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Abstract 
The technologies in today’s society are constantly evolving simultaneously as the 
globalisation of the world is increasing and the impact of this has led to radical changes in 
work practices. All companies use some kind of technology. For example, a retailer uses a 
certain type of technology to acquire, present, sell and deliver products to its consumers, 
while service companies use other technologies. Thus, the definition of technology extends 
beyond engineering and manufacturing to also include marketing-, investment- and 
management processes. If the implementation of a new technology change work practices 
within these processes, it could be classified as a management innovation. Blockchain has the 
potential to change management processes, how organizations interact and work and can 
therefore be considered as a management innovation. Organizations are constantly challenged 
to increase their efficiency and improve their performance and these challenges force 
organizations to identify, adopt and develop different types of management innovations. 
Many scholars have argued that it is important to study what factors cause the diffusion of 
management innovations as it is important to keep competitive. The existing blockchain 
research has its main focus on efficiency, security and innovative applications, which resulted 
in the identification of a research gap. The present study will provide an understanding of the 
diffusion of blockchain in an early stage as there is no blockchain research that addresses this 
subject. Therefore, the main purpose of this thesis is to study the diffusion of blockchain at an 
early stage among Swedish organizations, as well as to study what factors cause the diffusion 
of blockchain. This thesis was designed with a qualitative research strategy and semi-
structured interviews were conducted. The main findings were that depending on the 
application the initial diffusion varied. If the application focused on internal efficiency 
blockchain was introduced by an individual within the organization, but if the application 
focused on the whole supply chain, it was introduced by an organization. A remarkable 
finding for the diffusion of blockchain was that none of the organizations were actively 
searching for a management innovation, were previous theories have argued that 
organizations actively search for a management innovation because of a performance gap or 
insecurity within the organization. We also found that the network had different roles 
depending on the application. Lastly, we found that the most important factors in the 
diffusion of blockchain were media, internet and inspirational relationships.  
 
Keywords: Blockchain, Diffusion, Diffusion of innovation, Management innovation, 
Disruptive innovation, New technology  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund  
Dagens samhälle är kantat av konstanta förändringar och teknik som ständigt utvecklas i en 
allt mer global omvärld (Lewandowsky, 2016 refererad i White, 2017). Uppkomsten av ny 
teknik har förebådat radikala förändringar i arbetssätt och är sammankopplat med disruptiva, 
det vill säga omvälvande, sociala förändringar. Exempelvis har internetbaserade plattformar 
drivit industrialiseringen av ekonomier och främjat till förändringar i stora segment i den 
arbetande befolkningen samt lagt grunden till en konstant föränderlig miljö. 
Internetrevolutionen har antagligen varit den mest betydelsefulla sedan industrialiseringen 
och dess effekter på företag samt samhället är inte att underskatta (Feldman, 2002, Agarwal, 
2015 refererad i White, 2017). Anledningen till internets framgång var att det gav företagen 
en ny plattform att verka inom. Grundtanken var att internet skulle vara en fri plats för alla 
men internet lider av bristande transparens och osäkerhet vilket skapar behov av mellanled 
för att säkerställa legitimitet (Tapscott & Tapscott 2017). Osäkerheten många utsätts inför på 
internet är väldigt stor, risken att bli lurad och bedragen är större än någon annanstans i 
samhället (Ølnes, 2016). 
 
1.1.1 Blockkedjan 
Som ett svar på osäkerheten och behovet av att förlita sig på ett mellanled på internet 
skapades Bitcoin av den än idag okända individen som går under pseudonymet Satoshi 
Nakamoto (bitcoin, 2017). Bitcoin är en så kallad kryptovaluta vars grundtanke är att skapa 
en säkrare och mer decentraliserad valuta (Omohundro, 2014; DuPont & Maurer, 2015; Eyal, 
Gencer, Sirer & Van Renesse, 2016; Ølnes, 2016;). Vid dagens penningtransaktioner är en 
grundläggande förutsättning att det alltid finns en bank eller motsvarande som agerar 
mellanhand och säkerhet, detta är något som inte behövs med Bitcoin. År 2013 ökade 
intresset för tekniken bakom kryptovalutan, den så kallade blockkedjan. Anledningen till det 
ökade intresset var insikten om möjliga användningsområden bortom kryptovalutor (Yli-
Huumo, Ko, Choi, Park & Smolander, 2016; Risius & Spohrer, 2017). 
 
