, som tidigare nämnt, syftar till att skapa en bredare förståelse för
blockkedjeteknologin och vilken effekt den kan ha på ett företags risk har vi sökt kandidater
som besitter och kan bidra med den kunskapen. Eftersom teknologin är så pass ny och
fortfarande befinner sig i en tillmognadsfas med ett visst kunskapsgap har detta varit en
utmaning för oss. Företag som arbetar med teknologin är begränsat och vi har därmed scannat
marknaden för att hitta de institutioner som utforskar och utvecklar teknologin. Vi har i första
hand kontaktat företag vi funnit från rapporter och artiklar relaterade till blockkedjeteknologin.
När ingen specifik kontaktperson har kunnat identifieras har vi inlett en kontakt med företaget
för att senare bli hänvisade vidare till “rätt” personer med kunskap om tekniken.
Finansbranschen har varit enklast att hitta kandidater till då de i en större utsträckning arbetar
med blockkedjan idag jämfört med andra branscher. Access har främst skett via mailkontakt
och telefon där vi inledningsvis inriktade oss mot banker och företag som idag arbetar med
blockkedjan i någon utsträckning. Efter tidens gång och djupare forskning på området tog vi
steget längre och kontaktade även myndigheter för att få en annan synvinkel på tekniken och
dagens ökade digitalisering.
Access till revisionsbranschen gick till på liknande sätt som ovan då vi mailade och ringde
företag som arbetar med blockkedjan på ett eller annat sätt. Vi började med att kontakta de stora
revisionsbyråerna som Deloitte och PwC för att vidare även titta på de något mindre byråerna
inom branschen. Utöver det var vi även i kontakt med ett antal branschorganisationer. Till antal
var företag som arbetar med blockkedjan inom redovisning- och revisionssektorn väldigt få,
där ett par stycken inte ville vara med i undersökningen.
I fastighetsbranschen var det betydligt svårare att hitta lämpliga kandidater. Vi var först i
kontakt med ett antal mäklarfirmor som ganska snabbt valdes bort baserat på bristande kunskap
om tekniken. Utöver det var vi i kontakt med fastighetsrådgivare, branschorganisationer och
fastighetsförvaltare där också dem föll bort på grund av låg kännedom av teknologin. Med hjälp
av det stora projekt om blockkedjan som nu pågår inom fastighetsbranschen kunde vi komma i
kontakt med personer representativa för denna bransch.

4.3 Intervjukonstruktion
Den kvalitativa forskningsintervjun strävar till att förstå världen från respondentens synvinkel
och utveckla mening ur deras erfarenheter samt avslöja deras upplevda värld (Kvale &
Brinkmann, 2014, s. 17). För att öka kvaliteten i svaren bör intervjuaren få respondenten till att
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svara så utförligt och ärligt som möjligt. Detta belyser Ejlertsson (2014, s. 39) och menar att
respondenten motiveras av att känna ett intresse för studiens syfte samt en vilja att bidra till
resultatet. Samtidigt belyser Malterud (2011, s. 155) vikten av att vara lyhörd för förändring,
både i form av berättelser om utveckling och processer men också perspektiv som förändras till
följd av samtalet. På så sätt skapar vi ett tryggt och öppet klimat samtidigt som det är avgörande
för att vi ska lära oss något av respondenten och höra något vi tidigare inte kände till.
Vi hade inledningsvis ett par okontroversiella frågor inom ett vardagligt tema innan vi kom in
på själva huvudämnet. Detta för att starta ett samtal och få en kontakt med respondenten. Vi
började med att presentera vår studie för att respondenten skulle få en tydlig bild av dess syfte
och på så sätt kunna svara utifrån det vi ämnar att undersöka. Samtidigt skapar det ett
förtroendeingivande intryck, vilket också ökar kvaliteten i svaren. Då studiens fokus utgår från
olika branscher med olika perspektiv är det viktigt att vi är lyhörda och kan bemöta dem.
Detta öppnade upp möjligheten för många intressanta diskussioner och genom att återkoppla
och visa intresse för deltagarnas svar ökade också deras intresse för att bidra till
undersökningen.
Intervjuer med enskilda deltagare benämns ibland djupintervjuer. Malterud (2011, s. 153)
hävdar dock att hur djup intervjun ska vara beror på forskningsfrågan och relationen mellan
intervjuare och undersökningsperson. För att påminna oss om de teman vi vill ha data om
utformar vi på förhand en intervjumall. I vår studie vill vi veta de olika tillämpningsområdena
för blockkedjan och vad de kan ha för effekt på de olika riskerna i ett företag. Eftersom syftet
är att ta reda på något nytt som vi inte tidigare visste är det av vikt att inte göra intervjumallen
alltför detaljerad eller följa den till punkt och pricka. Malterud (2011, s. 154) belyser också det
faktum att varje individ är unik och intervjun bör därför anpassas till mötet med den enskilda
undersökningspersonen. Vi har därför valt att utgå från en semistrukturerad intervjuform med
utrymme för flexibilitet. En semistrukturerad intervju utgår från att forskaren har listat de
huvudsakliga teman som ska beröras, men är inte begränsad av att följa dess ordning (Bryman,
2011, s. 415).
I den inledande fasen av studien genomfördes en testintervju för att säkerställa kvaliteten på
undersökningen och om den var genomförbar utifrån vår frågeställning och valda branscher.
Det som främst ville utredas var hur välkänt blockkedjetekniken är inom respektive bransch
och om det finns nog med kunskap för att kunna genomföra studien. Vidare ville vi se om en
kvalitativ eller kvantitativ studie är bäst lämpad för att besvara studiens frågeställning.
Responsen från testintervjuerna påvisade att det fortfarande finns ett visst kunskapsgap kring
blockkedjan och då teknologin är så pass ny är det svårt att få renodlade svar på den effekt en
implementering skulle ha på ett företags risk. Utifrån detta uteslöts en kvantitativ studie och vi
valde att gå vidare med en kvalitativ undersökning i form av intervjuer.

4.4 Intervjufrågor
För att utfallet från våra intervjuer ska vara så informationsrikt som möjligt konstruerades tre
olika intervjumallar till respektive bransch: revision, finans och fastighet. Samtliga mallar
innehåller ett antal frågor där varje enskild fråga har en bakomliggande motivering till dess
relevans. Samtliga intervjufrågor, följdfrågor och motivering finns i appendix.
Langemar (2008, s. 68) belyser vikten av att utnyttja möjligheten att få varierande, detaljerad
och mångfasetterad information med god kvalitet i en kvalitativ intervju. En djup beskrivning
med innehållsrikt material är viktigare än att frågorna ska ställas identiskt i intervjuerna.
Langemar (2008, s. 88) menar vidare att frågorna i en kvalitativ intervju bör vara breda och
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öppna samtidigt som de är konkreta. Syftet med detta är att framhäva respondentens egna
åsikter. Ostrukturerade intervjuer kräver ofta att forskaren ställer följdfrågor eftersom de
tenderar att vara mer detaljerade. Frågor som bör undvikas i en kvalitativ studie är: Ja- och
nejfrågor, dubbla frågor, ledande frågor och värderande frågor (Langemar, 2008, s. 75).
Studiens frågor är konstruerade efter de riktlinjer som finns för kvalitativa intervjufrågor.Vi har
därmed strävat efter att ställa öppna frågor för att framhäva respondenternas individuella
infallsvinklar. Varefter vi har satt upp ett antal följdfrågor/riktlinjer på vad mer specifikt vi är
ute efter. Detta lämnar utrymme för ökad information samtidigt som våra specificerade frågor
besvaras.
Kvale & Brinkmann (2014, s. 172-173) beskriver att en intervjufråga kan vara både tematisk;
hänsyn till kunskapsproduktion samt dynamisk; hänsyn till mellanmänskliga förhållanden. En
bra intervjufråga bör vara både tematisk och dynamisk för att ge kunskapsbidrag samt en bra
intervjuinteraktion. Studiens frågor är konstruerade genom att vi delvis ställer teoretiska frågor
kopplade till blockkedjan samtidigt som vi ställer frågor relaterade till respondentens egna
tankar och inställning till teknologin. Detta koncept antas ta hänsyn till den tematiska och
dynamiska dimensionen.
Intervjufrågorna är uppdelade i tre olika delar: respondentens/företagets koppling till
blockkedjan, generella frågor om teknologin och risker associerade till blockkedjan. I de
inledande frågorna ber vi respondenten berätta om sig själv, sin roll på företaget, personens
association till blockkedjan och verksamhetens koppling till teknologin. Dessa frågor ställs i
syfte att känna av kunskapsnivån hos respondenten och få ytterligare kunskap i hur företag
arbetar med teknologin. Frågorna övergår sedan till generella frågor om blockkedjeteknologin.
Denna del avser att ta reda på vilka användningsområden respondenten ser för teknologin samt
fördelar och nackdelar som teknologin kan komma att medföra. Vidare i detta avsnitt så ställs
frågor relaterade till hur teknologin kan tänkas påverka företagets verksamhet samt deras
kunders förväntningar. Dessa frågor ställs i syfte att koppla och styrka undersökningen i
Skarzynski & Gibsons teori om Radikal innovation.
I den tredje delen i vår intervjumall vill vi belysa blockkedjans effekt på risk. Inledelsevis vill
vi se vilken effekt teknologin kan ha på organisationens riskhantering. Motiveringen till denna
fråga är att förankra vår studie till Risk management och COSO-modellen. Vidare ställer vi
frågor om cyberhot, externa- och interna bedrägerier samt hur transaktionsprocessen kan
förändras. Dessa frågor ställs med avsikt att belysa teknologins effekt på den operativa risken.
För att se vilken effek blockkedjan kan ha på kreditrisk ställdes frågan hur teknologin kan
komma att förändra företags transaktionsprocess. Frågan rörande transaktionsprocessen ställs
även i syfte att se om en eventuell effekt kan komma att ske på valutarisk och därmed
marknadsrisken. Marknadsrisken sonderas vidare genom att fråga om respondenterna ser någon
eventuell effekt på landets monetära politik. Avslutningsvis frågade vi respondenterna om hur
de tror att framtiden för blockkedjan ser ut samt om de har några andra reflektioner kring
blockkedjan. Dessa frågor ställs för att runda av intervjun och ge plats för ytterligare
information.

4.4 Bortfall
Winter (1992, s. 35) menar att ett bortfall uppstår när man inte får in data från samtliga personer
som ingår i urvalet. Det kan bero på att vissa inte går att nå, blir sjuka eller inte vill vara med
och delta i undersökningen vilket leder till att det ursprungliga urvalet blir ofullständigt. Vi
hade kontakt med ett par personer som vi ansåg relevanta för vår studie men som valde att inte
delta i undersökningen på grund av tidsbrist. Som nämnt tidigare när vi exempelvis tittade på
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fastighetsbranschen hade vi inledningsvis kontakt med både mäklarfirmor, fastighetsrådgivare
och fastighetsförvaltare. På grund av kunskapsbrist och kännedom om tekniken föll samtliga
av dessa bort. Detta har medfört att vårt urval för fastighetsbranschen är rätt snäv och vi har
inte kunnat utgå från lika många perspektiv som finansbranschen där vi inkluderat både banker,
ett börsföretag och myndigheter. Trots detta ser vi stor potential för branschen baserat på det
stora projekt som nu pågår med bland andra Lantmäteriet och ChromaWay. Därmed ser vi
fortsatt att fastighetsbranschen utgör en väsentlig del i denna studie.
McKnight et. al (2007, s. 77) menar att ett bortfall vid intervjuer uppstår när deltagaren inte
dyker upp eller blir negativt påverkad av omgivningen under intervjun. Det kan även uppstå
bortfall om respondenten känner ett obehag och således inte vill dela med sig av all information
under intervjun. För att minska risken att deltagaren inte dyker upp bokade vi i förväg in en tid
med varje respondent. Vi skickade en kort sammanfattning om intervjuns innehåll samt hur
lång tid den beräknade att ta. Respondenten hade då också chans att förbereda sig och fick
möjlighet att kommentera om det var något som kändes oklart. Inledelsevis ställdes några
allmänna frågor om respondenten för att starta en konversation och få respondenten att öppna
upp sig.
Alla intervjuer spelades in för att senare underlätta transkribering och analys. Material som inte
går att använda på grund av dåligt ljud eller att inspelningen stoppas under intervjuns gång hade
räknats som bortfall eftersom vi då inte hade kunnat använda datat (Winter, 1992, s. 35). En av
intervjuerna ägde rum på ett kafé med rätt stökig miljö vilket gjorde det stundtals svårt att höra
när vi skulle transkribera. Detta var dock inget som vi ansåg utgjorde ett större problem eller
påverkade materialet som helhet.

4.5 Etiskt perspektiv
I en kvalitativ undersökning uppstår moraliska frågor gällande medlen samt målet för
undersökningen. Detta belyser Kvale & Brinkmann (2014, s. 97) som menar att då
undersökningen involverar mänsklig interaktion kan man påverka respondenten och
informationen som framkommer.
Kvale & Brinkmann (2014, s. 105 & 107-111) benämner fyra etiska riktlinjer som bör beaktas
i en undersökning: informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll.
Informerat samtycke innebär att respondenterna blir informerade om undersökningens syfte,
dess upplägg samt risker och fördelar som kan följa ett deltagande i studien. Respondentens
frivilliga deltagande och rätten att dra sig ur när som helst ingår även i informerat samtycke.
Konfidentialitet syftar till vad som kommer att hända med den information som genereras
tillsammans med deltagarna. Vanligtvis innebär detta att privat data som kan relateras till
deltagarna inte får avslöjas. Innehåller studien information som kan kopplas till respondenterna
bör undersökningspersoner ges tillfälle att godkänna att denna information publiceras.
Konsekvenser syftar till att forskaren måste beakta eventuella konsekvenser som studien kan
medföra på deltagarna. Den sista etiska riktlinjer är forskarens roll och avser hur forskaren som
person tar etiska beslut i sin studie.
Under studiens gång har vi noga beaktat de ovan nämnda etiska riktlinjerna. Genom att
hålla kontinuerlig kontakt med merparten av våra respondenter anses det ha givit dem en
inblick i syftet och upplägget av vår studie. Då vi anser att trovärdigheten av vår studie stärks
genom att tillkännage respondenternas identitet är detta något vi valt att tillkännage i studien.
Samtliga respondenter har givit sitt medgivande till att bli identifierade i studien och givits
möjligheten att bekräfta relaterbar information. Som författare till denna studie försöker vi efter
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bästa förmåga agera etiskt och därmed inte publicera något som kan anses vara oetiskt eller
bringa skada på våra respondenter. I empirikapitlet där vi har citerat ett antal av våra
respondenter har vi valt att plocka bort “onödiga ord” för att få mer rena citat. Ord som “eh”,
“liksom” och “typ” har tagits bort i syfte att göra citaten mer tydliga och läsbara. Vi har varit
noga med att endast göra mindre justeringar för att inte förvanska citaten på något sätt.
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5. Empiri
I följande kapitel redogörs för studiens resultat. Först ges en allmän presentation av studiens
respondenter och deras koppling till blockkedjan. Varefter en sammanställning av resultatet
från studiens olika delar presenteras.