En blockkedja kan ses som en decentraliserad offentlig databas, alla förändringar som 
någonsin har gjorts i datan sparas (DuPont & Maurer, 2015; Ølnes, 2016; Kshetri, 2017; 
Nofer, Gomber, Hinz & Schiereck, 2017). Det gör att du kan spåra alla förändringar ända 
tillbaka till att databasen skapades. Blockkedjan är också krypterad med hjälp av teknik 
framtagen av National Security Agency som gör att den inte ska gå att korrumpera eller 
förändra efteråt (Ottosjö, 2017). Transaktioner i blockkedjan går att genomföras med något 
som heter “smarta kontrakt” där villkor inkluderas och inprogrammeras vilket gör att 
transaktionen genomförs först då alla villkor är uppfyllda, det resulterar i ett mer dynamiskt 
och transparent sätt att hantera transaktioner jämfört med hur det sker i dagsläget (Weber, Xu, 
Riveret, Governatori, Ponomarev & Mendling, 2016; Mendling, Weber, Aalst, Brocke, 
Cabanillas, Daniel, Debois, Di Ciccio, Dumas, Dustdar, Gal, García-Bañuelos, Governatori, 
Hull, La Rosa, Leopold, Leymann, Recker, Reichert, Reijers, Rinderle-Ma, Solti, Rosemann, 
Schulte, Singh, Slaats, Staples, Weber, Weidlich, Weske, Xu, & Zhu, 2018). 
Blockkedjetekniken möjliggör att nätverkets deltagare på ett säkert och gemensamt sätt kan 
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upprätthålla och uppdatera den gemensamma databasen där eventuella ändringar i denna 
databas måste godkännas av nätverket som helhet. Istället för att en central myndighet 
verkställer ägande av tillgångar görs detta istället genom blockkedjan och alla dess deltagare. 
Ett decentraliserat nätverk av detta slag har potential att vara användbart i flertalet andra 
områden än endast kryptovalutor och blockkedjetekniken har potentialen att lösa många fler 
problem och revolutionera hur vi ser på information (Li, Jiang, Chen, Luo, & Wen, 2017; 
Mendling et al., 2018). Det är något som poängteras av IBMs globala koncernchef, Ginni 
Rometty, som säger: “Blockchain will do for trusted transactions, what the Internet did for 
information”. Möjliga användningsområden för blockkedjan är exempelvis; ägande av 
fastigheter kan delas i ett gemensamt nätverk istället för att ha en statlig myndighet som 
kontrollerar detta (Lantmäteriet, 2016), det kan lösa problemet med ID-handlingar åt alla 
världens papperslösa (ID2020, 2017), spåra mat hela vägen från källan till konsumtion och 
distribution av personliga hälsodokument på ett säkert och privat sätt bland sjukvårdspersonal 
(Mendling et al. 2018). Blockkedjetekniken erbjuder också en betydande möjlighet att 
radikalt förändra hur affärsprocesser mellan organisationer hanteras idag. Affärsprocesser 
mellan organisationer handlar ofta om utmaningar av gemensam design och brist på 
ömsesidigt förtroende, vilket har hindrat en bredare acceptans för transaktioner mellan 
aktörer (Mendling et al. 2018). Framväxten av blockkedjetekniken har möjlighet enligt 
Mendling et al. (2018) att drastiskt förändra miljön där interorganisatoriska processer kan 
operera. Listan kan göras lång och förväntningarna på vad som är möjligt att åstadkomma 
med blockkedjetekniken är stora. Enligt World Economic Forums (WEF, 2015) rapport om 
trender och framtiden kommer blockkedjans inverkan och integrering i regering och 
samhället i stort ha haft sitt genomslag redan år 2023.  
 
1.1.2 Management innovation 
Teknologier är någonting som alla företag använder sig utav. Ett detaljhandelsföretag 
använder exempelvis en viss typ av teknologi för att införskaffa, presentera, sälja och 
leverera produkter till sina konsumenter, medan ett tjänsteföretag använder sig av en annan 
teknik. Denna definition av tekniker sträcker sig alltså bortom ingenjörskonst och tillverkning 
till att omfatta en rad olika marknadsförings-, investerings- och ledningsprocesser. Innovation 
avser en förändring i någon av dessa processer (Christensen, 2013). Om dessa processer 
förändrar arbetspraxis skulle det även kunna klassificeras som en management innovation. En 
management innovation kan förklaras som en markant avvikelse från traditionella 
ledningsprinciper, processer och praxis eller avvikelse från sedvanliga organisationsformer 
som väsentligt ändrar hur management arbetet utförs (Hamel, 2006; Mol & Birkinshaw, 
2009; Scarbrough, Robertson & Swan, 2015). Då blockkedjetekniken har potential att ändra 
dessa processer hur organisationer interagerar och arbetar kan det anses vara en management 
innovation.  
 