5.1 Studiens Respondenter
Riksbanken
Riksbanken är Sveriges centralbank vars uppgift är att styra penningpolitiken och se till att
pengar behåller sitt värde (Riksbanken, 2011). Riksbanken reglerar penningmängden för att
hålla inflationsmålet och har i uppdrag att se till att betalningar kan ske säkert och effektivt.
Björn Segendorf är verksam inom Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet inom enheten
finansiell infrastruktur. Segendorfs huvudsakliga fokus är inom betalningar, innovation samt
FinTech och han sitter även med i olika internationella arbetsgrupper inom dessa områden.
Segendorf representerar Riksbanken i Payment and Settlement System Committee i ESCB
(European System of Central Banks) och är medlem i BIS/CPMI (Bank for International
Settlements/Committee on Payments and Market Infrastructures) arbetsgrupp för retail
payments.
Riksbanken arbetar inte aktivt med blockkedjeteknologin, men följer den på en analytisk nivå.
Detta för att skapa en förståelse för hur teknologin fungerar, vad den kan göra och vilka
implikationer den kan medföra. Mycket av arbetet som sker relaterat till blockkedjan är i olika
internationella forum, där de bland annat är med i arbetsgrupper med andra centralbanker. Där
kan det exempelvis göras studier kring digitala valutor eller undersöka blockkedjeteknologins
roll inom clearing och avveckling.
Riksbankens bidrag till denna studie anses vara av stor betydelse. Genom att de kontrollerar
penningpolitiken påverkar Riksbankens beslut hela nationen. Riksbankens huvudsakliga syfte
är att främja en stabil ekonomi och därmed bidrar myndigheten med ett, för denna studie, unikt
perspektiv. Frågeställningen Riksbanken bör beakta blir därmed hur blockkedjan påverkar
Sveriges ekonomi? Vilka egenskaper kan teknologin bidra med samt vilket hot kan den utgöra
för den finansiella stabiliteten? Ett exempel där Riksbankens skulle kunna utnyttja teknologin
är i deras projekt att implementera en E-krona. Bakgrunden till projektet är det minskade
användningen av kontanter i kombination med den ökade tekniska utvecklingen av digitala
valutor och betalningssätt. Det Riksbanken vill utreda är bland annat de lagliga och tekniska
förutsättningarna för att ge ut en krona i elektronisk form och hur det kan göras tillgänglig för
allmänheten. Detta innebär att det finns potential för tekniken samtidigt som Riksbanken måste
hålla ett objektivt synsätt för att väga för- och nackdelar mot varandra.
Finansinspektionen
Finansinspektionen är en statlig myndighet vars uppgift är att övervaka den finansiella
marknaden (FI, 2017). Finansinspektionen ansvarar för att upprätta regler, tillsyn och
tillståndsprövning för finansiella institut. Under Finansinspektionens ansvarsområden går
också att se över åtgärder mot finansiering av terrorism och penningtvätt. Daniel Gedeon är
verksam inom Finansinspektionens område marknader där bland annat frågor om
marknadsmissbruk, insiderhantering och penningtvättsfrågor behandlas. Gedeon är
avdelningschef för avdelningen infrastrukturtillsyn där de har tillsyn över de finansiella
infrastrukturföretagen i Sverige.
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Finansinspektionen har nyligen fått ett uppdrag av regeringen gällande innovation av finansiella
tjänster där de ska utreda hur myndigheter kan bemöta behov och frågeställningar som kan
uppkomma inom ramen för detta. Under detta uppdrag är det troligt att blockkedjeteknologin
kan ses som en finansiell innovation. Finansinspektionen kommer att genomföra denna
innovationssatsning tillsammans med Vinnova som är en statlig innovationsmyndighet. Gedeon
påvisar att detta regeringsuppdrag kan innebära att Finansinspektionen i framtiden kan komma
att ta ett större initiativ för att driva möjlighet till utveckling av innovativa tjänster samt vidta
de åtgärder som krävs.
I teorin framgår att ett hinder för blockkedjan är de legala aspekterna. I och med att teknologin
är så pass ny har inte regleringarna hunnit anpassa sig till teknologin. Då Finansinspektionen är
den myndighet som upprätthåller reglerna för de tillståndspliktiga företagen i finansbranschen,
kan deras ställningstagande vara avgörande för blockkedjans framfart i Sverige. Detta innebär
att Finansinspektionens synpunkt på blockkedjan är av högt värde i denna studie. Vidare
ansvarar myndigheten för att se över de risker som kan orsaka finansiell instabilitet. Till skillnad
från majoriteten av studiens respondenter innebär detta att Finansinspektionen i första hand
måste se över riskerna som kan följa en implementering av blockkedjan. Detta bidrar med ett
mer kritiskt perspektiv på teknologin.
Nasdaq
Nasdaq är ett av världens största börsföretag med ungefär 3 800 listade bolag (Nasdaq, 2017).
De erbjuder handel, börsteknologi och tjänster till listade bolag. Johan Toll är ansvarig för
Nasdaqs arbete kring blockkedjeteknologin i norden samt blockkedjestrategin för den
affärsenhet som arbetar med att sälja och distribuera dessa lösningar till marknadsplatser runt
om i världen. Kollegan Michael Rexestrand arbetar inom Advisory Services där han ger stöd åt
teknikaffärer. Vid försäljning av avancerad teknik erbjuds rådgivare eller konsulter för att dela
med sig av erfarenheter eller hjälpa till att utveckla en ny strategi. Rexestrand har varit delaktig
i en del av Nasdaqs projekt med blockkedjan och varit i kontakt med kunder för att bidra med
kunskapsöverföring kring blockkedjan.
Nasdaq började titta närmare på blockkedjeteknologin för ca 4 år sedan och idag är det mellan
25 - 50 personer som i någon utsträckning arbetar med teknologin, men ungefär 20 personer
som arbetar med det på en dedikerad nivå. 2015 presenterade Nasdaq Private Market Linq som
är en handelsplattform, baserad på blockkedjan, där aktier från privata företag som inte är
börsintroducerade hanteras. Det inkluderar det administrativa utgivandet av aktier och
transfereringen av ägandeskap mellan investerare. Nasdaq har även ett projekt där de använder
sig av blockkedjan för att hantera rösträtter på bolagens årsstämmor. Detta medför ett effektivt
sätt att hantera rösträtt samt ger full spårbarhet.
En fungerande börs är av stor vikt för ekonomiskt välmående (Nasdaq, 2017). Börsen behövs
för att allokera kapital från investerare till företag och bidrar med en effektiv resursfördelning.
Detta främjar utvecklandet av idéer, tillväxt och skapar jobb i samhället. Nasdaqs erfarenhet av
blockkedjan ger en unik insikt till hur användandet av blockkedjan kan arta sig. Intervjun på
Nasdaq visar på en onekligen bred kunskap av teknologin, vilket i dagsläget inte är att ta för
givet. Respondenternas bidrag till denna studie är unikt, då de genom att implementera
teknologin har sett konsekvenserna den kan medföra. Detta tillskott till studien ger oss inte bara
en insyn till hur teknologin kan påverka finansbranschen, utan även de börsnoterade företagen.
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SEB
SEB är en av de ledande finansiella koncernerna i norden. Banken grundades för 160 år sedan
och har ett brett utbud av finansiella tjänster och rådgivning (SEB, 2017). Anders Nyqvist
arbetar som chefsstrateg på bankens CIO (Chief Information Officer) funktion som ansvarar
för IT och teknikleverans, vilket innebär att se över bankens långsiktiga strategier för
användandet av teknik. Under 1,5 år har Nyqvist ansvarat för att hålla ihop, facilitera och
bedriva vad som är bankens blockkedjearbete.
SEB var den första nordiska banken som 2015 gick med i banksamarbetet Distributed Ledger
Group. Det internationella samarbetet arbetar tillsammans med teknikföretagen R3 för att
utforska blockkedjetekniken. SEB investerar i flera samarbeten, däribland har de investerat och
gått in som delägare i danska Coinify som baserat på blockkedjetekniken genomför digitala
transaktioner. Utöver detta har banken även genomfört lab-liknande övningar där de har
utvecklat funktioner för att för att se hur tekniken fungerar som proof of concept. Proof of
concept definieras här som en prototyp som tas fram och testas för att validera att systemet
fungerar som man har tänkt sig.
SEB är en av Sveriges storbanker som har identifierats som systemviktig av Finansinspektionen
(FI, 2015). Skulle en systemviktig bank som SEB fallera kan det bidra till störningar på det
finansiella systemet liksom den ekonomiska aktiviteten (Bengtsson et. al. 2013. s. 2). Detta är
något som belystes under finanskrisen och sedan dess blivit en prioriterad fråga. På grund av
SEBs roll i den svenska ekonomin värderas tankarna från denna institution högt i studien. Trots
att intervjun indikerar på en viss optimism kring teknologin, måste SEB vara konsekventa i sitt
agerande på grund av att deras roll i samhället. Vidare bidrar SEB med en intressant kunskap
hämtat från deras samarbete med Distributed Ledger Group, ett välkänt blockkedjesamarbete i
FinTech (finansteknologi) industrin.
Handelsbanken
Handelsbanken är en av nordens största banker och har kontorsnät i Sverige, Storbritannien,
Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. Banken grundades 1871 och är idag verksam i
över 20 länder med nästan 12 000 medarbetare (Handelsbanken, 2016). Benny Johansson är
verksam inom avdelning digitalisering och innovation och ansvarar för att samordna bankens
blockchain arbete. Andreas Kennemar driver Handelsbankens Blockchain Initiativ och har
tidigare grundat företaget KNC Miner som var ett av de större blockchain företagen i världen.
Att Kennemar besitter stor kunskap om blockkedjan råder det i intervjun inget tvivel om. Hans
svar och infallsvinklar visar på en bred kännedom och värderas därmed högt i resultatet.
Handelsbanken har arbetat internt med teknologin, men har inte haft några större projekt
relaterat till blockkedjan. Teknologin har tidigare undersökts på olika delar i banken separat,
men har nu samordnat arbetet på ett mer koordinerat sätt. Banken har börjat se över vad som
kan göras med teknologin och påbörjat såväl interna som externa proof of concepts.
Handelsbanken är ytterligare en av de banker som har identifierats som systemviktiga av
Finansinspektionen (FI, 2015). Detta innebär att även Handelsbanken måste vara konsekventa
i sitta agerande innan de implementerar en ny teknologi som blockkedjan. I intervjun så belyser
respondenterna att det i stora drag finns två sätt att anamma en ny teknologi: antingen går man
med i ett samarbete eller så studerar man och utvecklar teknologin på egen hand.
Handelsbanken utforskar tekniken såväl på egen hand som i samarbeten. De deltar i flera olika
typer av samarbeten kring blockkedjan, några på praktisk nivå och några som är mer i
diskussionsfas. Då respondenternas kunskap grundar sig i deras egna interna projekt, externa
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samarbeten och tidigare erfarenhet av blockkedjan, bidrar det med en ytterligare intressant
aspekt till studien.
Länsförsäkringar Bank
Länsförsäkringar Bank är en av Sveriges största retailbanker. Banken bedrivs endast i Sverige
med en strategi att utgå från Länsförsäkringars starka varumärke och att erbjuda banktjänster
till länsförsäkringsgruppens kunder (Länsförsäkringar, 2017). Thomas Glimstedt är chef över
avdelningen Betala på Länsförsäkringar Bank. Banken har inget pågående arbete kring
blockkedjan, men har diskuterat teknologin ur ett strategiskt perspektiv för att se hur teknologin
skulle kunna användas och på vilket sätt den skulle kunna gynna bankens kunder.
En av utmaningarna med blockkedjan är att samtliga banker måste använda sig av teknologin
för att vissa användningsområden ska kunna bli applicerbara. Ett exempel på ett sådant
användningsområde, som beskrivs ytterligare i nedanstående avsnitt, är informationsöverföring
för att skapa konsensus6 mellan banker. Detta är anledningen till varför Länsförsäkringar Banks
ställningstagande till blockkedjeteknologin betraktas som värdefullt i denna studie. Huruvida
en mindre bank väljer att anamma teknologin kan således vara avgörande för blockkedjans
framfart. Glimstedt påvisar en viss optimism från Länsförsäkringar Banks sida att tillämpa
teknologin i fallet att den skulle bli mer aktuell.
PwC
PwC är ett multinationellt revisions- och rådgivningsföretag etablerade världen över. PwC
Sverige ingår i det globala PwC-nätverket och är marknadsledande inom revision, redovisning
och rådgivning med cirka 50 000 kunder runt om i landet (PwC, 2017). Johan Jerresand arbetar
med rådgivning inom Financial Services med fokus på bank och försäkring. Med en bakgrund
inom teknologi och data är han sedan två år tillbaka även ansvarig för hela FinTech-området på
PwC Sverige.
PwC satsar mycket på FinTech globalt och bevakar bland annat blockkedjeteknologin
ingående. Jerresand sitter själv med i PwC’s globala nätverk där man för ett par år sedan
beslutade sig för att förvärva ett företag på Irland med drygt 20 personer som är specialiserade
inom just blockkedjetekniken. Detta blev startskottet för etableringen av ett Center of
Excellence inom just blockkedjeteknologin inom PwC i Europa med syfte att utöva rådgivning
inom området på PwC kundbas i hela Europa.
PwC är Sveriges största och ledande revisionsbyrå (PwC 2017). Kunskapen om hur
blockkedjan kan komma att påverka revisionsbranschen har i denna studie identifierats som
minst sagt begränsad. Trots att Jerresand är verksam inom Financial Services bidrar han med
en bred kunskap om vilken effekt teknologin kan komma att ha i revisionsbranschen. Vi ser
vidare att PwC bidrar med en insyn hur de som dominerande revisionsbyrå ställer sig till samt
påverkas av blockkedjan.
Deloitte
Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) är ett internationellt revisions- och konsultföretag
som tillhandahåller tjänster inom revision, redovisning, riskhantering, skatterådgivning,
consulting, finansiell rapportering med mera (Deloitte, 2017). Samtliga firmor är medlemmar i
DTTL, där Deloitte Sverige svarar för medlemsfirman i Sverige. Ester Sundström har arbetat
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på Deloitte i 12 år och är Senior Manager inom riskhantering. Hon arbetar med klienter i frågor
som rör IT och riskhantering, främst inom den finansiella industrin.
Blockkedjetekniken är något som ligger högt upp på agendan i all typ av automatisering och
digitalisering för Deloittes klienter. Dels bevakar man tekniken för egen del och för att de ska
ha rätt kompetens i samtal med kunder, men också för att se hur det påverkar deras klienter och
hur det kan komma att påverka dem själva. Deloitte har också ett labb där man bevakar frågan
mer konkret och testar hur tekniken fungerar i stort och hur den kan fungera i branschen.
Då denna studie ämnar att undersöka blockkedjans effekt på risk ger Sundström ett unikt bidrag
till denna studie. Eftersom hon är den enda respondenten som är verksam inom riskhantering,
värderas hennes ståndpunkt högt i de riskrelaterade frågorna. Vidare tillhör Deloitte ett av de
större revisionsföretagen i Sverige och ger därför ytterligare en väsentlig infallsvinkel i hur
blockkedjeteknologin kan komma att påverka denna bransch.
Wint
Wint är en redovisningsbyrå i Sverige som utöver att erbjuda bokföringstjänster tittar på och
bygger egna bokföringslösningar som kan automatisera bort bokföringen (Wint, 2017). David
Hedqvist är utvecklare på Wint och har bland annat medverkat i en utbildningsdag för att visa
hur de använder sig av blockkedjan inom redovisning och revision samt vad de ser för påverkan
av den i framtiden.
Wint testade som första svenska företag att med hjälp av blockkedjan säkerställa att ingen kan
gå in och ändra i deras kunders bokföring i efterhand. 2015 implementerade man ett proof of
concept för tekniken till de egna bolagen för att senare även kunna erbjuda tjänsten till kunder.
Wint bidrar i denna studie med ett unikt perspektiv då de är ett av få företag inom redovisning/revisionsbranschen som testat tekniken i praktiken. Då kunskap om blockkedjan har visat sig
vara minst sagt begränsad inom revisionsbranschen värderas Hedqvist medverkan högt i denna
studie. Som utvecklare på Wint har han god kunskap om tekniken och hur den kan komma att
påverka revisionsbranschen i framtiden.
Lantmäteriet
Lantmäteriet är en statlig myndighet i Sverige som ansvarar för geografisk information och
fastighetsindelning (Lantmäteriet, 2017). Till deras uppgifter hör också att registrera och säkra
äganderätter av fastigheter samt hantera dess gränser. Mats Snäll är utvecklingschef för en av
divisionerna på Lantmäteriet som arbetar med fastighetsinskrivning, dvs det som rör lagfarter
och inteckningar. Utöver det har han fått i uppdrag att svara för den digitala utvecklingen på
Lantmäteriet och är med i olika insatser inom ramen för det.
Lantmäteriet gick för 1,5 år sedan med i ett projekt för att undersöka möjligheterna med en
blockkedja som teknisk lösning vid fastighetstransaktioner, pantbrev och fastighetsregistret.
Tillsammans med de företag som ingår i projektet har man tagit fram en teknisk demo och
rapport och nyligen lanserades försöket med en teknisk lösning i testmiljö. Vid sidan av det
försöker Lantmäteriet också ge stöd till olika biståndsprojekt internationellt. Det är nu med i ett
projekt i Georgien där man hjälper till att etablera teknik för fastighetsverksamhet och titta på
möjligheterna med blockkedja som tekniklösning.
Enligt vår uppfattning är Lantmäteriets projekt för framtida husköp ett internationellt känt
projekt inom blockkedjeteknologin. Som en av huvudaktörerna i det stora projektet ser vi att
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Lantmäteriets deltagande är av stor betydelse i denna studie. Lantmäteriet är ansvarig för
Sveriges fastighetsregister och säkrar ägandet av fastigheter, vilket är av stor betydelse för
samhället. Detta innebär att all information och ansvar är centraliserat hos Lantmäteriet.
Därmed blir blockkedjans potential att decentralisera intressant. Lantmäteriet har medfört ett
stort bidrag till denna studie genom att dela tankarna kring det aktuella projektet och
blockkedjans potential inom fastighetsbranschen.
Safello
Safello är ett svenskt FinTechbolag och en ledande bitcoin plattform baserad på
blockkedjeteknologin. På plattformen kan folk köpa, sälja och lagra Bitcoins. Företagets vision
är att ge Bitcoindustrin legitimitet och säkerhet samtidigt som det ska vara enkelt att använda
(Safello, 2017). Frank Schuil är VD och en av grundarna till Safello. I sin nuvarande position
arbetar han för att revolutionera den finansiella marknaden genom att bygga en bitcoin
plattform för att hjälpa finansiella institutioner in i Bitcoin och blockkedjeteknikens värld.
Som ledande bitcoin plattform baserad på blockkedjeteknologin ser vi att Safello kan bidra med
mycket kunskap inom ämnet. Då de är ett FinTechbolag med en bredare förståelse för tekniken
tror vi de kan hjälpa oss att få en bättre förståelse för blockkedjan som koncept och dess olika
användningsområden. Med ett flertal år i branschen ser vi att Schuil kan ge oss en bättre
förståelse för hur tekniken kan användas på den finansiella marknaden där hans fokus ligger
idag och en övergripande bild av blockkedjans potential och användning i andra branscher.
ChromaWay
ChromaWay är en pionjär inom blockkedjeteknologin. Bolaget grundades 2014 och arbetar
med att utveckla nästa generation smarta kontrakt. Chromaway använder sig av
blockkedjetekniken för att skapa en ny typ av värdetransfer som går att applicera på både den
finansiella och kommersiella industrin (ChromaWay, 2017). De har samarbete med bland annat
LHV
bank
och
startupföretaget
Funderbeam
där
de
utforskar
olika
blockkedjeimplementationer.
Ludvig Öberg är affärsutvecklare på ChromaWay och hjälper företag att ta fram
blockkedjelösningar i olika intressanta projekt. Han är bland annat med och designar processen
och implementationen av smarta kontrakt i Lantmäteriets projekt. Öberg började med arbeta
med bitcoin 2011 och har som grundare av Svenska bitcoinföreningen och medgrundare av
Safello gedigen kunskap inom ämnet.
ChromaWay bidrar med ett för denna studie unikt perspektiv genom att de är ett bolag som
fokuserar på att utveckla blockkedjetekniken. Tack vare att de är med att utvecklar
Lantmäteriets projekt kan vi få en djupare inblick i vilken nytta blockkedjeteknologin kan
komma att ha inom fastighetsbranschen. Öberg visar vidare på en bred teknisk kunskap för den
underliggande teknologin vilket värderas högt i denna studie.
Tabell 2. Sammanställning av studiens samtliga respondenter
Namn

Företag

Yrkesroll

Björn Segendorf

Riksbanken

Rådgivare och forskare
finansiell stabilitet

Daniel Gedeon

Finansinspektionen

Avdelningschef Infrastrukturtillsyn

vid

avdelningen
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Michael
Rexestrand

Nasdaq

Advisory Services, Nasdaq Market Technology

Johan Toll

Nasdaq

Product Manager Blockchain, Nasdaq Market
Technology

Anders Nyqvist

SEB

Chief Strategist,
SEB CIO Office

Benny Johansson Handelsbanken

Vice President
Digitalization & Innovation

Andreas
Kennemar

Handelsbanken

Head of Blockchain

Thomas
Glimstedt

Länsförsäkringar
Bank

Chef Betala

Johan Jerresand

PwC

Director
Financial Services

Ester Sundström

Deloitte

Senior Manager
Riskhantering

David Hedqvist

Wint

Utvecklare

Mats Snäll

Lantmäteriet

Utvecklingschef
Fastighetsinskrivning

Frank Schuil

Safello

CEO, Board Member & Co-founder

Ludvig Öberg

ChromaWay

Affärsutvecklare

5.2 Resultat
I följande avsnitt kommer en sammanställning av studiens resultat. Inledelsevis presenteras
blockkedjans användningsområden samt styrkor och hot för att ge en bredare förståelse av
tekniken. Baserat på blockkedjans potential redogörs vidare huruvida teknologin kan klassas
som en radikal innovation. Varefter blockkedjans effekt på riskhantering samt studiens
specificerade risker presenteras. I resultatet ställs respondenternas åsikter mot varandra för att
skapa en helhetsbild av studiens olika frågor. Detta för att senare kunna diskutera och analysera
resultatet bättre utifrån teorin.
5.2.1 Tillämpningsområden
I denna del går vi igenom vad våra respondenter ser för potentiella tillämpningsområden för
blockkedjan, utifrån respektive bransch. Detta för att få en djupare förståelse för tekniken och
dess funktioner samt se hur långt företaget har kommit i utvecklingen.
Genomgående svarade våra respondenter att blockkedjan är en så pass ny teknik så det man gör
idag är att titta på hur tekniken kan användas och var den passar in. Det finns få praktiska
tillämpningar i dagsläget så det mesta är än så länge hypotetiskt. Att det finns en relativt hög
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optimism råder det dock inget tvivel om. Blockkedjan ses som en teknik som är användbar i ett
flertal industrier och sammanhang.
“The usecase of blockchain is very widespread. It has potential in every single industry and
has its own purpose in every industry.” - Frank Schuil, Safello
Denna studie ämnar att undersöka blockkedjans effekt på risk inom revisions-, finans- och
fastighetsbranschen. Från resultatet kan vi se att användningsområdena för tekniken skiljer sig
åt för respektive bransch. Inom finansbranschen ser man blockkedjetekniken som en del av
framtidens betalningssystem och det finns ett flertal projekt som forskar och utvecklar tekniken
för olika syften. De huvudsakliga användningsområden som nämnts i finanssektorn är:
settlement & clearing, KYC processen, internationell handel, post-trade, supply chain finance
och som valuta.
Eftersom blockkedjan inte kräver en mellanpart som verifierar varje enskild transaktion ser man
att transaktionsprocessen kan blir mycket effektivare genom att transaktionerna sker snabbare,
enklare och billigare än i dagens traditionella banksystem. Anders Nyqvist, SEB, är en av de
respondenter som nämner settlement & clearing som ett område de tittar på. Han menar att det
som gör blockkedjan intressant är att förutom att man får en effektivare process med färre
mellanhänder, så går det inte att ändra eller radera informationen som läggs in. Med en digital
valuta kan betalningar exekveras direkt.
“Så precis i samma sekund som vi är överens om att du ska köpa min bättre bil så överlåter jag
ägarskapet i blockkedjan och du betalar i digital valuta. Så clearingaffärerna, marknadsplats
och settlement är omgående.” - Anders Nyqvist, SEB
Ett annat potentiellt tillämpningsområde som ett flertal av våra respondenter nämnde är KYC
(know your customer) processen. Att man i blockkedjan kan lägga in och lagra information om
en kund som sedan finns tillgänglig för andra banker och organisationer. På så sätt får man ner
det administrativa arbetet och kostnaderna det idag tar att genomföra en sådan process.
Smarta kontrakt är ytterligare en tillämpning som ett par av våra respondenter nämnde som ett
potentiellt användningsområde för att snabba upp och säkra processen vid internationell handel.
Syftet är att transaktioner automatiskt ska genomföras först när vissa villkor är uppfyllda,
samtidigt som behovet av mellanhänder försvinner vilket också sänker kostnaderna. Våra
respondenter argumenterar vidare för att det här finns en lucka i den existerande infrastrukturen
då nästan alla dagens system är uppbyggt utifrån nationella gränser.
“Det finns betydligt färre och fungerande system för gränsöverskridande betalningar. Därför
är det ganska administrativt tungrodda korrespondentbanks arrangemang osv. Så där skulle
man kunna tänka sig att det finns ett tomrum att fylla för en ny teknologi.“ - Björn Segendorf,
Riksbanken
Johan Toll, Nasdaq, anser att ett av blockkedjans främsta användningsområden är inom posttrade; “att hålla reda på vem som äger vad, ge ut digitala tillgångar i blockkedjan är det den
är proffs på.” Post-trade definieras här som processen efter att en affär är slutförd, där köpare
och säljare godkänner transaktionen, ändrar äganderegister och ordnar överföringen av
kontanter och värdepapper. Några av våra respondenter har även nämnt supply chain finance
som ett tänkbart tillämpningsområde för blockkedjan. I den här kontexten definieras supply
chain finance som ett nätverk där organisationer, processer, resurser och information samverkar
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i flödet av en produkt, från tillverkare till slutkund. I kedjan ingår aktiviteter som exempelvis
inköp, tillverkning och transport. Man ser att möjligheten med informationsdelning kan
optimera och effektivisera processen i leveranskedjan genom att transferera äganderätten och
spåra flödet av varor.
“Då flera parter samverkar så finns information spritt i flera olika separata system hos de olika
parterna och nu hittar man ett sätt att dela den informationen så att alla är överens om vilka
saker man är överens om.” - Benny Johansson, Handelsbanken
Det mest välkända användningsområdet för blockkedjan är som valuta vilket den redan idag
används som för bland annat Bitcoin. Detta är något som majoriteten av respondenterna pratat
om, men inte betonat som ett av de främsta användningsområdena för dem. En annan intressant
aspekt som tagits upp under ett flertal av intervjuerna är Riksbankens projekt med E-krona.
Björn Segendorf, Riksbanken, förklarar att det fortfarande är en tänkande fas i projektet. När vi
frågar mer specifikt om blockkedjans potential i det här projektet så säger Segendorf att de har
börjat undersöka olika tekniska lösningar: “Blockkedjan är ju ganska specifikt, men en DLT7
lösning skulle ju kunna vara en del av en större teknisk struktur.”
Vidare inom revisionsbranschen ser man potentialen i att företag kan få en mer säker hantering
av kontrakt. Att informationen sker i realtid och är irreversibelt8 gör att det i revisionsarbetet
blir enklare att få tillgång till den informationen och se utfallet av de kontrakt som en
revisionsklient har. På så sätt kan avstämningarna ske snabbare.
“Den största vinsten som folk ser inom revision det är ju just det där att du i efterhand kan gå
in och titta på vad det faktiskt var som hade hänt. Att du har den där spårbarheten och du kan
inte manipulera den.” - Johan Jerresand, PwC
Redovisningsbyrån Wint testade, som första svenska företag, att använda blockkedjan för att
garantera bokföringslagens krav på att bokföringen inte ska gå att ändra i efterhand utan att det
dokumenteras med orsak, tidpunkt och vem det är som utfört ändringen. Utöver det ser man
också att blockkedjan på sikt öppnar upp möjligheten för trippel bokföring. Dubbel bokföring,
som är standardsättet att bokföra idag, garanterar att en företagare kan “lita på sina egna
böcker”. Med blockkedjan är tanken att man kan baka ihop allt, att företag A:s bokföring hänger
ihop med företag B:s. Istället för att varje enskilt företag har separata register, kan samtliga
transaktioner skrivas in i ett gemensamt register och därmed möjliggör garantier för tredje
parter såsom revisorer.
Inom fastighetsbranschen ser man att blockkedjan kan tillämpas för fastighetstransaktioner,
pantbrev och fastighetsregistret. I det stora projekt som just nu pågår med bland annat
Lantmäteriet har man tagit fram en blockkedjelösning för bostadsköp. Idag ser man processen
vid fastighetsöverlåtelse som en ganska konservativ och pappersdominerande process som
involverar många steg och många olika aktörer. Syftet med en blockkedja är att effektivisera
och säkra upp denna process.
“Det som idag sker är att fysiska kontrakt skickas fram och tillbaka och involverar många steg
och många olika aktörer. Genom att digitalisera den processen med tekniken att man
representerar digitala kontrakt, digitala betalningar och digitala signaturer vid köp och sälj av
7
8

Distributed Ledger Technology – distribuerad teknik som blockkedjan bygger på
Oåterkallelig, kan ej gå tillbaka (motsatts till reversibel)

49

fastighet skulle man enklare kunna göra det på distans och effektivisera den processen.” Ludvig Öberg, ChromaWay
Vidare ser man att blockkedjan skulle kunna användas för att registrera panträtter och lagfarter.
Idag behöver man gå till ett centralt serversystem och i många länder har man tidigare haft
fysiska panter för att de inte ska gå att kopiera. Genom att registrera det i en blockkedja kan
man hålla reda på vem som äger panten och på samma sätt kan man hantera lagfarter och
representera lagfartsbevis.
5.2.2 Styrkor och hot
Vi såg det intressant att fråga respondenterna vad de såg för styrkor och hot med blockkedjan
för att skapa en bredare förståelse för deras syn på tekniken. Vi delade upp frågorna och frågade
först vilka fördelar respondenterna såg med tekniken, följt av vilka hot de såg. Svaren på dessa
frågor var ganska varierande beroende på hur respondenten tolkade frågan. Detta är något som
vi anser fördelaktigt för att fånga olika aspekter och ge oss en tydligare bild av respondentens
inställning till tekniken.
Några av de styrkor som våra respondenter lyfte fram var ökad transparens,
informationsdelning, äkthet, ökad säkerhet, ökad spårbarhet, ökad effektivitet och att
automatisera vissa administrativa processer. Den fördel som betonades mest under våra
intervjuer var hur blockkedjan kan underlätta informationsdelning mellan parter. Inom
finansbranschen skulle det ge stora fördelar för banker att dels dela information med andra
banker, men också för att dela information med myndigheter. Banker är idag väldigt reglerade
och institutioner som finansinspektionen måste kontrollera att bankerna uppfyller dessa
regleringar. Bankerna lägger mycket resurser på att framställa rapporter för att påvisa att de
uppfyller kraven, men om detta istället skulle läggas in i en blockkedja skulle
Finansinspektionen kunna gå in och kontrollera detta i realtid. Detta är något som skulle gynna
både banker och myndigheter.
“Man skulle kunna ha en myndighets read-only-access9 till någonting, det är ju någonting som
diskuteras och det skulle ju kunna vara positivt. Nu beror det ju lite på vilken typ av tillsyn vi
har men det är ju inte nödvändigtvis så att den information man kan få på det sättet skiljer sig
avsevärt mot den information vi skulle kunna få idag.” - Daniel Gedeon, Finansinspektionen
Gedeon menar på att det skulle vara möjligt att dela informationen på en blockkedja som endast
en myndighet har behörighet att gå in och läsa. Detta skulle vara fördelaktigt för en myndighet
som Finansinspektionen genom att de därmed kan få informationen i realtid. Samtidigt som
bankerna och andra finansiella institutioner skulle kunna gynnas av systemet då det idag kräver
mycket resurser för att sammanställa rapporter till Finansinspektionen.
Den förbättrade tillgången av information har även framhävts som en fördel inom revision- och
fastighetsbranschen. Ester Sundström, Deloitte, nämner detta inom revision men betonar även
att vi fortfarande inte sett de exakta konsekvenserna av blockkedjan och det endast är
spekulationer. Hon menar att det blir enklare att få tillgång till informationen vid
revisionsarbetet i och med en säkrare och snabbare hantering av kontrakt. David Hedqvist,
Wint, beskriver att blockkedjans decentraliserade funktion innebär att ingen enskild aktör har
makt över informationen eller möjlighet att ändra den: “I fallet med att garantera bokföring så
är det ett otroligt verktyg där man kan få hårda garantier utan att behöva lita på någon specifik
9

Ett tillstånd att få tillgång till filer där användaren endast får läsa och inte göra ändringar.
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auktoritet.” Vidare nämner fastighetsbranschen informationsdelning som en av de fördelar som
identifierats i takt med fastighetsöverlåtelser. Mats Snäll, Lantmäteriet, nämner hur det skulle
vara fördelaktigt med en distribuerad lösning10. Detta skulle innebära en säkrare hantering av
originalhandlingar. Dessa handlingar skulle i en distribuerad databas inte gå att förstöra då de
finns överallt.
“Vi brukar prata om original, det är viktigt att verifiera att ett köp går rätt till och där tittar vi
på originalhandlingar idag. Hittills har man inte kunnat haft digitala original och är det här
svaret på hur man har det på ett säkert sätt ja då är det den viktigaste delen.” - Mats Snäll,
Lantmäteriet
För att ta reda på vilka hot tekniken ställs inför ställde vi en relativt öppen fråga till våra
respondenter om vilka negativa effekter de kunde se med tekniken. Under denna fråga passade
vi även på att gå in på vilka risker som kan finnas. Ett flertal av respondenterna blev lite ställda
när denna fråga kom. När vi frågade om vilka styrkor respondenterna såg gav de snabba och
specifika svar. Att respondenterna tvekade lite och var tvungen att tänka innan de svarade på
vilka hot som finns visar på att detta är något respondenterna inte har funderat på i samma
utsträckning. Några av de saker som nämndes av respondenterna i denna fråga var bland annat
legala hinder, en övertro på tekniken, hur mogen tekniken är, risken för bedrägerier och
skalbarhet11.
Något som belysts av de flesta respondenter är det faktum att tekniken är så pass ny att det är
svårt att avgöra vad de exakta konsekvenserna av en implementering kommer att bli. På grund
av att det är så pass nytt och att det finns få praktiska tillämpningar innebär det att regleringarna
inte har hunnit anpassa sig efter den nya tekniken. Detta är något som är extra tydligt inom
finansbranschen som är högt reglerade. En av våra respondenter belyser exempelvis det faktum
att det idag ställs allt högre krav på KYC processen, att du som bank ska kunna verifiera att
transaktionerna är sannolika och inte bedrägligt i något avseende vilket kräver en god
kundkännedom.
“Finansinspektionen ställer ju enormt hårda krav på oss banker utifrån, ni har säkert märkt
att ni någongång får svara på frågor som “känn din kund frågor” [...] På något sätt så flyttar
man lagstiftarens långa arm till bankerna för att verifiera huruvida ni eventuellt beter er på ett
fraudulent sätt eller att ni har penningtvätts transaktioner. Det här är ju jättesvårt för oss, då
måste ju verkligen varje kund vara ganska nogsam och tala om vad de avser att göra och inte
göra osv.” - Thomas Glimstedt, Länsförsäkringar Bank
Björn Segendorf, Riksbanken, förklarar att dagens regleringar bygger på ett antagande att vi
har en centraliserad teknologi och en lucka i lagstiftningen kan uppstå om ett distribuerat system
skulle användas istället. Exempelvis så bygger dagens regleringar på att det finns en tydlig
tidpunkt då betalningen är slutgiltigt genomförd, vilket inte finns i ett distribuerat nätverk som
i Bitcoins fall. Segendorf lyfter även det faktum att all dagens predikat och domar är utformad
baserat på den gamla teknologin och det är inte säkert att en domstol skulle resonera på samma
sätt med en ny teknologisk förutsättning.
Några av respondenterna har även diskuterat problemet med governance strukturen relaterat till
en blockkedja. I denna diskussion uppstår frågeställningar kring vem som äger blockkedjan,
10

Information kan via en distribuerad lösning samlas in, lagras och sedan distribueras mellan organisationer för
att på så sätt underlätta kommunikation.
11
Förmågan hos ett system, nätverk eller process att hantera en ökad arbetsbelastning.
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vem har rätt att fatta beslut, hur sker krishantering, vem är formellt och legalt ansvarig? Detta
är något som nämnts av respondenterna från Finansinspektionen, Riksbanken, ChromaWay,
Länsförsäkringar Bank och Nasdaq. De betonar vikten av att ha en tydlig governance struktur.
För att få ett tillstånd av Finansinspektionen måste en organisation påvisa att de kan hantera
risker som uppstår i deras verksamhet. Med en otydlig governance struktur kan det vara svårt
att påvisa att riskerna hanteras på ett bra sätt.
“Det är ett distribuerat system och därför är det ju en annan sorts governance modell än den
man är van vid och då kanske frågan är hur kontrollerar vi ett sånt system med konsumentskydd
och liknande. Det blir ju en utmaning.” - Ludvig Öberg, ChromaWay
“Men generellt för alla infrastrukturföretag är att frågor kring intern styrning och kontroll
samt cyberhot, områden vi följer noga och båda dom skulle kunna påverkas av
blockchainteknik.” - Daniel Gedeon, Finansinspektionen
Respondenterna från Finansinspektionen och Riksbanken nämner också frågeställningen som
uppstår vid gränsöverskridande transaktioner. Risken är i sådana fall att lagstiftningarna ser
olika ut länder emellan och då uppstår frågorna var tillsynen sker och vilka lagar och regler det
är som gäller.
Regleringar och lagar är även något som togs upp inom fastighetsbranschen där vi återigen tittar
på fastighetsöverlåtelser och det faktum att en signatur ska skrivas förhand. Detta är något som
vi diskuterade med Mats Snäll, Lantmäteriet. Han upplyste om att det inte specifikt står skrivet
i jordabalken att signaturen måste vara förhand, utan att den ska vara skriftlig. Detta innebär att
en ny tolkning av lagen skulle kunna göra det möjligt att använda digitala signaturer. Snäll
uppger även att en utredning för att göra en ny tolkning pågår.
En annan aspekt som har lyfts fram är den övertro som finns på tekniken, en övertro att tekniken
kommer att lösa alla problem. Detta är något som har belysts av bland annat respondenterna
från Länsförsäkringar Bank och Handelsbanken. Benny Johansson, Handelsbanken, belyser
även att det finns en övertro på hur mogen tekniken är idag: “Men det finns en övertro att det
här kan lösa problem som den egentligen inte är till för att lösa, där det finns annan mer mogen
teknik som löser det på ett mycket bättre sätt.” Att tekniken inte är är tillräckligt mogen är även
något som Mats Snäll, Lantmäteriet belyser. Johan Toll, Nasdaq, motsäger sig dock detta när
det kommer till tekniken: “Blockchain tycker vi nog är ganska mogen som teknik, den har vi
förstått ganska bra.”
Ett flertal av respondenterna uppgav en viss oro över de operativa riskerna relaterade till
blockkedjan. Vilka negativa konsekvenser blockkedjan kan ha på operativ risk är något som
diskuterades av respondenter från Safello, Länsförsäkringar Bank och Finansinspektionen.
Samtidigt som blockkedjan har potential att minska den operativa risken kan det uppstå nya
risker i takt med ett nytt system, den mänskliga involveringen och cyberhot. Ett nytt system
innebär som tidigare nämnt att konsekvenserna som systemet kan medföra är ovisst. Detta har
flera av respondenterna uttryckt en viss oro över. Den mänskliga involveringen i kodningen
utgör en risk för mänskliga misstag. I och med att cyberattacker har blivit allt mer vanligt är
även detta en stor risk. Mer om dessa risker beskrivs under avsnittet för operativ risk.
Ett hot som har identifierats med blockkedjan är att det kan innebära minskade affärer för
företagen. Att den ökade digitaliseringen och mer effektiva processer leder till minskade
inkomster och jobb är ingenting nytt. Anders Nyqvist, SEB är en av respondenterna som har
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framhävt risken för minskade affärer för bankerna. Han beskriver bland annat att
blockkedjetekniken kan sänka transaktionskostnader och reducera risk:
“Vi tjänar ju pengar på marginalen, det är ju det ena, det andra är ju att vi tjänar pengar på
att vi kan hantera risk och sätta pris på det. Det andra som blockkedjor gör det är ju att just
plocka bort risk.” - Anders Nyqvist, SEB
Att blockkedjan skapar ett gemensamt register där alla transaktioner journalförs skulle kunna
ersätta mycket av det som idag är revisorns uppgift; att säkerställa företags finansiella rapporter.
Vi diskuterade med Johan Jerresand, PwC, huruvida blockkedjan är ett hot mot
revisionsjobben:
“Givet att blockkedjan slår igenom på bredare front ser jag absolut att det kommer att resultera
i färre arbetstillfällen för att genomföra en revision som vi ser den idag. Vi ser dock inte
negativt på denna utveckling utan vill kunna tillhandahålla en revision med högsta möjliga
kvalitet vilket blockkedjan kommer att bidra till. Detta då man kan automatisera i betydligt
högre utsträckning än vad som är fallet idag vilket ger möjlighet att höja kvaliteten samt skapa
utrymme för mer värdebaserade aktiviteter i revisionen.” - Johan Jerresand, PwC
Ett annat problem som har framhävts av några av respondenterna är skalbarheten. Svårigheten
med skalbarhet är något som nämns av respondenterna från Handelsbanken, Riksbanken,
Lantmäteriet och Länsförsäkringar Bank. De uttrycker sig på ett likasinnat sätt att mycket
information på en blockkedjan skulle innebära en väldigt hög belastning och mycket datakraft.
Johan Toll, Nasdaq, ser dock inte skalbarheten som det största hindret i nuläget.
“Jag skulle säga att tar man bort proof of work12 så tar det inte mycket datakraft. Det vi tittar
mer på är performance i nätverket för vi har ganska många tusentals transaktioner som ska
kunna snurra på en sekund och det fungerar bra så länge vi håller oss inom en liten regional
skala, men man skulle gärna vilja se om man har ett globalt nätverk.” - Johan Toll, Nasdaq
5.2.3 Radikal innovation
För att undersöka huruvida blockkedjan är en radikal innovation ställde vi våra respondenter
två frågor relaterade till teorin om radikal innovation. Den första frågan var hur respondenterna
trodde att teknologin skulle kunna påverka deras verksamhet. Den andra frågan var hur de
trodde att kundernas förväntningar kan komma att påverkas. Dessa två frågor grundar sig i
Skarzynski & Gibsons teori om radikal innovation där frågan om hur radikal en innovation är
kan besvaras genom att bland annat titta på idéens potential, vilken effekt innovationen kommer
att ha på kunder, konkurrens och industrin som helhet.
I teorin beskrivs att man redan vid introduceringen av en ny innovation bör observera hur stor
potential innovationen har. Att blockkedjan har stor potential inom samtliga av våra branscher
är något som har varit svårt att undgå under vår studie. Under användningsområden nämndes
ett flertal olika appliceringsområden där blockkedjan har potential att implementeras. Ett
område flera av våra respondenter visat intresse för är blockkedjan relaterat till valuta. Som
nämnt under användningsområden har valutan Bitcoin och Riksbankens projekt med E-krona
nämnts ganska genomgående i våra intervjuer. Varför vi vill betona detta potentiella
användningsområde är på grund av att en digital valuta, oavsett om den är styrd av en central
enhet eller ej, kan ha potential att användas av hela marknaden.
12

Process för att säkerhetsställa blockkedjesäkerhet och koncensus.
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I frågan huruvida blockkedjan kan påverka respondenternas verksamhet har svaren varit relativt
lika. Respondenterna har i sina svar lagt stor tyngd på blockkedjans egenskap att förbättra och
effektivisera företags verksamhet. Några processer som våra respondenter uppgav att
blockkedjan har potential att effektivisera är KYC processen, informationsdelning för att skapa
konsensus mellan flera parter, settlement & clearing och processen vid fastighetsöverlåtelse.
“Vi tittar mer på hur det kan effektivisera betalningsströmmarna mellan banker. Det är banker
som är våra kunder, så vi tittar mer på interbank payments13 och hur man ska sköta det med
hjälp av en blockkedja.” - Johan Toll, Nasdaq
“Om vi med hjälp av blockkedjeteknik som kan säkra upp sådana processer och göra dom
enklare för kunder och mer effektiva för oss som aktörer och banker, där kommer det ju finnas
tillämpningar. “ - Thomas Glimstedt, Länsförsäkringar bank
I den andra frågan ämnar vi att undersöka om blockkedjeteknologin har potential att förändra
kundernas förväntningar och beteende. Något som ofta kom fram inom finansbranschen var hur
blockkedjan kan användas för att förbättra KYC processen. Detta är något som ett flertal av
bankerna har nämnt som ett potentiellt användningsområde. Anders Nyqvist, SEB, beskriver
hur blockkedjan kan användas i KYC processen. Han nämner att det kommer att bli “ett helt
nytt sätt att värdera trovärdighet” och att det skulle kunna förenkla för bankens kunder samt
förenkla deras relation. När vi frågar om det skulle ge nytta för kunderna beskriver han vidare:
“Framförallt företagskunder, om det är ett stort företag kan de ha ungefär tre-, fyra-,
femhundra konton hos oss. Dom har ett konto för det här projektet och följer konton för olika
valutor och så stänger man dem när det är färdig. Och för varje sånt konto så är det en process
när det ska attesteras och det ska godkännas, verifieras. Så ni kan lägga in allt det i ett smart
kontrakt och det kan bli tillgängligt, distribueras.” - Anders Nyqvist, SEB
En effektivare process är även något som varit högt i fokus inom fastighetsbranschen. Att det
är en komplicerad och lång process att köpa och sälja bostad är idag något som är allmänt känt.
Vi frågade därför Ludvig Öberg, ChromaWay, vilken nytta blockkedjan kan ge kunderna vid
fastighetsöverlåtelse. Öberg säger att han tror att processen för fastighetsöverlåtelser kommer
att bli snabbare, enklare och möjligtvis säkrare.
“Jag ser väl att det kanske kommer bli mycket lättare för personer. Jag ser ingen anledning till
att hålla på med fysiska kontrakt och gå till banken och liknande, det känns lite old school.” Ludvig Öberg, ChromaWay
Vidare ser vi nytta för privatpersoner för blockkedjans applicering som en betallösning. Att
genomföra transaktioner med blockkedjan skulle kunna innebära en väldigt låg
transaktionskostnad. Detta är något som har bevisats av Bitcoin som har en väldigt låg
transaktionsavgift. Anders Nyqvist, SEB, beskriver att detta är något de tittar närmare på och
att de tecknat avtal med FinTechbolaget Ripple för att bygga en betallösning baserat på
blockkedjetekniken. Detta öppnar upp möjligheten att föra över pengar mellan Stockholm och
New York i realtid, till en reducerad kostnad.