Hamel (2006) påpekar att innovationer inom management kan skapa långvariga fördelar och 
producera dramatiska förändringar i konkurrenssituationen. Nästintill alla företag har de 
senaste åren arbetat för att systematisk förbättra sina affärsprocesser för att bli effektivare.  
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Douglas et al. (2016) menar att när en organisation implementerar en management innovation 
resulterar det i signifikanta förbättringar i flera mått av operativ prestanda. Det existerar även 
många andra studier som hävdar att management innovationer har positiv inverkan på 
organisationer (e.g.,Chandler,1962; Tichy & Sandstrom, 1974; Hamel, 2006) medan andra är 
mer skeptiska då de menar att det inte har någon påverkan på effektiviteten för organisationen 
(Knights & McCabe, 2002). Det finns även forskning som menar att olika typer av 
innovationer kan vara effektivt för vissa organisationer, även om det inte alltid är fallet för 
många av de organisationer som faktiskt accepterar och implementerar innovationen (Rogers, 
1983). Staw och Epstien (2002) förklar att denna spridning av management innovationer är 
drivet av trender som endast ger fördelar för konsultfirmor som som säljer nya metoder.  
 
1.2 Problematisering 
Organisationer utmanas ständigt att öka sin effektivitet och förbättra sin prestationsförmåga, 
trots ständiga nedskärningar på både personal och budgetar. Dessa utmaningar tvingar 
organisationer att identifiera, adoptera och utveckla olika typer av management innovationer. 
Denna implementering möts ofta av motstånd, motvilja eller ambivalens (Douglas, Overstreet 
& Hazen, 2016). För många företag utgör blockkedjor ett potentiellt hot mot deras centrala 
affärsprocesser. Bankbranschen exempelvis skulle se en betydande förändring där 
transaktioner sker direkt mellan två parter genom blockkedjebaserade betaltjänster (Guo & 
Lang, 2016, refererad i Mendling et al. 2018). Denna utveckling kan leda till att 
affärsprocesser och affärsmodeller påverkas dramatiskt av innovationer (Mendling et al, 
2018). Vissa innovationer däremot är eller har prognostiserats kunna skapa en radikal 
förändring i arbetssätt och sätt att leva. “3D printing” och “Augmented reality” (AR) är några 
exempel som har varit föremål för mycket debatt, men än så länge har dessa innovationer 
misslyckats med att leva upp till förväntningarna och haft en begränsad spridning (Mishra, 
2013; Thierer, 2013 refererad i White, 2017). Blockkedjetekniken förutsägas på liknande sätt 
resultera i disruptiva förändringar i både näringslivet och samhället (White, 2017).  
 
En betydande förändring som möjliggörs genom blockkedjetekniken är genom smarta 
kontrakt som kan fylla olika funktioner för organisationer i både transaktions- och 
relationsflöden. Vilket förändrar hur transaktioner ser ut idag då aktörerna inte längre 
behöver ha tillit för varandra och att behovet av ett mellanled försvinner. Dessa smarta 
kontrakt möjliggör förändringar av arbetsprocesser och praxis som kan liknas med en 
management innovation. De potentiella förändringarna gör det intressant att undersöka hur 
organisationerna implementerar blockkedjan och om deras uppfattning kan verifiera vår bild 
om att den kan tolkas som en management innovation eller om den bör klassificeras som 
någonting annat. Deras uppfattning om blockkedjan kan även förklara vilka drivkrafter som 
påverkar spridningen. Genom att se blockkedjan som en management innovation kan vi 
använda oss av befintlig spridningsteori om innovationer för att få en förförståelse för hur 
spridningsprocessen för innovationer ter sig. Vilket möjliggör att undersöka om det råder 
samma problematik för blockkedjan eller om spridningsteorier behöver kompletteras för att 
förklara blockkedjans spridningsprocess på ett adekvat sätt. Även om det är i ett tidigt skede 
är den potentiella effekten av blockkedjan, både positiva och negativa, omöjliga att ignorera 
(Omohundro, 2014; White, 2017; Mendling et al. 2018).  
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En anledning till att det finns ett intresse för diffusion av innovationer beror på att det ofta är 
mycket svårt att få en ny idé accepterad och antagen, även om den har uppenbara fördelar 
(Rogers, 1962). Diffusion omfattar spridningen av innovationer och beskriver en successiv 
eller sekventiell adoption av innovation, praxis, policy eller program (Abrahamson, 1991, 
1996; Abrahamson & Fairchild, 1999; Wejnert, 2002; Stone, 2004; Mol & Birkinshaw, 2009; 
Ansari et al. 2010; Christensen, 2013; Scarbrough, Robertson & Swan 2015; Douglas et al. 
2016). Mol & Birkinshaw (2009) menar att det är viktigt att studera vilka faktorer som 
orsakar spridning av management innovationer eftersom det är betydelsefullt för att hålla sig 
konkurrenskraftig. Det har riktats en del kritik mot den tidigare forskningen som berör 
diffusion, exempelvis Rogers (1962) klassiska modell “diffusion of innovation” då den 
bygger på “The economic man/The rational actor” som konstrueras utefter att aktörerna är 
rationella med full kunskap om sin omgivning och alltid gör effektiva och rationella beslut. 
Det finns även flera perspektiv på diffusionen som till exempel Abrahamsons (1991) “fads 
and fashion perspectives” samt “institutional perspective” (Scarbrough, Robertson & Swan, 
2015). Problematiken med dessa alternativ är att de på ett eller annat sätt exkluderar vissa 
perspektiv i sin utgångspunkt vilket kan göra det svårt att förklara hur en management 
innovation sprids, speciellt blockkedjetekniken som skiljer sig i sin karaktär gentemot de 
management innovationer som teorierna grundar sig på. Detta går i linje med Ansari, Fiss & 
Zajac (2010) som menar att många av de studier som berör diffusion har fokuserat på faktorer 
baserat på efterfrågan av management innovationen. Då blockkedjetekniken härstammar från 
Bitcoin, gör det den till en intressant variant av management innovation. Den utvecklades inte 
utifrån ett behov i en organisation utan är snarare en biprodukt av en annan teknisk 
innovation. Det gör att det inte fanns någon direkt efterfrågan på blockkedjetekniken som 
management innovation. 
 