13

Interna bankbetalningar.
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Ett flertal av våra respondenter har även diskuterat fördelarna som finns med Swish
överföringar. Swish är en betaltjänst som erbjuder överföringar i realtid helt utan någon
transaktionskostnad. Flera av respondenterna diskuterar konceptet bakom Swish. De framhäver
att Swish gynnar privatpersoner genom att det tillåter dem att föra över pengar i realtid utan
kostnad. Detta tar oss vidare till en av Skarzynski & Gibsons frågor om radikal innovation; om
idéen kan användas som en konkurrensfördel. Om privatpersoner enkelt kan göra överföringar
via Swish minskar incitamentet att använda andra betaltjänster.
Huruvida blockkedjan kan användas som en konkurrensfördel är även något som vi tittat
närmare på inom revisionsbranschen. Eftersom blockkedjan kan beskrivas som ett digitalt
journalförningssystem var vår egna teori att teknologin skulle kunna sköta mycket av revisorns
jobb. Som tidigare nämnt beskriver Johan Jerresand, PwC, blockkedjan som ett hot mot
revisionsyrket. Om företag bokför allt i en blockkedja, skulle många moment i dagens revision
nästan helt och hållet automatiseras men samtidigt öppna upp för nya mer värdeskapande
möjligheter kopplat till revisionen.
Under våra intervjuer har vi genomgående sett relativ hög optimist från våra respondenter till
teknologin. Det finns flera områden där teknologin skulle kunna användas för att effektivisera
och förbättra företagens nuvarande verksamhet. Trots den höga optimismen så har några
respondenter belyst det faktum att många av teknologins användningsområden inte är en helt
ny lösning. Ett flertal respondenter har lyft fram att det finns annan, kanske mer mogen
teknologi som skulle kunna användas för samma saker som blockkedjan. Detta anser vi är en
viktig aspekt och något som vi inte anser har belysts när vi studerat teknologin i media. Detta
kan bero på att mycket av den information som finns av blockkedjan finns på internationella
forum och de alternativa lösningar som vi under intervjun kommit i kontakt med är på en
nationell nivå. I Sverige har vi ett bra system för digitalt ID, BankID, redovisningsbyråerna
beskriver att de redan börjat automatisera deras tjänster och bankerna har redan ett säkert sätt
att samla information om sina kunder i KYC processen. Ester Sundström, Deloitte, är en av
respondenterna som belyser detta: “Det är inte så att blockkedjan löser det problem som är helt
olöst nu, utan det förändrar hanteringen av information och kanske effektiviteten i det.”
5.2.4 Risk management
Som en naturlig del när vi pratar risk anser vi det intressant att fråga hur företag hanterar de
risker som uppstår och hur teknologin skulle kunna påverka deras sätt i att hantera dessa. För
att besvara vilken effekt blockkedjan kan ha på ett företags riskhantering ställde vi våra
respondenter en fråga relaterad till risk management och COSO-modellen. Frågan vi ställde
våra respondenter var relativt öppen om hur deras riskhantering ser ut idag och hur teknologin
skulle kunna påverka den. Ett flertal av våra respondenter hade först svårt att se sambandet
mellan riskhantering och blockkedjan. Vi utvecklade då frågan genom att beskriva vår teori om
att den ökade transparensen och tillgängligheten av information kan leda till att man lättare kan
göra en riskbedömning, samtidigt som vissa risker kan reduceras eller till och med elimineras
med en ökad transparens. Ett flertal av våra respondenter höll med om vårt antagande och
instämde på att en ökad transparens kan ge upphov till en enklare riskbedömning samtidigt som
det blir lättare att övervaka risker.
“Att liksom få en mer sömlös kedja där. Det tror jag i förlängningen skulle kunna skapa en
bättre transparens och därmed möjlighet att övervaka och hantera risker.” - Johan Jerresand,
PwC

55

“Ja men det kan nog komma att bli till det bättre. Då får man ju titta på vilka är dom största
riskerna för banken. Det beror ju på tillämpningsområden, om det är områden där vi potentiellt
har hög risk så hjälper det oss naturligtvis en hel del. [...] Det kanske kan ändra sättet som vi
sätter risker på, att det får en lägre risk för att vi får bättre kontroll.” - Thomas Glimstedt,
Länsförsäkringar Bank
Anders Nyqvist, SEB, belyste också fördelen i att kunna spåra transaktioner och tillgångar och
på så sätt öka trovärdigheten av datan. Detta kan i sin tur leda till en riskreducering och en
lättare övervakning av risk.
“Jag tror att den viktigaste aspekten är just den här spårbarheten. Att vi ökar flera lager av
trovärdighet genom att transaktioner och tillgångar kan ligga digitalt gentemot. På ett säkert
sätt så ligger alla tillgångar och transaktioner tillgängliga så då behöver man inte ifrågasätta
dom. Det kan ju krympa risk och få lättare att övervaka risk.” - Anders Nyqvist, SEB
Andreas Kennemar, Handelsbanken, lyfte fram en annan intressant aspekt i att den ökade
transparensen gör det möjligt för banker och företag att samarbeta kring risker och dela
information med varandra. Detta skulle kunna skapa incitament för att upptäcka risker långt i
förväg.
“Man ska kunna samarbeta, var är risken någonstans egentligen? Det är där du får stora
fördelar. Internt så tittar man på risk hela tiden, i banker och olika finansbolag och företag
generellt. Men om man bara delar det sinsemellan så kanske man kan ha koll på om det skulle
uppstå risker långt innan.” - Andreas Kennemar, Handelsbanken
Detta får medhåll av Björn Segendorf, Riksbanken, som för en liknande argumentation. Han
exemplifierar KYC processen vid gränsöverskridande betalningar som idag är administrativt
tunga och dyra. Har man tillgång till ett gemensamt register där alla aktörer kan lägga in
information har man tillförlitlig data kring dem som ska ta emot eller sända betalningar. Då
skapas en fördel i att lättare kunna göra sådana bedömningar och minska de risker som bankerna
tar rent affärsmässigt. Han påpekar också att den ökade transparensen kan ge större tilltro till
data, man har större tillit och kan bättre bedöma riskerna man tar gentemot sina motparter.
Andreas Kennemar, Handelsbanken, nämner också att det finns förutsättningar för blockkedjan
att kunna diversifiera risken genom att sprida ut informationen och på så sätt minimera den.
Idag tänker man väldigt landspecifikt och med blockkedjan skulle man då kunna sprida
exempelvis de operationella riskerna över en global karta.
5.2.5 Operativ risk
Baserat på blockkedjans användningsområden har vi identifierat operativ risk som en av de
risker som hypotetiskt kan tänkas minska med en implementering av tekniken. För att besvara
vilken effekt blockkedjan kan ha på operativ risk ställde vi två förhållandevis öppna frågor om
hur deras interna risker kan påverkas samt vilken effekt tekniken kan ha på andra typer av
bedrägerier. Utifrån respondentens svar ställdes i vissa fall en följdfråga för att specificera
frågan ytterligare och definiera vad vi menar med interna risker och andra typer av bedrägerier.
Som ett komplement ställdes ytterligare en fråga gällande cyberhoten som är ett växande
problem i och med den ökade digitaliseringen. Det som ville utredas var vilken effekt
blockkedjan skulle kunna ha på dagens cyberhot.
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Gällande den första frågan om interna risker var det främst risker i form av mänskliga misstag
och interna processer som lyftes fram. Samtliga av våra respondenter var enade om att de kan
reduceras med blockkedjan. Genom att många steg kan plockas bort i en process minskar den
mänskliga involveringen och därmed risken för mänskliga misstag. Johan Jerresand, PwC, är
en respondent som belyser detta: “Den operativa risken kommer absolut att gå ned med tanke
på att vi människor tenderar att göra fel i en betydligt större utsträckning än maskiner som
utför repetitiva uppgifter, det lär bli en betydande skillnad.” Benny Johansson, Handelsbanken,
beskriver också fördelen i att kunna ha en gemensam källa för exempelvis avtal. Att inte behöva
gå och mata in information i olika system minskar risken för att det blir fel någonstans och det
blir tidsmässigt effektivare. “Då minskar de operativa riskerna dramatiskt.” Även Johan Toll,
Nasdaq, belyser denna fördel:
“Idag tror jag mycket jobb finns för att göra olika system, alla bolag sitter med varsitt system.
Dom här systemen ska kunna kommunicera med varandra och gör det ganska dåligt och det är
fortfarande ganska mycket handknackande för att föra in information från ett system till ett
annat. Då blir det fel och så måste du lösa upp dom där felen.“ - Johan Toll, Nasdaq
Benny Johansson, Handelsbanken, lyfte fram en annan intressant aspekt kopplad till operativ
risk. Han menar att det idag finns många så kallade “single points of failure”, enskilda
organisationer eller institutioner som ensamma ansvarar för viss information. T.ex. håller
Lantmäteriet fastighetsregistret, Euroclear har alla värdepapper och fallerar någon av dem så är
det en risk. Samlar man istället, exempelvis banker, gemensamt i en blockkedja utgör dem det
centrala registret vilket skapar mycket mer säkerhet och redundans i informationen14. “Det kan
ju också minska operativ risk inom många områden”, tillägger han.
I frågan om vilken effekt blockkedjan kan ha på andra typer av bedrägerier nämndes främst
bedrägerier i form av förfalskade dokument, id-kapningar och manipulering av system och
transaktioner. Ett flertal av våra respondenter menade att den ökade transparensen och
spårbarheten kan minska risken för att folk försöker begå bedrägerier eller manipulera systemet
på ett eller annat sätt.
“Har du ett bevis på att någonting har hänt då är det svårt att försöka fuska dig ur det och
bryta mot reglerna i systemet. Man skapar incitament via att man skapar ett transparent system
där du inte har incitament att fuska, så där reducerar man risken i att folk försöker bryta mot
de här reglerna eller göra bedrägerier eller liknande.” - Ludvig Öberg, ChromaWay
Våra respondenter lyfter fram två alternativa externa bedrägerier; antingen så angriper
bedragaren systemet eller personen. Bedrägerier kopplat till personen innebär att bedragaren
lyckas komma över identitetshandlingar och utger sig för att vara personen i fråga. Dessa
bedrägerier kan ske i form av förfalskade signaturer eller id-stöld. Ludvig Öberg, ChromaWay,
är en av våra respondenter som beskriver problemen som finns med fysiska signaturer; genom
att skicka in en blankett med en förfalskad signatur kan man idag enkelt försöka sälja någon
annans bostad.
Fastighetsöverlåtelser kännetecknas av en komplicerad process med många steg och många
olika aktörer. Transaktionerna är dessutom tunga och representeras av stora värden. Att gå från
en analog värld till digital värld och börja använda digitala original och digitala signaturer kan
trygga den processen, menar Mats Snäll på Lantmäteriet.
14

Överskottsinformation, viktigt för att säkra och förtydliga informationen.
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“Tanken att man har allt som en loggbok över allt vad vi gör. Att den är publik och att vi kan
göra en verifiering är ju också en trygghet. Vi vill ju vara korruptionsfri och det är en av de
viktigaste uppgifterna för en myndighet att vi står för det. Där är tekniken tilltalande för det
går faktiskt att använda i det syftet.” - Mats Snäll, Lantmäteriet
Den andra typen av externa bedrägerier sker genom att angripa företagets system. Cyberhot är
ett område som har varit i ropet under några år nu och därför en intressant aspekt att ta hänsyn
till under operativ risk. I och med den ökade digitaliseringen har cyberrisken ökat markant och
vi förstår att det är något som företagen får brottas med idag. Många attacker som sker är
förhållandevis enkla och berör inte företagen mer än att det går att skydda sig mot dem. Men
även större attacker har skett så risken för dem kvarstår. I frågan om blockkedjan skulle kunna
ha effekt på cyberhotet upplevde vi svaren något kluvna. Ett flertal av respondenterna nämner
en oro över cyberattacker som “51 attack”. En attack där man tar kontroll över majoriteten av
deltagarna i nätverket. Några respondenter menar att tekniken kan minska hotet genom att du
får ett öppnare och mer informationssäkert system. Anders Nyqvist, SEB, belyser också det
faktum att transaktionerna finns lagrade på en blockkedja: “då kan man se pattern recognition
behaviour monitoring, man kan se rörelsemönster”. Med detta menar han att det lättare går att
identifiera avvikande beteenden i transaktioner.
En annan intressant aspekt lyftes fram av Johan Toll, Nasdaq, som menar att ju fler tillgångar
som finns koncentrerat runt en teknologi, desto fler kommer också försöka att attackera den
teknologin. Kollegan Michael Rexestrand instämmer och tillägger: “Om du väl lyckats ta dig
in finns det också mer att hämta än om du måste gå till olika institutioner och hämta de olika
tillgångarna”.
En av våra respondenter belyste att en cyberattack nästan alltid utgår från att det är mänskliga
misstag i processen då det tekniskt sett är svårt att knäcka en kryptering:
“Ja alltså cyberhot utgår ju nästan alltid från att det är mänskliga misstag, att det man gör när
man konstruerar en cyberattack är att man tittar på processen och ser var någonstans det finns
mänsklig involvering i den här processen.” - Thomas Glimstedt, Länsförsäkringar Bank
Som en intressant vinkel ställde vi frågan utifrån att det varit attacker mot blockkedjan, som
exempelvis Ethereum. Dessa attacker har berott på mänskliga misstag och inte på systemet i
sig. Frågan vi då ställde var om man tror att en attack kan ske mot blockkedjan som inte är
kopplad till mänskliga fel utan istället beror på systemets uppbyggnad. Flera av respondenterna
påpekade att blockkedjan inte har blivit hackad ännu men indikerade ändå på att risken alltid
finns och att inget system är helt säkert. Däremot ser man att blockkedjan kan hjälpa till att göra
det svårare att genomföra sådana typer av attacker.
“Den första grundregeln, jag har jobbat med IT i 20 år och den första grundregeln är att det
inte finns något som är 100 % säkert.” - Andreas Kennemar, Handelsbanken
5.2.6 Kreditrisk
Vår teori i denna studie är att kreditrisken har potential att minskas med blockkedjan dels genom
en minskning i settlement risk och motpartsrisk. För att se vilken effekt blockkedjan kan ha på
settlement risk valde vi att ställa en tämligen öppen fråga till våra respondenter om hur de tror
att blockkedjan skulle kunna förändra en transaktionsprocess. Baserat på svaret från denna fråga
avgörs sedan om en följdfråga behövs för att inrikta svaret mer mot settlement risken. För att
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se vilken effekt teknologin kan få på motpartsrisk ställdes ytterligare en följdfråga vad
respondenterna trodde att den minskade informationsasymmetrin och ökade transparensen
skulle kunna få för effekt.
I frågan om settlement risk så var svaren ganska enade. Settlement risken uppstår när det finns
en risk att en part i en transaktion inte kommer att genomföra betalningen i slutet av affären. I
och med att transaktionerna och avvecklingen sker snabbare med blockkedjan så har våra
respondenter haft lätt att se denna koppling.
“Istället för att det tar 2-3 dagar att avveckla en transaktion till att det går direkt så löper ju
inte risken att den jag gör affär med går bankrutt mitt i. Jag löper ju alltid en risk att jag betalat
iväg pengarna men får inte mina aktier. Men om vi istället kan låta det här ske samma dag så
minskar ju risken fantastiskt.” - Johan Toll, Nasdaq
“Det som man talar om är ju att man kan lägga upp olika typer av tillgångar på en blockkedja
vilket gör att du kan då simultant utväxla pengar på värdepapper till exempel. Och då i princip
eliminerar du den här kreditrisken som uppstår om man har ett tidsglapp mellan värdepapper
och pengaöverföring.” - Björn Segendorf, Riksbanken
En minskning i settlement risken är något som majoriteten av våra respondenter belyst. Att
denna risk sannolikt kommer att minska förklarar våra respondenter med att avvecklingen kan
ske i realtid istället för att den tar flera dagar. Detta innebär att risken att det ska uppstå ett
problem med betalningen från att den skickas tills den når sin slutdestination är extremt liten.
Blockkedjans realtidslösning är även något som har identifierats som en fördel vid
fastighetsöverlåtelser.
“Ett moment i fastighetstransaktioner är just tillträdet som är en komplicerad process där flera
saker ska fungera samtidigt vilket dom inte gör idag. Ser man då att det blir realtidslösningar
då kan båda parterna få verifikation samtidigt. Det finns moment idag där det faktiskt saknas
säkerhet för kredit. Ju mer man krymper ihop och ju mer snabbt man får ut det direkt, då blir
det ju en ökad säkerhet i processen.” - Mats Snäll, Lantmäteriet
Sambandet mellan motpartsrisk och blockkedjan hade flera respondenter svårt att se själva.
Detta gjorde att vi utvecklade frågan genom att berätta vår teori att den ökade transparensen
och informationsmängden skulle kunna innebära ökad information om sina motparter, vilket
skulle kunna hjälpa företag att bättre välja sina motparter och göra det lättare att identifiera
parter som riskerar att inte upprätthålla deras betalningsobligationer. Svaret från våra
respondenter om hur motpartsrisker kan komma att påverkas av blockkedjan var väldigt
varierande. Några av respondenterna instämde med vår teori, men vissa belyste även att de
redan idag har ett system för hur de väljer sina motparter. Blockkedjan kanske kan komma att
göra den här informationen mer lättillgänglig, men en större effekt på motpartsrisken är svårt
att se.
“Kan man då med hjälp av blockchain styrka din finansiella säkerhet eller situation på ett eller
annat sätt med bättre säkerhet då sänker det ju risken naturligtvis,” Thomas Glimstedt,
Länsförsäkringar Bank
“Det kanske sänker kostnaden för att göra olika typer av kreditrisk bedömningar. Så man
kanske, genom att dom blir relativt sett billigare kan man höja kvaliteten på dom, utan att dom
blir dyrare.”- Björn Segendorf, Riksbanken
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Några intressanta aspekter om kreditrisk har lyfts fram relaterade till blockkedjan som valuta.
Bland annat så tog Andreas Kennemar, Handelsbanken, Bitcoin som ett exempel. Vid
betalningar med Bitcoin kan man se vad en person har i sin plånbok genom att utbyta wallet
address15. På så sätt kan man direkt se om en motpart har de medel som krävs för att genomföra
en specifik transaktion. Även Frank Schuil, Safello, beskrev en intressant aspekt gällande
blockkedjan som en digital valuta: “Cryptocurrency have a direct settlement, that doesn't have
a third party so the trust from the counterparty moves to the trust of the network.”
5.2.7 Marknadsrisk
Under marknadsrisk har vi inledningsvis tittat på vilken effekt blockkedjan kan ha på valutarisk.
Vår teori om valutarisk är att i och med effektivare och snabbare transaktioner så uppstår det
inte lika stora svängningar i valutakursen vid överföringar. Många av respondenterna ansåg
dock att detta sannolikt inte kommer att påverka deras verksamhet. Att blockkedjan högst troligt
inte kommer att påverka valutarisken styrker respondenterna bland annat med att det redan
finns befintliga metoder för att reducera denna risk. Ester Sundström, Deloitte, hävdar att det
beror på vilken typ av transaktion betalningen gäller och vad som är skrivet i avtalet: “När det
gäller valutarisk så beror det ju fortfarande helt på hur avtalet ser ut, alltså det är ju inte säkert
att fakturaflödet förändras nödvändigtvis.” Mats Snäll, Lantmäteriet, förklarar att valutarisken
är något som förekommer vid pantsättning och där svängningar i kursen kan leda till stora
förändringar:
“Inteckningar i fastigheter kan tas i vilken valuta som är accepterad och noterad. Man knyter
valutor till fastigheter vilket kan leda till tokigheter om dom sticker iväg.” - Mats Snäll,
Lantmäteriet
Vidare har vi undersökt blockkedjeteknologins förmåga att använda sig av digitala valutor utan
en central enhet. Detta öppnar upp möjligheten att skapa en valuta som är utanför
centralbankens kontroll. Det vi här huvudsakligen ämnar att undersöka relaterat till
marknadsrisk, är om detta kan innebära en minskad kontroll för Riksbanken när det kommer
till penningpolitik. Vi har därmed frågat våra respondenter hur de tror att ett decentraliserat
nätverk kan komma att påverka landets penningpolitik. I denna fråga har respondenterna varit
enade om att Sveriges Riksbank högst troligt inte kommer att förlora någon kontroll över
penningpolitiken.
Att Sveriges penningpolitik inte kommer att påverkas har av respondenterna styrkts med det
faktum att vi i Sverige har ett väldigt stabilt finansiellt system. Respondenterna menar på att att
den svenska kronan är en säker valuta, Riksbanken garanterar värdet vilket gör att Sveriges
befolkning högst troligt skulle vilja fortsätta ha sina likvider i kronan. Om man däremot ser en
digital valuta där det inte finns en specifik utgivare och ingen som garanterar valutans värde,
så skulle en sådan valuta kunna vara högst volatil och i värsta fall bli helt värdelös från en dag
till en annan.
Däremot ser respondenterna att en digital valuta, baserat på blockkedjan, som inte regleras av
en centralbank kan vara gynnsamt för länder där det inte finns en stabil penningpolitik. I länder
med misskötta institutioner, dålig ekonomi och väldigt hög inflation kan en decentraliserad
valuta gynna befolkningen. Björn Segendorf, Riksbanken, är en av respondenterna som uttalat
sig om detta: “Då är det klart att i en sån värld då får ju landets centralbank betydligt minskad
15

Plånboksadress, liknande ett bankkontonummer.
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makt.” Frank Schuil, Safello, argumenterar för fördelarna med en virtuell valuta och delade
med sig av några personliga tankar angående strukturen på dagens finansiella systemet:
“I think it’s a healthy path to look at the emergence of a global reserve currency, in the
form of a cryptocurrency. To essentially democratize money, which today is government
controlled. It allows for people to protect their purchasing power.” - Frank Schuil, Safello
“Human intervention by central banks is outdated and is not in line with the complexity of how
our global economy works today. There is an understanding to why it is still there, but I think
it’s much healthier to replace that with something else” - Frank Schuil, Safello
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6. Analys
Syftet med detta kapitel är att analysera empirin med utgångspunkt i den teoretiska
referensramen. Först kommer resultatet från risk management följt av respektive risk att
analyseras, varefter en diskussion förs av huruvida blockkedjan kan ses som en radikal
innovation.
I följande avsnitt kommer en analys av studiens resultat att ges i linje med den teoretiska
referensramen. Då syftet med denna studie är att undersöka blockkedjans effekt på risk,
kommer fokus i detta kapitel vara att analysera de riskspecificerade delarna i studien. Detta
innebär att det inte kommer att göras någon distinktion för blockkedjans användningsområden
eller fördelar och nackdelar. Användningsområdena som anses vara av betydelse för studien
kommer istället att analyseras i det avsnitt där de förväntas ha en inverkan. Detsamma gäller
för studiens framtagna styrkor och hot.

6.1 Risk management
I denna studie har vi definierat riskhantering som ett systematiskt sätt att skydda sin
verksamhets resurser och inkomster mot skada på ett sätt så att målen i verksamheten kan
uppnås (Hamilton, 1996, s. 65). Vidare belystes i teorin att en bristande riskhantering kan slå
hårt mot organisationer och resultera i höga kostnader och på längre sikt även påverka
företagets anseende. Då denna studie ämnar att undersöka vilken effekt blockkedjan kan ha på
risk ter det sig naturligt att diskutera hur företagen hanterar de risker som uppstår och vilken
effekt teknologin kan ha på deras sätt att hantera dessa.
I teoriavsnittet introducerades vi till COSO-modellen som är en av de mest erkända ramverken
inom riskhantering och intern kontroll. Modellen är inte anpassad efter en speciell företagsform
utan utvecklad att kunna implementeras i alla typer av organisationer, varför den lämpade sig
bra i vår studie som antar ett flertal företagsformer. För att besvara vilken effekt blockkedjan
kan ha på företagens riskhantering har vi huvudsakligen utgått från COSO-modellens fem
element för riskhantering och vilken inverkan blockkedjan kan ha på dessa. Som tidigare
nämnts hade många av våra respondenter först svårt att se sambandet mellan riskhantering och
blockkedjan. Genom att beskriva vår egna teori om hur den ökade transparensen och
tillgängligheten av information kan leda till att företag lättare kan göra en riskbedömning och
samtidigt reducera vissa oönskade risker med en ökad transparens, fick vi respondenterna att
öppna upp sina tankebanor.
Flertalet av våra respondenter höll med om vår teori, att den ökade transparensen kan leda till
en enklare bedömning och övervakning av risk. Dessutom har blockkedjan potential att
reducera vissa oönskade risker vilket får effekt på riskhanteringen. Hur den ökade transparensen
kan underlätta riskhanteringen fick vi lite olika intressanta vinklar på. Utöver att transparensen
gör det möjligt att spåra transaktioner samt information, och på så sätt få en lättare övervakning
av risker, lyfts en annan intressant aspekt i att företag får en möjlighet att samarbeta kring risker
och dela information med varandra. På så vis skapas en möjlighet i att kunna upptäcka risker
långt i förväg.
Att våra respondenter först hade svårt att se denna koppling tror vi delvis beror på att
majoriteten av de intervjuade inte arbetar inom risk och riskhantering. Vilken position man har
på företaget tror vi spelar in på vart man har sitt fokus. Hypotetiskt finns det tillämpningar som
har potential att förändra företagens riskhantering vilket också styrktes av våra respondenter
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efter att ha presenterat vår teori. Ganska snabbt fick vi då respons och några respondenter
började också spinna vidare på samma spår med nya intressanta vinklar. Att detta samband inte
kom direkt tror vi även beror på att många av respondenterna helt enkelt inte hade funderat över
denna aspekt tidigare.
Kopplat till COSO-modellens fem element kan vi alltså dra slutsatsen att blockkedjan har
potential att påverka riskbedömning samt övervakning, vilket i sin tur skulle kunna leda till att
företag får en bättre kontroll på risk och riskhantering överlag. I teorin fick vi lära oss att
risktolerans är en viktig del i riskbedömningen då man identifierat och analyserat de risker som
uppstår (Arwinge & Wikland, 2013, s. 2-3). I många fall går det inte att helt eliminera en risk
utan den måste istället transfereras till annan part alternativt accepteras och reduceras. I vilket
fall måste företagen bestämma vart gränsen för tolererad risk går och hur mycket risk de är
beredda att ta. Detta är en aspekt värt att nämna då blockkedjan potentiellt skulle kunna reducera
risk i vissa delar av en processkedja. Det som då kan hända istället är att risken förflyttas någon
annanstans eller ligger kvar i andra delar av kedjan, alternativt att helt nya riskmoment
introduceras som man inte ens tänkt på eller förutsätt.
En intressant aspekt att diskutera här, som även belysts i den teoretiska referensramen, är hur
dagens ökade digitalisering har ställt högre krav på organisationer i form av nya regulativa och
legala krav som rör riskhantering. Wahlund (2016, s. 304) argumenterar för att grunden till att
hårdare krav har ställts är den digitala utvecklingen som har resulterat i en ökad risk för
cyberhot, id-kapningar och förfalskade dokument. Detta var även något som majoriteten av
våra respondenter lyfte fram under våra intervjuer. Ökade krav på konsumentskydd har lett till
en svårighet i att kunna implementera en ny teknik som blockkedjan. Från resultatet kan vi
utläsa hur dagens regleringar bygger på ett antagande om att vi har en centraliserad teknik och
på liknande sätt är dagens predikat och domar utformade baserat på den traditionella teknologin.
Ett system som bygger på en decentraliserad lösning kan således skapa en lucka i lagstiftningen
och behöver anpassas innan en implementering är fullt möjlig.
Något som också belysts i empirin, och som är kopplat till risker som kommer med en ny teknik,
är den osäkerhet som råder kring vad de faktiska konsekvenserna av en implementering
kommer att bli. Wahlund (2016, s. 304) beskriver hur företag ständigt genomgår förändringar
vilket också påverkar riskexponeringen. Dessa förändringar kan exempelvis vara ett nytt ITsystem som utvecklar och organiserar verksamheten på nya sätt. En implementering av en
teknik som blockkedjan går troligtvis inte utan nya risker och nya exponeringar som företaget
måste förhålla sig till, varför en rådande osäkerhet kring en implementering kan föreligga.

6.2 Operativ risk
I teoriavsnittet fastslogs att operativ risk kan delas in i sju kategorier: interna bedrägerier,
externa bedrägerier, arbetsstandard & säkerhet, klient-, produkt- & affärspraxis, skada på
fysiska tillgångar, affärsmisslyckande & systemfel samt utförande-, leverans- &
processhantering. Vidare kunde vi konstatera att cyberrisker och datasäkerhet har identifierats
som den största risken under operativ risk år 2017 (Risk.net, 2017). I takt med att de
traditionella betalningssystemen har förändrats, förändras också den aktuella brottslighetens
struktur. Den ökade digitaliseringen har resulterat i att bedrägerier i form av cyberattacker och
andra intrång ökat drastiskt de senaste åren vilket har medfört att IT-säkerheten har blivit en
viktigare del i företagens riskhantering (Finansliv, 2016). Dickson (2016) beskriver i enlighet
med Kuchler (2016) hur blockkedjeteknolgin kan skapa en säkrare IT-värld. Genom
användning av signering och kryptografi i kombination med den decentraliserade
uppbyggnaden är det näst intill omöjligt för någon part att manipulera datan i huvudboken. Den
63

ökade transparensen ger också upphov till att lättare kunna spåra transaktioner och se om pengar
blivit stulna.
Syftet med den aktuella studien var att se vilken effekt blockkedjetekniken kan ha på ett företags
risk, där operativ risk identifierades som en del baserat på teknologins tillämpningsområden.
Vi har definierat operativ risk som risken för förluster som uppkommer till följd av misslyckade
interna processer, mänskliga misstag, felaktiga system eller externa faktorer (Hull, 2015, s.
479).
Resultatet från studien visar att blockkedjan potentiellt skulle kunna reducera risken för
mänskliga misstag och processfel i samtliga av de undersökta branscherna. Samtliga av våra
respondenter uttryckte detta och var eniga om att de mänskliga misstagen minskar eftersom
många steg kan plockas bort i olika processer och minska den mänskliga involveringen. Även
om det mesta än så länge blir hypotetiskt, då det finns få praktiska tillämpningar på teknologin
i dagsläget, kan vi utifrån resultatet konstatera att våra respondenter hade lättast att se denna
reducering av operativ risk. Detta tror vi beror på att en av teknologins egenskaper att
automatisera processer, minskar den mänskliga involveringen och till följd av det blir den
minskade risken för mänskliga misstag uppenbar.
I inledningen belystes problemet med dagens fastighetstransaktioner som kännetecknas av en
lång process av kontrakt, underskrifter och överföringar där flera aktörer är involverade. Då
processen i stor utsträckning vilar på pappersdokument som behöver signeras manuellt finns
risken för förfalskning och med ett flertal parter inblandade blir det tidsmässigt ineffektivt.
Resultatet från undersökningen påvisar att genom att gå från en analog till digital värld med
digitala original och signaturer kan man trygga processen vid fastighetsöverlåtelse. Genom en
ökad transparens är det möjligt att spåra transaktioner vilket potentiellt skulle minska risken för
bedrägerier i form av förfalskade dokument och id-kapningar. Att ersätta alla steg med en
digital process skulle vidare kunna effektivisera processen. Detta stödjer Deloittes (2016)
resonemang om att ökad transparens, minimering av risk för bedrägerier samt effektivare
process vid fastighetsöverlåtelse är de egenskaper hos blockkedjan som fastighetsbranschen
kan dra nytta av.
I teoriavsnittet kunde vi läsa att ett av revisionsbranschens största utmaningar är
tillförlitligheten i de finansiella rapporterna, att kunna säkerställa dokuments autenticitet är av
största vikt. Vi kunde utifrån den teoretiska referensramen lära oss att blockkedjans egenskap
att vara transparent och spårbar kan förbättra kvaliteten på tillgänglig redovisningsinformation
(Byström, 2016, s. 4). Vi kunde också se att digitala signaturer gör det svårt för någon att
kopiera och manipulera dokument (FAR, 2016, s. 20). Denna teori finner vi överensstämmer
med de svar vi fick från våra intervjuer. Spårbarheten gör att du i efterhand kan gå in och titta
på vad det faktiskt var som hade hänt och blockkedjans decentrialiserade funktion innebär att
ingen enskild person har makt över informationen eller möjlighet att manipulera den. I resultatet
kunde vi utläsa att blockkedjan i framtiden kan öppna upp möjligheten för trippel bokföring.
Istället för att ha enskilda register för varje företag, har man ett gemensamt register där alla
transaktioner journalförs vilket möjliggör garantier för revisorer. Detta innebär vidare att
blockkedjan faktiskt skulle kunna ersätta mycket av det som idag är revisorns uppgift; att
säkerställa företags redovisning. Vi ser därmed att blockkedjan mer eller mindre skulle kunna
automatisera revisionen vilket också konkurrerar ut revisionsyrket.
Vilken effekt blockkedjan skulle kunna ha på dagens cyberhot visades i resultatet råda lite
delade meningar om. I den teoretiska referensramen belystes både en aspekt att blockkedjan
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potentiellt kan minska risken för cyberhot, samtidigt som en rådande osäkerhet kvarstår efter
att ett antal attacker som har skett mot teknologin. Att den ökade spårbarheten öppnar upp
möjligheten till att se rörelsemönster och identifiera avvikande beteenden i transaktioner lyftes
fram av en respondent. Detta styrker även Kuchlers (2016) antagande om att den ökade
transparensen gör det enklare att spåra transaktioner och se om pengar har blivit stulna. Från
resultatet kan vi också konstatera att blockkedjans egenskaper att vara transparent och mer
informationssäkert kan göra det svårare att genomföra sådana typer av bedrägerier. I
teoriavsnittet kunde vi utläsa att de flesta cyberattacker som skett har grundat sig i mänskliga
misstag och glapp i de interna rutinerna. På samma sätt har de attacker som skett mot
blockkedjan berott på felaktig kodning och inte systemets struktur. Denna aspekt lyfts även
fram i empirin och styrker således det antagandet. Ett flertal respondenter ställde sig dock
tveksamma till att blockkedjan skulle kunna minska den totala exponeringen för cyberrisk. Att
det finns en rådande osäkerhet tror vi grundar sig i en viss skepticism till teknologin. Många
respondenter uppgav att det finns en övertro på att tekniken kommer att lösa alla problem och
menar på att teknologin inte är tillräckligt mogen än. En annan hävdade att inget system är
100% säkert så risken att bli utsatt för en attack finns alltid. Ett flertal respondenter har också
belyst riskerna som uppstår med ett nytt system. Ett nytt system innebär att konsekvenserna
som systemet kan medföra är ovisst och med få praktiska tillämpningar blir det endast
spekulationer. Denna skepticism tror vi utgör grunden till att många inte vågar uttala sig om
teknikens effekt eller förlita sig på att blockkedjan skulle kunna vara lösningen på dagens
cyberhot.