Mol & Birkinshaw (2009) finner i sin studie att samtliga branscher är lika benägna att 
introducera nya innovationer, däremot menar de att den uppsättning av management 
innovationer som implementeras varierar från en bransch till en annan. Däremot skiljer sig 
blockkedjetekniken gentemot många andra management innovationer eftersom 
blockkedjetekniken inte är begränsad till en specifik bransch eller arbetssätt. Det är en 
betydande faktor då Ansari, Fiss och Zajac (2010) beskriver att de sena adaptionerna av 
innovationen ofta är beroende av de tidiga, i vilken mån de tidiga adaptionerna 
implementerades och i vilken grad de implementerades snarare än hur grundprototypen eller 
tanken var. Detta gör att den tidiga spridningen kan vara avgörande i hur blockkedjan som en 
management innovationen utvecklas. Vilket gör det intressant att studera vilken roll de tidiga 
adoptörerna har i spridningen samt hur de tänkt arbeta med blockkedjan. Detta i sin tur kan 
medföra konsekvenser även för organisationer som inte implementerar innovationen då de 
sällan lämnas oförändrade av en diffusion (Strang & Soule, 1998 refererad i Ansari, Fiss & 
Zajac, 2010).  
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Blockkedjeteknikens spridning är intressant att studera eftersom innovationen har potential 
att förändra både samhälle och näringsliv samt att management innovationer är betydelsefulla 
för att företagen ska hålla sig konkurrenskraftiga. Även om vissa tekniker var prognostiserade 
att skapa radikala förändringar är det få tekniker som levt upp till den förändring marknaden 
förutspått. Kommer blockkedjan förändra hur organisationer arbetar eller kommer utfallet bli 
densamma?  
 
Den existerande forskningen om blockkedjan har sitt huvudfokus på effektivitet, säkerhet och 
innovativa applikationer (Zhao, Shaokun & Jiaqi, 2016), vilket resulterat i att vi har 
identifierat ett forskningsgap. Vi anser kunna bidra med förståelse för spridningen av 
blockkedjetekniken då det inte existerar någon kunskap om detta. Det visar sig i en 
litteraturgenomgång av Risius och Spohrer (2017) kring den forskning som har gjorts om 
blockkedjan där det framkommer att det inte existerar någon publikation som berör hur 
spridningen av blockkedjan. Det medför att det inte finns kunskap kring vilka drivkrafter som 
leder till spridningen av blockkedjetekniken. Blockkedjan är fortfarande en relativt 
nyutvecklad teknik, Abrahamson (1991) menar att vid en nyutvecklad teknik finns det heller 
ingen kunskap i vilken utsträckning dessa faktorer orsakar spridning eller avvisning mot 
innovationen (Abrahamson, 1991). Birkinshaw (2014) menar att det är intressant att studera 
hur nutida innovation sprids, när dessa fenomen studeras menar han att det ibland upptäcks 
att de kan förklaras på ett adekvat sätt med hjälp av befintliga teorier men också att det i vissa 
fall upptäcks att våra teorier behöver anpassas, oavsett leder det till att forskningen bidrar 
med framsteg.  
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1.3 Syfte 
För att skapa oss en utgångspunkt inför vårt huvudsyfte har vi ett ett delsyfte som är att 
undersöka om respondenternas uppfattning verifierar vår tolkning av att blockkedjan kan ses 
som en management innovation. Det är för att kunna utläsa om vi kan jämföra hur 
blockkedjan sprider sig i jämförelse med hur tidigare teorier förklarar spridningsprocessen av 
management innovationer. Studiens huvudsyfte blir således att undersöka hur 
spridningsprocessen i ett tidigt skede av blockkedjetekniken ter sig hos svenska 
organisationer samt att undersöka vilka drivkrafter som främjar spridningen av blockkedjan.  
 