6.3 Kreditrisk
Kreditrisk definieras i teorikapitlet som den risk att en motpart eller emittent inte kan fullfölja
sina finansiella förpliktelser (Råsbrant, 2013, s. 14). Kreditrisken är för banksektorn en av de
största riskerna vilket beskrivs av Guo & Liang (2016, s. 5). De beskriver hur bristfällig
information kan leda till svårigheter för banker att fatta en välgrundad kreditbedömning. Vidare
så beskrivs i teorikapitlet att blockkedjans huvudsakliga användningsområde är lagring av
information (Murphy, 2017).
Denna studien ämnar att undersöka blockkedjans effekt på risk där en av de utvalda observerade
riskerna är kreditrisk. I det inledande kapitlet framgår det att kreditrisken har valts ut i denna
studie baserat på blockkedjans potential att reducera transaktionstiden samt dess förmåga att
lagra information. Dessa två förmågor anses därefter ge en effekt på settlement risk och
motpartsrisk. Detta konstaterande stärks av Deloitte (2017) som hävdar att blockkedjan har
potential att reducera motpartsrisken. Även Oliver Wyman (2016, s.7) beskriver reducering av
motpart- och kreditrisk som en fördel med blockkedjan.
Blockkedjans potential att lagra information på ett distribuerat nätverk har våra respondenter
identifierat som ett av de huvudsakliga användningsområdena för teknologin. Denna förmåga
att förbättra informationsöverföringen innebär möjligheten till en ökad transparens mellan
parter. Shrivastava (2015, s. 6) beskriver transparens som en process av medvetenhet där tankar
genomgående delas vilket leder till ökad tillit. Resultatet visar på att respondenterna ser
informationsöverföringen och den ökade transparensen som en stor fördel. Svaren är dock
varierande i den fråga om detta kommer att ha en effekt på motpartsrisken.
I teorikapitlet benämner Öhman & Lundberg (2015, s. 239) revisions, finans- och
fastighetsbranschen som förtroendebranscher där trovärdighet och pålitlighet är av stor vikt.
Dessa tankar går i linje med Shrivastavas (2015, s. 6) beskrivning om att den ökade
transparensen leder till högre tillit. Detta är något som även styrks i en artikel av MIT (2016, s.
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10) som hävdar att den minskade informationsasymmetrin kommer att leda till minskad
motpartsrisk. Med detta som grund vill vi undersöka om den ökade transparensen och ökade
tilliten kan minska motpartsrisker genom att förse bankerna med autentisk information.
I inledningen beskrivs vikten av transparens i studiens utvalda branscher. Linde (2016) belyser
problem med bristande tillit i finansbranschen och hur ökad transparens kan öka tilliten. I
teorikapitlet beskrivs att blockkedjan kan användas till KYC processen där informationen kan
lagras i en blockkedja och delas med andra banker (Murphy, 2017, s. 3). Resultatet visar på att
majoriteten av respondenterna anser att blockkedjan kan vara till stor hjälp för KYC processen.
Att lagra informationen på blockkedjan skulle göra den mer lättillgänglig och tillförlitlig. I
teorin skrev vi att bättre tillgång till en motparts finansiella information skulle minska de
förväntade förlusterna från uteblivna betalningar från motparter. Detta var dock något våra
respondenter ställde sig väldigt tveksamma till. Resultatet visar att finansbranschen redan har
system för att få fram den information de behöver.
I revisionsbranschen beskriver Byström (2016, s. 4) att den ökade transparensen minimerar
problem med tillförlitlighet i finansiella rapporter. I likhet med finansbranschen så vill vi här
hitta en koppling mellan den ökade transparensen och granskningen av motparter. Resultatet
visar dock på att våra respondenter inte ser några större svårigheter i att identifiera tillförlitliga
motparter idag och att de redan nu har system för att kontrollera sina kunder. Både i finans- och
revisionsbranschen ser de stora fördelar med att använda teknologin för att på ett mer effektivt
sätt kunna samla in informationen. Dock ser vi inte i dagsläget något bevis på att de kommer få
tillgång till mer relevant information, vid en kredit- eller kundbedömning, som de inte redan
idag har tillgång till.
I inledningen belyser Goldberg (2016) vikten av transparens vid fastighetstransaktioner på
grund av det faktum att fastighetstransaktioner kännetecknas av stora summor pengar. Vidare I
teorikapitlet beskrivs problemet med asymmetrisk information inom fastighetsbranschen, alla
parter har inte tillgång till samma information (Deloitte, 2016). Artikeln Blockchain &
Transactions, Markets and Marketplaces från MIT (2016, s. 10) redogör även för hur
motpartsrisker kommer att minska till följd av minskningen av asymmetrisk information. Detta
genom att blockkedjan kan förse dess användare med information om transaktionshistorik,
register av tillgångar och omedelbar förändring i pantsättningsobjekt. Baserat på detta anses
effekten av blockkedjan på motpartsrisk vara intressant att undersökas i fastighetsbranschen.
Resultatet visar dock en viss osäkerhet i denna fråga. En av respondenterna spekulerade i att
blockkedjan kan sänka kostnader för kreditrisk bedömningar och därmed höja kvaliteten, utan
att öka kostnaden. En annan respondent framhäver att man enklare kan se om en motpart har
täckning för affären i fråga. Osäkerheten kring konsekvenserna på motpartsrisken i
fastighetsbranschen tror vi beror på det faktum att blockkedjan är ett relativ nytt koncept. Vilka
konsekvenser teknologin kommer att ha i fastighetsbranschen är fortfarande ovisst. I vår
uppfattning verkar effekten på motpartsrisk för tillfället inte heller vara en prioriterad fråga
bland våra respondenter.
Sammanfattningsvis ser vi potential för blockkedjan att öka transparensen, minska
informationsasymmetrin och stärka tillförlitligheten i samtliga branscher. Huruvida det
kommer att påverka motpartsrisken i respektive bransch varierar, men ingen av respondenterna
verkar se ett starkt samband mellan motpartsrisk och blockkedjan.
Blockkedjan anses även ha potential vid finansiella transaktioner. Guo & Liang (2016, s. 5)
beskriver att teknologin kan påverka clearing- och settlementprocessen och därmed göra
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transaktioner mer effektiva och billigare. Hanteringen av finansiella transaktioner är något som
påverkar samtliga av studiens branscher på ett likartat sätt och därför kommer ingen större
distinktion att göras mellan branscherna.
I teorin så beskrivs settlementrisken som risken att en part misslyckas med att genomföra
transaktionen i slutet av affären. Vidare belyser teorin problemet med dagens IT-system vid
clearing- och settlementprocessen; processen består av många orelaterade system, dålig
kommunikation och begränsad kontrollering mellan dem (Mckinsey, 2010, s. 5). I teorin lyfts
även en tidigare studie av Greenwich Associates (2015, s. 5) som visar att 84 % av
respondenterna i undersökningen tror att blockkedjeteknologin kommer att kunna minska
settlement risken. Med detta som grund vill vi i denna studie skapa en bredare förståelse för
vilken effekt blockkedjan kan ha på settlement risken.
Resultatet visar på att respondenterna genomgående såg potential för blockkedjan att reducera
settlement risken. Genom att transaktioner med blockkedjan sker i realtid, istället för att det tar
några dagar, minskar settlement risken. Respondenternas svar är i enlighet med Deloittes (2017)
och Oliver Wymans (2016, s. 7) antagande, samt stärks av Greenwich Associates (2015) studie
som visar på en reducering av settlement risken. Det starka förtroendet för att blockkedjan har
potential att minska settlement risken tror vi grundar sig i det faktum att det finns en direkt
koppling mellan transaktionstid och settlement risk. Det finns även bevis på att betalningar på
blockkedjan kan ske i realtid där Bitcoin är ett exempel. Vi anser att detta gör att effekten på
settlement risken är bevisad.

6.4 Marknadsrisk
I inledningen så belystes det faktum att Riksbanken har haft sedelmonopol sedan 1897.
Riksbanken tog då över clearingfunktionen mellan affärsbankerna och påverkar
penningmarknaden med hjälp av diskontot (Wetterberg, 2009, s. 463). I teorikapitlet kan vi
utläsa Riksbankens roll i samhället; att kontrollera penningpolitiken för att hålla ett stabilt
penningvärde. Vidare argumenterar Bheemaiah (2017, s. 136) för att dagens penningpolitik är
skapad för en värld innan digitaliseringen. En anpassning av den monetära politiken måste ske
i takt med att vi rör oss mot ett kontantfritt samhälle.
I problemformuleringen framgår det att syftet med denna studie delvis är att se vilken effekt
blockkedjan kan ha på marknadsrisk. Marknadsrisk är ett brett begrepp som i teorikapitlet
definieras som den risk som uppstår i takt med rörelse på marknaden (Hull, 2015, s.
680). Risken uppstår med förändringar i ekonomin som resulterar i en negativ effekt på
verksamheten. Med detta vill vi huvudsakligen undersöka vilken potentiell effekt blockkedjan
kan komma att ha på den monetära politiken. I teorikapitlet presenteras Lindbloms (2014)
synpunkter på den virtuella valutans effekt på penningpolitiken. Med en dominerande
decentraliserad valuta skulle det inte längre vara möjligt för en centralbank att reglera
penningmängd och räntenivå. Även Niepelt (2016) argumenterar för att det ökade användandet
av kryptovalutor kan minska efterfrågan på traditionella papperspengar vilket kan slå hårt mot
de monetära myndigheterna. Våra respondenter stod enade i sin åsikt att en dominerande
decentraliserad valuta, utan någon central reglering, är högst osannolikt i Sverige.
Respondenterna anser att Sveriges penningpolitik är stabil, Riksbanken garanterar värdet på
kronan vilket inte ger incitament för befolkningen att ha sina tillgångar i en virtuell valuta.
Att resultatet från studien visar på att en dominerande decentraliserad valuta inte är ett alternativ
i Sverige går delvis emot vår teoretiska utgångspunkt. Teorin visar på att det är möjligt att
blockkedjeteknologin öppnar upp en möjlighet för ett maktskifte från dagens penningpolitik.
67

Denna teori grundar sig i grundkonceptet bakom blockkedjan; att exkludera överflödiga tredje
parter.
Resultatet från undersökningen visar att några av respondenterna visar viss optimism till
blockkedjans potential att ha en inverkan på monetär politik i länder med låg finansiell stabilitet.
Detta är något som går i linje med vår teori om att blockkedjan kan ha en effekt på ett lands
penningpolitik. Om ett lands valuta har hög inflation och hög volatilitet skulle det skapa
incitament för befolkningen att ha sina likvider i en digital valuta. Här ser vi potential för en
dominerande decentraliserad valuta. Lindbloms (2014) antagande att en central manipulation
av ekonomin skulle hindras med en dominerande virtuell valuta styrks därmed av
respondenternas åsikter. Vi ser även stöd för Bheemaiahs (2017, s. 136) argumentation att
dagens teknologi öppnar upp möjligheten för en mer transparent och demokratisk
penningpolitik. I vår undersökning framgår att i de fall där blockkedjan används för en digital
valuta demokratiseras valutan, vilket ger makten åt användarna av valutan istället för en central
enhet. Detta skulle således hindra finansiell korruption, skapa demokratisering och låta
användarna behålla sin köpkraft.
Ett flertal av respondenterna har hänvisat till Riksbankens projekt med en E-krona. De beskriver
detta projekt som en lösning att följa den digitala innovationen. Detta skulle innebära att vi rör
oss mot en mer digitaliserad penningpolitik som går i linje med Bheemaiahs (2017, s. 136)
resonemang. Detta skulle dock fortfarande innebära att valutan är under en central reglering
vilket innebär att någon signifikant skillnad i den monetära politiken inte kommer att ske.
Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att Riksbanken med största sannolikhet kommer att
fortsätta ha samma kontroll över penningpolitiken.
I kategorin marknadsrisk ingår även valutarisk. I teorikapitlet framgår att valutarisk uppstår i
samband med utlandsaffärer och betalning som sker i utländsk valuta. Risken uppstår från att
det sker en affärsuppgörelse till dess att betalningen realiseras (Stockholms Handelskammare,
2017). Då en av de fördelar som blockkedjan förväntas ha är snabbare transaktionsprocesser
och effektivare betalningar såg vi en tillämpning för teknologin vid valutaaffärer. Resultatet
från denna fråga var tämligen osäkert. Vi möttes av något varierande svar där respondenterna
bland annat beskriver att de redan har metoder för att hantera valutarisk. En av respondenterna
inom fastighetsbranschen bekräftade en tillämpning då inteckningar i fastigheter kan tas i
utländska valuta och svängningar i kursen kan leda till stora förändringar. Som tidigare nämnt
kommer blockkedjans användningsområden variera beroende på bransch. Att resultatet visar
på att våra respondenter inom bank och revision inte ser blockkedjan som ett huvudsakligt
användningsområde vid valutariskhantering visar på att de i dagsläget inte upplever denna risk
som ett stort problem i deras verksamhet. Däremot ser vi en möjlighet för företag som upplever
problem med valutarisk på grund av tröghet i nuvarande system att utnyttja teknologin i detta
sammanhang.
Utöver det så benämns blockkedjans potential att användas som en virtuell valuta i teorikapitlet,
vilket även är en intressant aspekt att beakta i samband med valutarisken. Därmed skulle man
kunna ha en global valuta som inte påverkas av olika länders svängningar i valutakurs.
Problemet med en sådan valuta är, som nämnts av ett flertal av våra respondenter, hur
governance strukturen skulle se ut och vilka regleringar som skulle appliceras. En global valuta
är sannerligen en intressant aspekt, men då resultatet från denna studie visar på mer
frågeställningar än appliceringar i detta skede kan inga slutsatser dras för vad konsekvenserna
av en dominerande global valuta kan komma att bli.
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6.5 Radikal innovation
Att blockkedjan är en trend som hyllats av media som en digital innovation är svårt att undgå.
I media framhävs ofta innovationens potential att revolutionera finansmarknaden, effektivisera
fastighetsöverlåtelser, stärka demokratin med mera. Carlson (2006, s. 6) beskriver en
innovation som ett nytt teknologiskt genombrott, en ny uppfinning, affärsmodell,
produktionsprocess eller en nyskapande design. I detta avsnitt ämnar vi att undersöka
blockkedjan som innovation; är blockkedjan en radikal innovation eller bara en hype?
I teorin förklaras Skarzynski & Gibsons (2008, s.126-128) teori om radikal innovation. De
beskriver ett flertal frågor som avgör huruvida radikal en innovation är: hur stor potential har
idéen? Vad har den för effekt på kunder, konkurrens och hela industrin? För att en idé verkligen
ska vara radikal beskriver han tre punkter: kan den dramatiskt förändra kundens förväntningar
och beteende? 2. Kan den förändra förutsättningarna för en konkurrensfördel? 3. Kan den ändra
industrins prissättning? I denna studie vill vi ställa blockkedjan till dessa frågeställningar för
att skapa en bredare förståelse för teknologins potential och framtid. En av våra respondenter
nämnde att blockkedjan har potential att användas i alla industrier, med ett eget syfte i varje
industri. Detta visar på stor potential för teknologin, men huruvida effekten på olika branscher
kommer att bli skiljer sig åt.
Inledelsevis vill vi framhäva en av blockkedjans mest omtalade användningsområden vilket är
som digital valuta. Resultatet visar stort intresse från våra respondenter kring blockkedjan
relaterat till valuta. Många har framhävt den redan välkända kryptovalutan Bitcoin och
Riksbankens projekt kring E-krona. Enligt en rapport av World Economic Forum (2015, s. 24)
kommer tio procent av världens BNP att finnas registrerat i en blockkedja år 2025. Detta är
något som kan komma att påverka hela marknaden vilket tar oss till den inledande frågan om
hur stor potential innovationen har. Vi anser att detta visar på extremt stor potential för
teknologin och då är detta endast toppen av isberget för blockkedjan.
Vidare ville vi titta närmare på hur blockkedjan kan förändra företags verksamhet samt hur den
kan påverka industrin. Resultatet visar på att den största fördelen respondenterna såg var
blockkedjans förmåga att automatisera processer. Respondenterna lyfte fram KYC,
informationsdelning, avstämningar, clearing & settlement och fastighetsöverlåtelser som
processer där blockkedjan kan bidra med effektivisering. Dessa områden är något som skulle
kunna nyttjas av samtliga av studiens utvalda branscher. Huruvida stor påverkan en idé har på
ett företags industri är något som Skarzynski & Gibson (2008, s. 126) beskriver som en
förutsättning för att se hur radikal innovationen är. Baserat på blockkedjans potential att
effektivisera ovan nämnda processer anser vi att blockkedjan uppfyller detta kriterium för
innovation.
Skarzynski & Gibson (2008, s. 128) listar den första punkten för radikal innovation; huruvida
idéen har potential att förändra kundens beteende och förväntningar. Denna fråga kan ställas
gentemot respektive bransch för att se hur deras kunder påverkas. Inom finans såg vi potential
för blockkedjan att påverka kunderna genom snabbare och billigare transaktioner. I resultatet
framhävs även blockkedjans potential i KYC processen och hur denna process kan
effektiviseras för att därmed underlätta för kunder. Inom revision ser vi potential för kunderna
att använda blockkedjan för att automatisera deras bokföring. Svaren på hur blockkedjan kan
påverka revisionsbranschens kunder var något varierande. De belyser att det redan finns system
där de börjat automatisera redovisningen som deras kunder kan använda. I fastighetsbranschen
ser vi stora fördelar för kunder vid fastighetsöverlåtelser. Detta är även något som styrktes utav
våra respondenter. Processen vid fastighetsöverlåtelse kan med blockkedjan komma att gå
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snabbare, bli mer effektiv och enklare. Detta är något som kan komma att ge stor nytta för
kunderna då det idag är en tidskrävande, omständlig och komplicerad process.
En annan fråga som framhävs av Skarzynski & Gibson (2008. s.130) är huruvida teknologin
kan användas som en konkurrensfördel. Tidd & Bessant (2015, s. 5-7) belyser att innovationer
kan nyttjas som en konkurrensfördel om den kan användas för att skapa eller förbättra befintliga
produkter och tjänster. Blockkedjans potential att effektivisera ett flertal processer tyder på att
teknologin kan nyttjas som en konkurrensfördel i linje med Tidd & Bessants beskrivning. J.P
Morgan och Oliver Wyman (2016, s. 13) skriver i rapporten Unlocking Economic Advantage
with Blockchain hur blockkedjan kan användas för att minska kostnader och förbättra service,
vilket kan ses som en konkurrensfördel. En av våra respondenter framhävde att blockkedjan för
vissa branscher kan ses som ett hot istället för en möjlighet. Revisionsbranschen är en av dessa
branscher på grund av att redovisningen nästan helt skulle kunna automatiseras. Efter att ha
studerat blockkedjans potential att automatisera inom revisionsbranschen så tror vi att det kan
användas som en konkurrensfördel i och med att det skulle innebära en ökad kvalitet och skapa
utrymme för mer värdebaserade aktiviteter i revisionen. Samtidigt vill vi belysa att vi inte vet
hur blockkedjan ställer sig till revisionsbranschens andra automatiseringstjänster.
I teorikapitlet framhävs hur en av anledningarna till varför transaktionskostnader existerar är
på grund av asymmetrisk information (Mishkin & Eakins, 2012, s. 65). Resultatet visar på att
blockkedjan kommer att medföra ökad transparens och därmed minska
informationsasymmetrin. Detta är något som bankerna skulle kunna använda för att sänka sina
transaktionsavgifter vilket skulle kunna göra det till en konkurrensfördel. En av respondenterna
framhäver dock att detta inte är fördelaktigt för banken då de tjänar pengar på marginalen. Flera
respondenter hänvisar även till Swish där betalningarna sker från person till person i realtid
utan kostnad. Detta är ett betalmedel som blivit allt mer populärt under de senaste åren och
något som bankerna har svårt att konkurrera med. När personer säkert kan skicka betalningar i
realtid utan kostnad finns det inte längre någon anledning att skicka det via ett kostsamt system
som tar flera dagar. Blockkedjan kan användas av bankerna på samma sätt, för att genomföra
transaktioner i realtid till en minskad kostnad.
Skarzynski & Gibsons (2008, s. 130) sista punkt för radikal innovation är; har den möjlighet att
förändra industrins prissättning? Som beskrivet i tidigare stycke så kan blockkedjan medföra
en reducerad kostnad vid transaktioner vilket sannolikt kan komma att förändra prissättningen
vid transaktioner. För att en innovation ska anses vara radikal ska den uppnå minst en av de
ovan nämnda kraven. Denna undersökning visar på att blockkedjan uppfyller alla tre punkter.
Baserat på detta kan slutsatsen dras att blockkedjan är en radikal innovation.
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7. Diskussion & Slutsats
I detta kapitel följer en diskussion varefter en presentation ges av de slutsatser som kan dras
utifrån studien. Vidare redogörs för samhälleliga och etiska överväganden följt av studiens
teoretiska och praktiska bidrag. Slutligen ges förslag till framtida forskning inom området.