1.4 Bidrag 
Den forskning som finns kring blockkedjan är i stor omfattning fokuserad på att beskriva hur 
blockkedjan fungerar tekniskt (Yli-Huumo, Ko, Choi, Park & Smolander, 2016; Risius & 
Spohrer, 2017) däremot saknas kunskap och forskning om spridningsprocessen av 
blockkedjetekniken i Sverige. Då det är ett nutida fenomen menar Birkinshaw (2014) att det 
ibland upptäcks att de kan förklaras på ett adekvat sätt med hjälp av befintliga teorier och att 
det ibland upptäcks att befintliga teorier behöver anpassas, vilket leder till att forskningen 
bidrar med framsteg inom området. Genom den här studien önskar vi utveckla kunskapen 
kring hur spridningsprocessen ser ut samt vilka drivkrafter som främjar att 
blockkedjetekniken sprider sig i Sverige. Studien önskar även bidra med förståelse för hur 
och om spridningen av blockkedjetekniken skiljer sig gentemot befintlig spridningsteori samt 
hur man kan klassificera blockkedjan. De studier som studerat spridning av innovationer har 
gjort detta i ett sent skede (eg Abrahamson, 1991, 1996; Benderds & van Veen 2001; Mol & 
Birkinshaw, 2014) det gör att denna studies teoretiska bidrag blir förståelse för hur spridning 
av innovationer ter sig i ett tidigt skede. Ytterligare ett teoretiskt bidrag blir också hur 
spridning av nya innovationer ter sig. De studier som studerar hur nya innovationer sprider 
sig undersöker hur konsumenters köpbeteende gentemot nya innovationer ser ut och hur nya 
produkter sprider sig (Peres, Muller & Mahajan, 2010; Jahanmir & Lages, 2016; Barkoczia, 
Lakatos & Bacali, 2017; Sood & Kumar, 2017 ) samt hur nya innovationer inom lantbruk 
sprider sig bland utvecklingsländer (Lybbert & Sumner, 2012; José, Rendón-Medel, 
Govaerts, Ávila & Rodriguez, 2015; Mannan, Nordin, Rafik-Galea & Rizal, 2017).  
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1.5 Frågeställning 
 

- Hur kan blockkedjan klassificeras? 
 

- Hur ser spridningsprocessen av blockkedjetekniken ut i Sverige? 
 

- Vilken roll har de studerade organisationerna i spridningen av blockkedjetekniken? 
 

- Vilka drivkrafter främjar spridningen av blockkedjetekniken?  
 
1.6 Avgränsning 
Vi kommer inte att vara djupgående eller ta hänsyn till specifika tekniska delar i vår studie 
om spridningen av blockkedjetekniken. Detta är då vi anser att det inte är tekniken som är 
aktuell i studien utan snarare en del i frågan om förståelse för spridningen av 
blockkedjetekniken. Geografiskt sett kommer vi att avgränsa oss till organisationer på den 
svenska marknaden. Vi kommer att studera organisationer som offentligt gått ut med att de 
arbetar med blockkedjan. 
	

  



 

14 

2. Förklaring av blockkedjetekniken 
Inledningsvis görs en påminnelse om att denna studie inte har som fokus att beskriva 
teknikaliteterna om hur blockkedjetekniken fungerar utan fokuserar på spridningen av 
tekniken. Däremot för att förstå och identifiera olika anledningar till diffusionens natur anser 
vi att det är viktigt att ha en generell bakgrundskunskap om blockkedjetekniken. 
 
Första gången som termen “blockkedja” nämndes var i Satoshi Nakomotos (2008) dokument 
som han gav ut när han lanserade Bitcoin år 2008. Dokumentet innefattar en grundlig 
beskrivning av tekniken och konceptet bakom kryptovalutan. Nakomoto (2008) skilde inte 
mellan blockkedjan och Bitcoin utan beskrev det snarare som en del i säkerhetsställandet av 
transaktionen. Bitcoins huvudsyfte är att möjliggöra en digital transaktion mellan två parter 
som inte litar på varandra utan en mellanhand som står för säkerheten. Efter Bitcoins 
framgång år 2013 fick finansvärlden upp ögonen för tekniken bakom kryptovalutan och dess 
möjligheter (Yli-Huumo, Ko, Choi, Park & Smolander, 2016; Risius & Spohrer, 2017). 
Tekniken är inte endast användbar i finansvärlden utan i januari 2018 fanns det hela 1897 
startupföretag (angel.co) som arbetar med att utveckla tjänster som använder sig av 
blockkedjetekniken till alla möjliga användningsområden. Många riktar in sig på företag vars 
organisation är centraliserad med samarbeten som bygger på förtroende till varje enskild 
organisation, då en av de fundamentala grunderna är att blockkedjan anses ersätta behovet av 
förtroende mellan parter. 
 