7.1 Diskussion
Googlar du blockkedjan får du upp; “Blockkedjan revolutionerar världen”, “Blockkedjan är
nästa logiska steg”, “En finansiell revolution”, “Blockkedjan och nästa steg för
mänskligheten” och “En teknik så genialisk att man gråter”. Dessa rubriker får oss att
ifrågasätta varför inte blockkedjan är ordet på allas läppar idag. Att teknologin har sina styrkor
och hot har i denna studie varit svårt att undgå. Vi ser en hög optimism till tekniken bland våra
respondenter, i media, nationellt och globalt. Vi ser att den höga tilltron till tekniken är minst
sagt befogad baserat på teknikens potential. Resultatet visar både på att blockkedjan kan fylla
luckor i den existerande infrastrukturen och effektivisera redan befintliga processer.
Teknologin framhävs som att den kommer vara lösningen på alla världens problem, vilket blir
ett problem då det objektiva synsättet går förlorad. Innan vi ser en full implementation av
blockkedjan kvarstår dock ett antal frågetecken. Tekniken står inför ett flertal utmaningar:
legala aspekter, governance strukturen och osäkerheten som kommer med en ny teknologi. Med
denna studie hoppas vi kunna fylla den kunskapslucka som finns till blockkedjans riskrelaterade
styrkor och hot.
Syftet med denna studie har varit att undersöka vilken effekt en implementering av blockkedjan
kan ha på ett företags risk. Den teoretiska referensramen tyder på att blockkedjan har potential
att minska ett flertal risker. Med detta som utgångspunkt är vår teori att en av blockkedjans
främsta fördelar är riskreducering. Från resultatet kan vi konstatera att blockkedjan tämligen
kan ses som en riskreducerare i vissa sammanhang. Huruvida respondenterna instämde med
studiens teoretiska referensram var dock varierande. Detta tror vi delvis grundar sig i det faktum
att mycket av studiens teoretiska underlag är baserat på internationella källor. Blockkedjan är
en ny teknik och information om hur den kan komma att påverka den svenska marknaden och
företag är oerhört begränsad. I teorin visar blockkedjan på stor potential för att minska risker
relaterade till finansiell manipulation, interna- och externa bedrägerier samt kreditrisk. Något
som däremot inte beaktas i teorin är hur blockkedjan ställer dig till den redan befintliga tekniken
i Sverige.
Något som chockerade oss var hur många hot som blockkedjan ställs inför och vilka risker
tekniken kan medföra. Ett känt fenomen vid en ny innovation är den hopplösa optimism som
uppstår. När man fått en försmak av teknologins potential och styrkor blir man lätt beroende det är svårt att motstå endorfinerna som kommer med idéens potential och man tappar lätt det
objektiva synsättet. Som en följd av detta tror vi att de negativa konsekvenser och risker som
blockkedjan kan medföra har hamnat i skuggan. Trots att de inte framhävs i media, är det en
viktig aspekt att beakta. Studiens resultat framhäver att de största hindren för blockkedjans
framfart är de legala aspekterna, governance strukturen samt den osäkerhet som uppkommer
med en ny teknik.
I dagens infrastruktur är nästan allting uppbyggt utifrån nationella gränser, trots detta går vi mot
ett alltmer globaliserat samhälle. Därmed ser vi att en anpassning måste ske. Blockkedjan
kanske inte kan lösa alla problem, men är i alla fall ett steg i rätt riktning. Tekniken kan bidra
till globalisering genom att underlätta gränsöverskridande kommunikationer och transaktioner.
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Detta öppnar samtidigt upp frågan vilka lagar och regler som ska gälla och vem som står
ansvarig för tillsynen. Detta är ett hinder för blockkedjans framfart och blir en fråga för
lagstiftaren. På ett flertal användningsområden behöver de legala aspekterna beaktas innan en
full implementation av blockkedjan är möjlig. Med tanke på problemets magnitud är det
förvånansvärt att denna aspekt inte framhävts i större skala. Vi ser ett lågt engagemang från
Finansinspektionens sida för att främja den innovativa utvecklingen. Som myndighet bör
Finansinspektionen sätta samhällsnyttan i fokus. Innovation har stor betydelse för välfärden,
varpå detta borde varit på Finansinspektionens agenda för längesen. Enligt vår uppfattning har
blockkedjan potential att bidra med säkrare transaktioner, en ökad transparens och ett ökat
konsumentskydd och därmed skapa en ökad samhällsnytta. Resultatet påvisar att
Finansinspektionen är medveten om att det finns mer att göra i denna fråga. Vi ser det nya
regeringsuppdraget i syfte att främja innovation som ett startskott för att lösa dessa frågor.
Vidare vill vi återkoppla till konceptet bakom blockkedjan att decentralisera och därmed
demokratisera. Genom att skapa högre transparens och säkerhet öppnar blockkedjan upp
möjligheten att utesluta onödiga tredje parter och därmed distribuera mer makt åt folket. I denna
studie har detta öppnat upp frågan för huruvida penningpolitiken kan demokratiseras. Resultatet
visade på en hög skepticism från våra respondenter. Få respondenterna framhävde möjligheten
att decentralisera penningpolitiken vilket förvånade oss. Att den finansiella strukturen har sina
brister blev uppenbart under finanskrisen. Ett centraliserat system ökar risken för korruption
varpå vi ser en tillämpning för blockkedjan. Finanskrisen visar att en högre transparens är
nödvändigt för att hindra sådana företeelser. Vi såg här en stor fördel med blockkedjan som kan
erbjuda högre transparens, minska den finansiella korruptionen och därmed minska
marknadsrisken. Resultatet visar dock på befogade resonemang till varför en centraliserad
penningpolitik är det bästa alternativet i Sverige. Respondenterna argumenterar utifrån
nationella gränser och ser gärna att Riksbanken bibehåller sin makt. Vi tror att detta beror på
att befolkningen i Sverige har väldigt hög tillit till de finansiella myndigheterna, då vi har ett
väl fungerande system och låg korruption sett från ett globalt perspektiv.
Något som överraskade oss i vår undersökning är det låga engagemang som finns för tekniken
inom revisionsbranschen. I resultatet konstaterade vi att det finns annan teknik med liknande
funktioner för att automatisera bokföringen. Detta är den huvudsakliga anledningen som
framhävs av respondenterna till varför det inte finns en högre optimism till blockkedjan inom
revisionsbranschen. Samtidigt ser vi att automatiseringen kan minska revisionsjobben, varför
vi tror att det finns en underliggande skepticism till blockkedjan. En teknologi som blockkedjan
har potential att förändra hela revisionsbranschen. Detta innebär att teknologin, och
förändringen som den kan medföra, blir en enormt stor fråga att ta ställning till. Innovationen
kan medföra samhällsnytta, samtidigt som den kan ses som ett stort hot mot revisionsyrket.
Detta öppnar därmed upp frågan: om teknologin är ett hot mot jobben, vilket incitament finns
det att implementera den? Man kan argumentera för att teknologin är fördelaktig ur ett
samhällsperspektiv i den mening att den ökar säkerheten och trovärdigheten i bokföringen.
Detta skapar ett mer effektivt system, vilket i sin tur skulle kunna gynna välfärden. I detta
sammanhang ser vi stora fördelar med teknologin, som i vår åsikt överväger risken för en
minskning i jobb inom revisionsbranschen.
Utifrån detta kan vi konstatera att blockkedjan sannerligen har sina riskrelaterade styrkor och
hot. Vi ser att denna radikala innovation har stor potential att gynna marknaden och skapa en
ökad samhällsnytta. Finansbranschen ligger i dagsläget i framkant vad gäller att utforska
tekniken, men mycket talar för att en implementering i större skala kommer att dröja. Det finns
mycket regleringar och lagar som måste anpassa sig, varför vi ser att en större tillämpning av
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tekniken i andra branscher ligger närmre till hands. Blockkedjetekniken befinner sig än så länge
i en inledande fas, vilka områden som ändrade eller nya regleringar blir aktuella för är således
svårt att i dagsläget förutse. Det är viktigt att regleringar inte hämmar framfarten av innovativa
lösningar som kan ligga till grund för en effektivisering av företag och som främjar
samhällsnyttan. Samtidigt som de måste behandla de risker som kan påverka den finansiella
stabiliteten och samhället i stort. Huruvida de positiva effekterna från automatiseringen
kommer att överväga riskerna som teknologin kan medföra tror vi blir en frågeställning som
kommer bli aktuell i ett flertal sammanhang relaterade till blockkedjan.

7.2 Slutsats
Blockkedjan - en teknik som kan erbjuda hög transparens, minskad asymmetrisk information
och därmed ökad säkerhet. I detta grundar sig studiens frågeställning: vilken effekt kommer
blockkedjan ha på ett företags risk? Syftet med den aktuella studien var att undersöka vilken
effekt en implementering av blockkedjan kan ha på ett företags operativa-, kredit- och
marknadsrisk inom revisions-, finans- och fastighetsbranschen. Resultatet påvisar många
intressanta aspekter från samtliga av de undersökta branscherna. Ingen signifikant skillnad kan
dock identifieras mellan branscherna för studiens olika risker, vilket innebär att en distinktion
av branscherna inte kommer att göras i slutsatsen.
Under operativ risk definierades risken för förluster som uppkommer till följd av misslyckade
interna processer & rutiner, mänskliga misstag, felaktiga system och externa faktorer.
Resultatet från den aktuella studien visar att blockkedjan har potential att reducera risken för
mänskliga misstag och processfel i samtliga av våra undersökta branscher. Utifrån resultatet
kan vi dra slutsatsen att våra respondenter hade lättast att se detta samband. Detta grundar sig i
att ett av teknikens huvudsakliga egenskaper är att automatisera processer, vilket minskar den
mänskliga involveringen och därmed risken för mänskliga misstag och processfel.
I resultatet framhävs två typer av externa bedrägerier; angrepp på ett system eller en person. Vi
fann inte ett lika starkt samband för huruvida blockkedjan har potential att reducera dessa risker.
Några intressanta aspekter som tyder på att blockkedjan har potential att minska externa hot
lyftes dock fram i resultatet. Den ökade transparensen och spårbarheten har potential att minska
risken för att folk försöker begå bedrägerier eller manipulera systemen. Resultatet påvisar också
att genom att gå från en analog till digital värld med digitala signaturer kan risken för id-stöld
minskas.
I fråga om angrepp på system undersöktes i vilken utsträckning blockkedjan kan ha effekt på
dagens cyberhot. Utifrån resultatet kan vi konstatera att det under denna fråga råder lite delade
meningar. Respondenterna belyste det faktum att blockkedjans egenskap att vara mer
informationssäkert och transparent kan göra det betydligt svårare för bedragare att utföra sådana
attacker, vilket potentiellt skulle kunna minska cyberrisken. Samtidigt som den har potential att
skydda mot cyberattacker, så är det en ny teknik och det är svårt att förutse vilka cyberhot som
kvarstår och om möjligheten för nya cyberattacker kan komma att öppnas upp med tekniken.
Från resultatet av denna studie kan vi konstatera att blockkedjan har potential att reducera
settlement risken. Genom att teknologin erbjuder en möjlighet att genomföra transaktioner i
realtid försvinner den risk att en transaktion ska fallera från det att den skickas tills den når
mottagarkontot. Detta innebär att vi här ser potential för en reducering i kreditrisk. Vidare ser
vi det svårt att dra någon slutsats avgörande vilken effekt tekniken kommer att ha på
motpartsrisk. Resultatet visar på att företagen kan samla information om sina motparter samt
kunder på ett effektivare sätt. Samtidigt som det har belysts att studiens undersökta branscher
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anser att de redan idag kan få in den information de anser nödvändig för att genomföra en
befogad kreditbedömning. Blockkedjan erbjuder i sig ingen ny information om motparterna,
vilket gör att inget tydligt samband finns mellan blockkedjan och motpartsrisk.
Huruvida penningpolitiken kan komma att påverkas av blockkedjeteknologin är en minst sagt
intressant aspekt att spekulera kring. Resultatet från denna studie visar på att vi i Sverige högst
troligt inte kommer att se någon signifikant skillnad i den monetära politiken. Detta resultat
grundar sig i det faktum att vi i Sverige idag har en väldigt stabil penningpolitik. Befolkningen
har ett högt förtroende och stor tillit till centralbanken, vilket innebär att det inte finns
incitament till förändring. Därmed kan slutsatsen dras att blockkedjan inte kommer att ha någon
effekt på marknadsrisk från en förändring i den finansiella strukturen.
Efter att ha studerat blockkedjeteknologin kan man dra slutsatsen att det är en minst sagt
revolutionerande teknologi. Vi ser att blockkedjan har potential i varje enskild industri och har
sitt eget syfte i varje bransch. Huruvida företags risk kommer att påverkas av blockkedjan är än
så länge hypotetiskt. I dagsläget finns få praktiska tillämpningar av teknologin och det är
därmed svårt att avgöra vad följderna kommer att bli. I denna studie framhävs att en reducering
av företags oönskade risker är möjlig genom vissa tillämpningar, men vad de faktiska
konsekvenserna kommer att bli återstår att se.

7.3 Samhälleliga och etiska aspekter
Ett genomslag av blockkedjeteknologin kommer ha stor påverkan på samhället vi lever i idag.
I detta avsnitt kommer en diskussion föras över huruvida konsekvenserna av blockkedjan ställer
sig emot de samhälleliga och etiska aspekterna. Blockkedjan associeras ofta med en ökad
transparens och informationsdelning. Denna tillämpning av teknologin väcker frågan huruvida
det är etiskt att göra individers information mer transparent. I personuppgiftslagen (1998:204)
specificeras lagen för behandling av personlig data för att skydda människors personliga
integritet. En högre transparens har i denna studie framställts som gynnsamt för företag i syfte
att identifiera risk och underlätta bedömningen av kunder. Blockkedjan har potential att lagra
allt från personlig information från finansiell data och medicinska journaler till “facebook
likes”. Trots den stora fördelen som delningen av information har för företag är det sannolikt
att människor i dagens samhälle inte har incitament att bli mer transparenta. Att publicera
personlig information på ett distribuerat nätverk och därmed öka tillgängligheten till
informationen kommer sannolikt att gå emot individers personliga integritet och kan därmed
anses som oetiskt.
Innovation anses vara nödvändig för ett företags överlevnad idag. Innovationer är nya lösningar
som svarar mot behov och efterfrågan som finns på marknaden. På företagsnivå anses
innovationer viktiga för konkurrenskraften och i ett större perspektiv för ett lands
produktivitetsutveckling och tillväxt. Att blockkedjan kan förändra marknaden i många
sammanhang är svårt att undgå. Blockkedjans potentiella tillämpningar att effektivisera
transaktionsprocesser, fastighetsöverlåtelser, säkerhetsställa företags finansiella rapporter med
mera kommer kunna användas av miljarder aktörer världen över. Teknikens huvudsakliga syfte
är att decentralisera och undanröja behovet av mellanhänder. Detta kan komma att förändra den
centrala infrastrukturen och vidare innebära utmaningar för reglerande organ som riskerar att
förlora möjlighet till styrning. Den distribuerade lösningen har potential att medföra
samhällsekonomisk nytta genom att effektivisera och säkra upp processer. I det konkreta
exemplet med transaktioner via blockkedjan, till exempel Bitcoin, kan transaktionerna göras
säkrare, billigare och snabbare vilket ses som fördelaktigt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.
Blockkedjan kan även medföra ökad säkerhet genom att distribuera lagring av datan till skillnad
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från dagens centraliserade lösning som har en högre sårbarhet för såväl interna som externa
bedrägerier.
Samtidigt kommer inte en ny teknik utan nya risker och nya utmaningar. Då tekniken
fortfarande är relativt outforskad är det svårt att förutse vad de exakta konsekvenserna av en
implementering kommer att bli. De nya riskerna som kan tillkomma är exempelvis
implikationerna som kommer med en ny teknik; risk för systemfel, integrering med befintliga
system samt nya exponeringar kopplat till IT-hot. Cyberattacker är ett stort problem för
konsumenter och företag idag, och i takt med att digitaliseringen fortskrider kommer denna
fråga troligen att öka i betydelse. Samtidigt kvarstår ett antal frågetecken kring de legala
aspekter och governance strukturen som hindrar blockkedjan från ett genomslag på bredare
front. Utmaningen för beslutsfattarna är såvida att väga den ökade säkerheten och
samhällsnyttan mot de potentiella riskerna som kommer med den nya tekniken.
Sverige är idag ett av världens mest innovativa länder (WEF, 2017). World Economic Forum
(2017) menar att stora satsningar på forskning och utveckling bidrar till denna topplacering.
Nyligen gjorde regeringen en kraftsamling på 840 miljoner kronor i syfte att främja smarta
satsningar som kan vara till nytta för samhället (Canoilas, 2016). Blockkedjan är en teknik det
har satsats mycket resurser på, både i form av tid och pengar. Det är inte för intet den diskuteras
i media, framhävs på seminarier och utforskas av företag världen över. Blockkedjan
representerar en radikal innovation som medför ett robust decentraliserat nätverk som gynnar
såväl företag som kunder. Ett genomslag av teknologin kommer med största sannolikhet ha stor
påverkan på såväl samhälle som näringsliv. För att Sverige ska fortsätta vara framgångsrikt
internationellt vad gäller innovation rekommenderar vi både myndigheter och beslutsfattare att
följa tekniken noga och upplåta testbäddar för experimenterande med teknologin. Att stödja
universitet och andra forskningscentrum som vill undersöka blockkedjans möjligheter kan vara
en annan viktig insats.

7.4 Teoretiskt och praktiskt bidrag
Studien syftar till att undersöka vilken effekt blockkedjeteknologin kan ha på ett företags risk
inom revisions-, finans- och fastighetsbranschen. Då ingen liknande studie har gjorts, enligt
vårt vetande, avser studien att fylla denna kunskapslucka. Studien kommer även att bidra med
en ökad medvetenhet för den teknologiska utveckling som sker och som visat sig ha en
betydande roll för de risker företag utsätts för idag.
Studiens praktiska bidrag riktar sig till företag inom revisions-, finans- och fastighetsbranschen
för att öka medvetenheten om blockkedjeteknologin och hur ett nyttjande av den kan reducera
vissa oönskade risker i företag. Vidare bidrar undersökning till en ökad förståelse för de risker
som teknologin kan medföra. Studien kan vidare hjälpa företagen att utforska användbara
tillämpningsområden för blockkedjan som ett verktyg i deras riskhantering.
Ett hinder för blockkedjans framfart är dagens regleringar som inte hunnit anpassa sig till den
nya teknologin. Denna studie tror vi kan bidra med insikter om vikten av att följa dagens
digitalisering och främja innovation som kan ha effekt på den nationella ekonomiska tillväxten.
Med denna uppsats hoppas vi kunna bidra med kunskap om vilka riskrelaterade styrkor och hot
blockkedjan kan medföra. Detta kan nyttjas av statliga myndigheter vid riskanalyser för
samtliga av studiens undersökta branscher.
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7.5 Framtida forskning
•

•

•

•

Denna studie ämnar att undersöka blockkedjans effekt på risk inom olika branscher på
nationell nivå. En intressant aspekt är att genomföra undersökningen på en global nivå
för att se om det föreligger några skillnader.
Vi rekommenderar vidare studier att undersöka blockkedjans effekt på risk på samtliga
svenska branscher för att se om det föreligger några skillnader. Detta för att skapa en
ökad förståelse för blockkedjan och dess konsekvenser på risk.
I denna studie framgår att blockkedjan har potential att minska den finansiella
korruptionen i länder med låg finansiell stabilitet. Detta är dock endast en liten del av
denna undersökning som hade varit intressant att fördjupa sig ytterligare i.
I och med att det finns få praktiska tillämpningar på blockkedjan idag blir
konsekvenserna av teknologin hypotetiska. När tekniken har blivit mer mogen hade det
varit intressant att göra en kvantitativ studie för att uppnå signifikant resultat på
blockkedjans effekt på risk.
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8. Sanningskriterier
I följande kapitel kommer de väsentliga sanningskriterierna för studien att diskuteras;
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet, möjlighet att konfirmera objektivitet samt äkthet.
Widerberg (2002, s. 18) hävdar att både den kvantitativa och kvalitativa forskningen måste
kunna legitimera och ta ställning till sitt kunskapsspråk. Metoder för att göra det skiljer sig dock
åt och kvalitetskriterier såsom objektivitet, reliabilitet och validitet har utvecklats inom den
kvantitativa forskningen och lämpar sig därför sämre för den kvalitativa. Syftet med en
kvalitativ forskning är inte att forskaren ska vara utbytbar eller att resultatet nödvändigtvis ska
kunna generaliseras vilket gör att reliabilitetskriteriet faller bort. Dessutom är det inte alltid på
förhand bestämt vad det är som ska mätas, vilket gör det svårt att motivera validitet. Samtidigt
understryker Widerberg (2002, s. 18) att den kvalitativa forskaren i likhet med den kvantitativa
måste vara både saklig och tillförlitlig. Genom att utförligt redogöra, motivera och reflektera
över sina val under forskningsprocessen ger man läsaren en möjlighet att värdera både
forskningen och dess kunskapsspråk och ökar således tillförlitligheten i studien.
Eftersom vi har valt en kvalitativ metod uppmärksammar vi att trovärdigheten i vår
undersökning till stor del vilar på hur vi presenterar arbetets olika delar och förstår vikten av att
motivera samt redogöra för processen bakom vår studie. Därför har vi under arbetets gång
genomgående redogjort och motiverat för de val vi har gjort. För att ytterligare stärka
trovärdigheten av denna studie och förenkla bedömningen för läsaren kommer vi i detta avsnitt
diskutera kvalitetskriterier som enligt Bryman & Bell (2013, s. 402) är lämpade för den
kvalitativa forskningen.