2.2 Datastruktur 
Blockkedjetekniken gör det möjligt att alla enheter i nätverket kan kommunicera med 
varandra på ett decentraliserat sätt, ett “icke-hierarkiskt nät” även kallat peer-to-peer nätverk 
(Kshetri, 2017). Peer-to-peer menas att enheter kommunicerar direkt med varandra utan att 
behöva gå via en mellanhand. Skillnaden mellan ett peer-to-peer nätverk och ett centraliserat 
nätverk, även kallat klient-server nätverk, illustreras i figuren nedan. 
 

 
Figur 1: Förklaring av ett peer-to-peer nätverk 
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I figuren illustreras flera olika fördelar med ett peer-to-peer nätverk jämfört med klient-server 
strukturen. För det första uppstår aldrig ett så kallat “single point of failure”, vilket innebär att 
ett avbrott som uppstår på grund av att en enhet slås ut försämrar inte bara systemet, utan det 
slår ut det helt (Viswanathan, 2017). I ett peer-to-peer nätverk kan fortfarande de andra 
enheterna kommunicera med varandra även om en enhet skulle slås ut (Teracom.se). För det 
andra elimineras också risken för att kommunikation censureras i ett peer-to-peer nätverk 
eftersom kommunikationen sker direkt mellan två parter istället för att gå genom en tredje 
part. För det tredje förekommer aldrig en avgift som många centrala enheter tar för att agera 
som mellanhand mellan enheterna. För att upprätta anslutningen behövs ingen tredje part och 
enheterna kan direkt hantera varandra istället (Viswanathan, 2017). 
 
Blockkedjan distribueras på så sätt att alla enheter i nätverket har en kopia av blockkedjan 
(Nofer et al. 2017). I ett centraliserat nätverk kan varje enhet endast se den data som den 
centrala myndigheten tillåter enheterna att se. Dessutom är enheten tvingade till att lita på den 
centrala myndigheten att datan som visas är korrekt. Blockkedjan däremot som kännetecknas 
av decentralisering och konsensusmekanism som säkerställer att varje enhet har samma kopia 
av blockkedjan, beskrivs vanligen som förtroendefri eftersom enheten inte behöver lita på 
varandra för att genomföra transaktioner.  
 
2.3 Smarta kontrakt  
Ett smart kontrakt är ett användardefinierat program som finns på blockkedjan (Weber, Xu, 
Riveret, Governatori, Ponomarev & Mendling, 2016; Nofer et al. 2017). Det kan vara till 
hjälp för att nå överenskommelser och lösa olika problem. Smarta kontrakt kan inkluderas i 
en transaktion där det smarta kontraktet är komprimerat som data i transaktionen och måste 
accepteras av alla enheter för att gå igenom vilket gör det omöjligt att korruptera.  
 
Smarta kontrakt är i förenklad mening ett program där en valuta eller en tillgång av någon 
sort sätts in i programmet (Kosba, Miller, Shi, Wen & Papamanthou, 2016; Fairfield 2014 
refererad i Nofer et al. 2017). Detta program håller tillgången tills att vissa specifika 
förutsättningar är uppfyllda och först då bestämmer programmet om tillgången ska gå till den 
mottagande personen eller tillbaka till sändaren, vilket gör att den tillhandahåller säkerhet och 
gör att kontraktet inte kan förändras. Eftersom kontraktet är byggt och finns på blockkedjan 
går det inte att mixtra med koden eller förutsättningarna i kontraktet då alla parterna skulle bli 
notifierade och då vara tvungna att godkänna förändringarna. 
 
Smarta digitala kontrakt är ingen ny uppfinning utan föreslogs första gången redan 1993 utav 
Nick Szabo, dock var idén före sin tid och det fanns ingen infrastruktur som var tillräcklig 
(Szabo, 1997 refererad i Omohundro 2014; Nofer et al. 2017). 
 
Omohundro (2014) menar att moderna organisationer bygger på flertal kontrakt med 
investerare, chefer, anställda, kunder och leverantörer. Om kontrakten skulle kunna bli 
automatiserade skulle det kunna skapa en decentraliserad organisation. De smarta kontrakten 
skulle kunna utföra tjänster som att köpa, sälja, lägga beställningar och anlita aktörer utan 
behov av extern input.  
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Det är svårt att definiera blockkedjan i endast en mening och det finns många olika 
definitioner om vad blockkedjan är. Trots detta är det ingen av de rådande definitionerna som 
motsäger varandra, utan det finns bara delade meningar om vad som är själva kärnan med 
blockkedjetekniken. Nedanstående definition presenterades av Vitalik Buterin som är en av 
grundarna av Ethereum vilket är en blockkedjebaserad plattform. Ethereum försöker utvidga 
tanken med blockkedjetekniken bortom Bitcoin, som har fått den största allmänna 
uppmärksamheten, genom användandet av “Smarta kontrakt” som kommer att återkomma 
senare i arbetet.  
 
“A blockchain is a magic computer that anyone can upload programs to and leave the 
programs to self-execute, where the current and all previous states of every program are 
always publicly visible, and which carries a very strong cryptoeconomically secured 
guarantee that programs running on the chain will continue to execute in exactly the way that 
the blockchain protocol specifies.” - Vitalik Buterin (2015)  
 
Ovan har grundkonceptet med själva blockkedjan beskrivits i syfte att skapa förståelse för 
läsaren om vad blockkedjan är. Nedan kommer användningsområden som möjliggörs av 
blockkedjan att presenteras.  
 
2.4 Användningsområden 
Nedan presenteras en tabell utifrån Whites (2017) studie för möjliga blockkedje-applikationer 
 

Applikationer 

Ersätta fysisk valuta 

Digitala certifikat 

Spårning av varors ursprung 

Överföring av aktier, fonder och rättigheter 

Betalning av skatt 

Elektronisk röstning 

Säker privat data 

Oberoende certifikat av produktkvalité 

Verifierad företagsbesiktning 

Performance management systems 

Global supply chain management 
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Verifierade konsumentrecensioner 

 
Det finns många blockkedjebaserade projekt som är igång och vi tänkte belysa ett av dessa 
vilket är ID2020 (2018) som är ett samarbete mellan Microsoft, Rockefeller foundation och 
Accenture, vilka arbetar för att ge 1,1 miljard människor en digital identitet. Dessa personer 
saknar någon form av identifikation så som det är idag. 2,5 miljarder av världens befolkning 
har idag ingen tillgång till ett bankkonto eller finansiell service. Det gör att det är väldigt 
svårt för dem att komma ut ur fattigdomen. Med en egen identitet skapar det även möjligheter 
för en mer jämställd vardag i många länder då kvinnor får möjlighet till ekonomisk 
självständighet, större inflytande i hushållets beslut samt att arbeta mot trafficking och 
barngiftermål kan utökas. Tanken är att de ska uppnå detta genom blockkedjetekniken 
kombinerat med biometri som innefattar fingeravtryck och retina skanning (ID2020, 2018). 
 

“Identity is foundational för political, economic, and social opportunity, 
yet the world bank estimates that over 1 billion people are unable to prove 
who they are. A digital identity that puts the individual at the center can 
provide political, economic, and social opportunity.” (ID2020, 2018) 

 
2.4.1 Decentraliserad lagring av data. 
Idag använder många organisationer och individer molntjänster för att spara och dela sin data 
(Weins, 2018). På grund av snabba internetanslutningar är det inte längre nödvändigt att 
spara data på lokala hårddiskar utan det kan göras på avlägsna platser samtidigt som det finns 
tillgängligt för användaren. Användandet av molntjänster har många fördelar där 
kostnadseffektivitet och tillgänglighet till datan oberoende vilken enhet som används är två 
av de mest betydande fördelarna (Weins, 2018). Däremot är en av nackdelarna med detta 
tillvägagångssätt att användare måste lita på en betrodd tredjepart i form av 
molntjänstleverantör att lagra deras data på ett säkert sätt samt att det också är mer sårbart för 
attacker då det räcker att endast angripa det centrala molnet för att få tillgång till all data 
(Zyskind, Nathan & Pentland, 2015; Kshetri, 2017). Storj är ett företag som intresserar sig av 
att använda blockkedjetekniken för att möjliggöra ett “peer-to-peer” nätverk som på ett säkert 
sätt lagrar data utan att behöva förlita sig på en betrodd tredje part. Storj är en plattform som 
tillåter användare att spara data på ett säkert och decentraliserat sätt (Storj, 2018). Det finns 
inga centrala servrar som kan äventyras utan datan är krypterad på olika enheter runt om i 
hela världen. På grund av detta menar Storj (2018) att denna plattform är både snabbare, 
billigare och säkrare än mer traditionella molnplattformar där datan lagras där användare är 
beroende av att lita på ett företag, sårbara serverar eller anställda med sina filer (Storj, 2018) 
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3. Teoretisk referensram 
 