8.1 Tillförlitlighet
Då resultatet och slutsatsen i en kvalitativ studie till stor del är beroende av forskaren, är det av
vikt att denne erhåller trovärdighet för att godtas av läsaren. För att uppnå detta menar Bryman
& Bell (2013, s. 403) att forskaren bör redogöra för den gånga processen för att säkerställa att
forskningen har utförts i enlighet med de regler som finns. Dessutom bör respondenterna få ta
del av resultatet och säkra att det bearbetade materialet stämmer överens med vad de avsåg att
förmedla.
Detta kriterium har tillgodosetts genom att vi under arbetets gång presenterat och motiverat för
de val vi har gjort. Läsaren har på så vis kunnat ta del av processen och fått en ökad förståelse
för våra val vilket får en positiv effekt på trovärdigheten. Resultatet har också skickats till
samtliga respondenter för att säkerställa att vi inte misstolkat något eller tagit citat ur kontext.
Ett par respondenter återkom med några synpunkter som vi korrigerade. Dessa ändringar
handlade främst om att klargöra uttalanden samt några mindre justeringar i deras inledande
presentation.

8.2 Överförbarhet
Bryman & Bell (2013, s. 403-404) menar att kvalitativ forskning ofta eftersträvar att fånga ett
djup istället för bredd, vilket är fallet vid en kvantitativ undersökning. Resultatet tenderar
således att vara unikt för det sammanhang som studeras. Kvalitativa forskare brukar därför
föreslås att göra en så kallad “thick description” med en uttömmande beskrivning av
populationen och tillhörande omgivning för att kunna bedöma om resultaten är överförbara till
en annan miljö.
77

Denna studie syftar till att undersöka vad en implementering av blockkedjan har för effekt på
ett företags risk. Då tekniken är så pass ny, med få praktiska tillämpningar, har resultaten till
stor del varit hypotetiska. Syftet har inte varit att frambringa några generella slusatser, utan
snarare att skapa en bredare förståelse för respondenternas syn på blockkedjan, dess
tillämpningsområden och hur teknologin vidare kan påverka risken. Vi har undersökt tre
branscher, med en variation på företag inom varje bransch för att fånga ett större perspektiv. Vi
har redogjort för valet av studiens samtliga respondenter och beskrivit såväl organisationen som
individerna för att ge läsaren en god uppfattning om vilka dem är och vad de förväntas tillföra
till studien. På så sätt har vi enligt vår bedömning gjort den “thick description” som beskrivs i
litteraturen.

8.3 Pålitlighet
Vidare hävdar Bryman & Bell (2013, s. 405) att många forskare menar att pålitlighet skapas
genom att forskaren antar ett granskande synsätt och sparar material som rör studiens samtliga
faser och processer. Kollegor eller andra forskare kan sedan agera “revisorer” och gå igenom
material för att bedöma kvaliteten och pålitligheten i dem.
Utöver att vi genomgående har redogjort och motiverat för våra val under hela processen har
samtliga transkriberingar från intervjuerna sparats ned. Vidare har vi deltagit i ett antal
seminarier där kurskamrater haft möjlighet att ge feedback och synpunkter på arbetets olika
delar. Dessutom har vi haft ett flertal träffar med vår handledare som givit respons under
arbetets gång.

8.4 Möjlighet att konfirmera objektivitet
Detta kriterium menar Bryman & Bell (2013, s. 405) syftar till att forskaren som gjort studien
ska kunna bekräfta att han eller hon agerat i god tro och inte låtit sina personliga värderingar
påverka objektiviteten. Detta mot bakgrunden att en fullständig objektivitet inte går att uppnå i
samhällelig forskning.
Under metodavsnittet har vi redogjort för vår förförståelse och tidigare erfarenheter i syfte att
ge läsaren en bättre förståelse för hur det kan påverka vår objektivitet och studiens valda
riktning. Under detta avsnitt framkommer det att båda författarna har en begränsad kunskap om
blockkedjan som koncept och dess olika funktioner. Detta bedömer vi har lett till en ytterst liten
påverkan på objektiviteten i denna studie då vi lärt oss mer om blockkedjan och dess olika delar
vartefter arbetet har fortskridit.

8.5 Äkthet
Som ett komplement till de fyra föregående kriterierna är äkthet ett kriterium som berör mer
generella frågor kring studiens samhälleliga påverkan. Detta kriterium inkluderar flera aspekter,
däribland: rättvis bild, pedagogisk autenticitet samt taktiskt autenticitet (Bryman & Bell, 2013,
s. 405).
Rättvis bild berör i vilken utsträckning studien representerar en tillräckligt rättvis och
balanserad blandning av personer från den undersökta populationen (Bryman & Bell, 2013, s.
405). I den aktuella studien har vi försökt fånga ett så varierande perspektiv som möjligt på
blockkedjan. Vi har i vårt urval därför personer som representerar olika branscher, med olika
yrkesroller och som är verksamma i olika företag. I företagen inkluderas en blandning av
statliga och icke statliga företag, banker, ett börsföretag samt större och mindre organisationer.
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Detta för att få in många olika synvinklar på teknologin, dess potential, användningsområden
och inte minst effekt på risk.
Pedagogisk autenticitet handlar om huruvida studien har bidragit till att deltagarna fått en bättre
bild av hur andra aktörer i populationen upplever saker och ting (Bryman & Bell, 2013, s. 405).
Denna aspekt kan vara svår att bedöma i ett så pass tidigt skede, men baserat på våra intervjuer
och de breda perspektiv studien har antagit har undersökningen troligtvis bidragit till en ökad
förståelse för teknologins olika aspekter hos deltagarna i vår undersökning. Studien har utgått
från flera perspektiv där vi har fångat tre olika branscher med små och stora företag,
myndigheter, börsföretag, banker med mera. Under våra intervjuer har vi genomgående
diskuterat teknologin ur flera perspektiv där vi ställt respondenternas åsikter mot tidigare
aspekter vi fått från andra respondenter. På så vis kan exempelvis myndigheter såsom
Finansinspektionen få en bättre förståelse för hur de finansiella institutionerna resonerar kring
teknologin och vice versa. Detta har öppnat upp till många intressanta diskussioner och en insikt
i hur tekniken kan ses ur olika perspektiv.
Den sista aspekten, taktiskt autenticitet, behandlar i vilken utsträckning studien har bidragit till
att respondenterna fått en bättre möjlighet att vidta åtgärder som krävs (Bryman & Bell, 2013,
s. 405). Som en intressant vinkel i denna studie valde vi att ha med Finansinspektionen, vars
uppgift är att upprätthålla reglerna inom den finansiella marknaden och bevaka de risker som
kan orsaka finansiell instabilitet. Ett hinder som finns för blockkedjans framfart i Sverige är de
legala aspekterna och att regleringarna inte har hunnit anpassa sig till den nya teknologin.
Finansinspektionens ståndpunkt är således avgörande för blockkedjans framtid. Denna studie
tror vi kan ha bidragit till en ökad förståelse för blockkedjans potential att främja den finansiella
industrin samt vilka risker den kan medföra. Samtidigt lyfts vikten av innovation i dagens
samhälle och hur det kan anses vara en förutsättning för ett företags överlevnad. Som myndighet
är det viktigt att främja den finansiella stabiliteten och lagar och regler är grunden till ett
rättssäkert samhälle. Samtidigt behöver de vara förenliga med dagens snabba utveckling och ge
stöd för innovation och digitalisering. Finansinspektionens uppdrag med Vinnova gällande
innovation av finansiella tjänster är ett steg i rätt riktning. Med denna studie tror vi att vi kan
ha bidragit med ytterligare insikt om hur viktigt det är att följa utvecklingen och främja
innovation som kan vara av stor betydelse för framtidens välfärd.
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10. Appendix
Tabell 1. Intervjumall finans
Intervjufrågor
Finans

Följdfrågor

Motivering

Kommentera
vädret/hur mår du?

Skapa bekvämlighet

Kan du berätta lite
mer om din roll på
företaget?

Gör respondenten pratsam

Hur känner du till
blockkedjan?

Hur länge har du arbetat med
teknologin?

Hur arbetar företaget Har ni en egen avdelning? Finns
(namn) med
det samarbete?
blockkedjan?
Vad ser ni för
potentiella
användningsområde
n?

Vad ser ni som de
främsta fördelarna
med tekniken?

Se hur långt företaget har
kommit i utvecklingen

Vilket användningsområde är mest Se hur långt företaget har
attraktivt?
kommit i utvecklingen
för er?
för branschen?
• Bedrägerier
• Känn din kund
• Handelsplattform
• Transaktioner
•
•
•
•
•
•

Vad ser du för
negativa effekter
som kan följa en
implementering av
blockkedjan?

Känna av kunskapsnivån hos
respondenten

Kostnadsbesparande
Ökad säkerhet
Transparens
Effektivitet
Minskad
informationsasymmetri
Konkurrensfördel

Vilken är den främsta
utmaningen/risken?
• Kunderna vill inte vara för
transparenta
• Skalbarhet (tekniken är
inte lämpad för en större
mängd transaktioner,
använder en enorm mängd
datorkraft/energi)
• Osäkerhet kring cyberhot
• Förmågan att inte kunna
ändra en transaktion

Undersöka företagets
benägenhet till implementering
Skarzynski & Gibsons teori om
Radikal innovation
(Konkurrensfördel)
Asymmetrisk information

Undersöka företagets
benägenhet till implementering
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•

Går emot dagens
regleringar

Hur kommer det
förändra er
verksamhet?

Skarzynski & Gibsons teori om
Radikal innovation

Hur kan teknologin
påverka era kunders
förväntningar?

•

Hur kan bankens tjänster
förändras? (mer
effektiva/säkrare/transpare
nta)

Skarzynski & Gibsons teori om
Radikal innovation

Hur tror du att
teknologin kan
påverka er
riskhantering?

•

Riskbedömning
(Transparens lättare att
göra en bedömning?
Samtidigt som vissa risker
försvinner med ökad
transparens)
Kontrollaktiviteter
(Kanske inte behöver
samma verktyg, behöver
inte vara lika omfattande)

COSO-modellen

•

Cyberattacker har
Koppla att det varit attacker mot
ökat drastiskt de
blockkedjan (Ethereum)
senaste åren i takt
med den ökade
digitaliseringen. Vad
tror du blockkedjan
kan ha för effekt på
cyberhot?

Operativ risk

Vad kan
blockkedjan ha för
effekt på andra typer
av bedrägerier?

•
•
•

Förfalskade dokument
Id-kapning
Manipulering av
transaktioner

Operativ risk

Hur kan era interna
risker påverkas?

•
•
•

Interna processer
Mänskliga misstag
Felaktiga system

Operativ risk

Hur kan blockkedjan
förändra
transaktionsprocesse
n?

•

Snabbare transaktioner
(minskar risken för
utebliven betalning,
valutarisk)
Avveckling & clearing
Transparens/minskad
asymmetrisk information

Kreditrisk & marknadsrisk

•
•

Riskreducering har
blivit identifierat

Operativ-, kredit- &
marknadsrisk
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som en av de
främsta fördelarna
med blockkedjan.
Hur ser du på det?
Vad ser du för
fördelar/nackdelar
med ett
decentraliserat
nätverk?

Undersökning av Greenwich
Associates

•
•

Mindre makt åt monetär
myndighet
Penningpolitik/inflation

Marknadsrisk

Hur tror du att
framtidsutsikterna
ser ut för
blockkedjan?

Se teknikens potential (och
knyta ihop säcken)

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

Ge utrymme för ytterligare
funderingar/kunskaper/synpun
kter
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Tabell 2. Intervjumall revision
Intervjufrågor
Revision

Följdfrågor

Motivering

Kommentera
vädret/hur mår du?

Skapa bekvämlighet

Kan du berätta lite
mer om din roll på
företaget?

Gör respondenten pratsam

Hur känner du till
blockkedjan?

Hur länge har du arbetat med
teknologin?

Hur arbetar företaget Har ni en egen avdelning? Finns
(namn) med
det samarbete?
blockkedjan?
Vad ser ni för
potentiella
användningsområde
n?

Vad ser ni som de
främsta fördelarna
med tekniken?

Se hur långt företaget har
kommit i utvecklingen

Vilket användningsområde är mest Se hur långt företaget har
attraktivt?
kommit i utvecklingen
för er?
för branschen?
• Säkerställa dokuments
autenticitet
• transaktioner av tillgångar
• Minimera risk för
bedrägerier
•
•
•
•
•
•

Vad ser du för
negativa effekter
som kan följa en
implementering av
blockkedjan?

Känna av kunskapsnivån hos
respondenten

Kostnadsbesparande
Ökad säkerhet
Transparens
Effektivitet
Minskad
informationsasymmetri
Konkurrensfördel

Vilken är den främsta
utmaningen/risken?
• Kunderna vill inte vara för
transparenta
• Skalbarhet (tekniken är
inte lämpad för en större
mängd transaktioner)
• Osäkerhet kring cyberhot
• Förmågan att inte kunna
ändra en transaktion
• Går emot dagens
regleringar

Undersöka företagets
benägenhet till implementering
Skarzynski & Gibson teori om
Radikal innovation
(konkurrensfördel)
Asymmetrisk information

Undersöka företagets
benägenhet till implementering
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Hur kommer det
förändra er
verksamhet?

Skarzynski & Gibsons teori om
Radikal innovation

Hur kan teknologin
påverka era kunders
förväntningar?

•

Hur kan era tjänster
förändras? (mer
effektiva/säkrare/transpare
nta)

Skarzynski & Gibsons teori om
Radikal innovation

Hur tror du att
teknologin kan
påverka er
riskhantering?

•

Riskbedömning
(Transparens lättare att
göra en bedömning?
Samtidigt som vissa risker
försvinner med ökad
transparens)
Kontrollaktiviteter
(Kanske inte behöver
samma verktyg, behöver
inte vara lika omfattande)

COSO-modellen

•

Cyberattacker har
Koppla att det varit attacker mot
ökat drastiskt de
blockkedjan (Ethereum)
senaste åren i takt
med den ökade
digitaliseringen. Vad
tror du blockkedjan
kan ha för effekt på
cyberhot?

Operativ risk

Vad kan
blockkedjan ha för
effekt på andra typer
av bedrägerier?

•
•
•

Förfalskade dokument
Id-kapning
Manipulering av
transaktioner

Operativ risk

Hur kan era interna
risker påverkas?

•
•
•

Interna processer
Mänskliga misstag
Felaktiga system

Operativ risk

Hur kan blockkedjan
förändra
transaktionsprocesse
n?

•

Snabbare transaktioner
(minskar risken för
utebliven betalning,
valutarisk)
Transparens/minskad
asymmetrisk information
(går att spåra
transaktionen)

Kreditrisk & marknadsrisk

•

Riskreducering har
blivit identifierat
som en av de
främsta fördelarna

Operativ-, kredit- och
marknadsrisk
Undersökning av Greenwich
Associates
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med blockkedjan.
Hur ser du på det?
Vad ser du för
fördelar/nackdelar
med ett
decentraliserat
nätverk?

•
•

Mindre makt åt monetär
myndighet
Penningpolitik/inflation

Marknadsrisk

Hur tror du att
framtidsutsikterna
ser ut för
blockkedjan?

Se teknikens potential (och
knyta ihop säcken)

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

Ge utrymme för ytterligare
funderingar/kunskaper/synpun
kter
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Tabell 3. Intervjumall fastighet
Intervjufrågor
Fastighet

Följdfrågor

Motivering

Kommentera
vädret/hur mår du?

Skapa bekvämlighet

Kan du berätta lite
mer om din roll på
företaget?

Gör respondenten pratsam

Hur känner du till
blockkedjan?

Hur länge har du arbetat med
teknologin?

Hur arbetar företaget Har ni en egen avdelning? Finns
(namn) med
det samarbete?
blockkedjan?
Vad ser ni för
potentiella
användningsområde
n inom
fastighetsbranschen?

Hur kan smarta
kontrakt användas
inom
fastighetsbranschen?

•
•

•
•
•
•
•
•

Vad ser du för
negativa effekter
som kan följa en
implementering av
blockkedjan?

Se hur långt företaget har
kommit i utvecklingen

Vilket användningsområde är mest Se hur långt företaget har
attraktivt?
kommit i utvecklingen
för er?
för branschen?
• Säkerställa dokuments
autenticitet
• effektivare/säkrare process
vid fastighetsköp
• Minimera risk för
bedrägerier
• Spåra äganderätter

•
•

Vad ser ni som de
främsta fördelarna
med tekniken?

Känna av kunskapsnivån hos
respondenten

Minskat administrativt
arbete
Minskade mänskliga
misstag
Tidseffektivt
Spåra äganderätter

Operativ risk

Kostnadsbesparande
Ökad säkerhet
Transparens
Effektivitet
Minskad
informationsasymmetri
Konkurrensfördel

Undersöka företagets
benägenhet till implementering
Skarzynski & Gibsons teori om
Radikal innovation
(konkurrensfördel)
Asymmetrisk information

Vilken är den främsta
utmaningen/risken?
• Kunderna vill inte vara för
transparenta

Undersöka företagets
benägenhet till implementering
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•

•
•
•

Skalbarhet (tekniken är
inte lämpad för en större
mängd transaktioner)
Osäkerhet kring cyberhot
Förmågan att inte kunna
ändra en transaktion
Går emot dagens
regleringar

Hur kommer det
förändra er
verksamhet?

Skarzynski & Gibsons teori om
Radikal innovation

Hur kan teknologin
påverka era kunders
förväntningar?

•

Hur kan era tjänster
förändras? (mer
effektiva/säkrare/transpare
nta)

Skarzynski & Gibsons teori om
Radikal innovation

Hur tror du att
teknologin kan
påverka er
riskhantering?

•

Riskbedömning
(Transparens lättare att
göra en bedömning?
Samtidigt som vissa risker
försvinner med ökad
transparens)
Kontrollaktiviteter
(Kanske inte behöver
samma verktyg, behöver
inte vara lika omfattande)

COSO-modellen

•

Cyberattacker har
Koppla att det varit attacker mot
ökat drastiskt de
blockkedjan (Ethereum)
senaste åren i takt
med den ökade
digitaliseringen. Vad
tror du blockkedjan
kan ha för effekt på
cyberhot?

Operativ risk

Vad kan
blockkedjan ha för
effekt på andra typer
av bedrägerier?

•
•

Förfalskade dokument
Id-kapning (fiffla med
äganderätter)
Manipulering av
transaktioner

Operativ risk

Hur kan era interna
risker påverkas?

•
•
•

Interna processer
Mänskliga misstag
Felaktiga system

Operativ risk

Hur kan blockkedjan
förändra

•

Snabbare/säkrare
transaktioner (minskar

Kreditrisk & marknadsrisk

•
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transaktionsprocesse
n?
•

risken för utebliven
betalning, valutarisk)
Transparens/minskad
asymmetrisk information

Riskreducering har
blivit identifierat
som en av de
främsta fördelarna
med blockkedjan.
Hur ser du på det?
Vad ser du för
fördelar/nackdelar
med ett
decentraliserat
nätverk?

Operativ-, kredit- &
marknadsrisk
Undersökning av Greenwich
Associates

•
•

Mindre makt åt monetär
myndighet
Penningpolitik/inflation

Marknadsrisk

Hur tror du att
framtidsutsikterna
ser ut för
blockkedjan?

Se teknikens potential (och
knyta ihop säcken)

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

Ge utrymme för ytterligare
funderingar/kunskaper/synpun
kter
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