3.1 Den teoretiska referensramens uppbyggnad  
Den teoretiska referensramen inleds med teori om Management innovation samt disruptiv 
innovation för att beskriva vår utgångspunkt hur vi ser på blockkedjetekniken. Därefter 
presenteras olika teoretiska utgångspunkter i syfte att skapa en insikt om skillnader mellan 
tidigare forskning som behandlar spridning. Vi inleder avsnittet med Rogers (1962; 1983; 
1995) klassiska teori om spridning som har varit en inflytelserik forskare inom ämnet. Rogers 
(1962; 1983; 1995) teori bygger på “the economic man” vilket bygger på att vi fattar 
effektiva beslut med full kunskap om alla olika val. Vi kontrasterar detta genom att återge 
den nyinstitutionella teorin utav Meyer & Rowan (1977) samt DiMaggio & Powell (1983) 
som menar att omvärlden har stor påverkan på de beslut som fattas. Rogers teori handlar till 
stor del om spridningshastigheten och fokuserar inte på varför organisationer adopterar eller 
avvisar innovationer samtidigt som den nyinstutionella teorin snarare endast förklarar 
individens besultsfattande. Anledningen till att vi har med dessa teorier i vår rapport är att de 
ligger till grund för Abrahamsons olika perspektiv på diffusionen (1991) samt Abrahamsons 
(1996) teori “fashion, fads and bandwagons”. Dessa synsätt på diffusionen kombinerar 
Rogers (1962; 1983; 1995) klassiska spridningsteori med den nyinstitutionella teorin (Meyer 
& Rowan, 1977; DiMaggio & Powell, 1983) i syfte att förklara varför innovationer sprids 
eller avvisas. Referensramen avslutas med att belysa faktorer som påverkar diffusionen samt 
hur organisationers sökprocess av innovationer kan se ut. 
 
3.2 Management innovation 
En management innovation kan definieras som en markant avvikelse från traditionella 
ledningsprinciper, processer och praxis eller avvikelse från sedvanliga organisationsformer 
som väsentligt ändrar hur managementarbetet utförs (Hamel, 2006). Mol och Birkinshaw 
(2009) menar att det finns två olika typer av management innovationer. Den ena typen är att 
det är något som är helt nytt i förhållande till den senaste tekniken medan den andra typen 
innebär att det är nytt för företaget i fråga som implementerar det. Den senare typen av 
innovation är framväxande i sin karaktär och innebär nya sätt att strukturera organisationen, 
nya management tekniker som organisationer blivit influerade av att andra organisationer 
använder sig utav.  
 
En management innovation behöver inte vara en förbättring jämfört med den senaste tekniken 
för att kvalificeras som en innovation(Abrahamson, 1996; Abrahamson & Fairchild, 1999; 
Birkinshaw & Mol, 2006; Flint, Larsson, Gammelgaard & Mentzer, 2005; Birkinshaw, 
Hamel & Mol, 2008; Vaccaro et al. 2012 refererad i Scarbrough, Robertson & Swan 2015; 
Melnyk, Ritchie, & Calantone, 2013 refererad i Douglas Overstreet & Hanzen, 2016). Det 
innebär att den inte behöver vara mer effektiv än de management tekniker som används vid 
tidpunkten för introduktionen. Däremot behöver den skilja sig avsevärt för att benämnas som 
en innovation. Vissa management tekniker är både innovationer och förbättringar i 
förhållande till den senaste tekniken. Mol och Birkinshaw (2009) menar att management 
innovation syftar till att förbättra företagets prestationer.  
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Blockkedjan erbjuder samma egenskaper och har samma förutsättningar som management 
innovationer då blockkedjan både är en markant avvikelse från traditionella 
ledningsprinciper, processer och praxis samt att det finns möjligheter att förändra 
organisationsformer genom smarta kontrakt som möjliggörs på blockkedjan. Blockkedjan kan 
ses som en innovation då den har väldigt stor potential att förändra organisationer men det är 
beroende av hur företagen själva väljer att implementera den. Till exempel en möjlig 
implementering är att skapa decentraliserade organisationer som byggs upp genom 
blockkedjetekniken. Förutom detta är även blockkedjan något som är helt nytt i förhållande 
till den senaste tekniken vilket Mol och Birkinshaw (2009) menar är en karakteristiskt drag 
för en management innovation.  
 
Hamel (2006) hävdar att en management innovation skapar långvarig fördel när den uppfyller 
en eller flera av tre förutsättningar: Innovationen bygger på en ny princip som utmanar 
management ortodoxi. Den är systemiskt, vilket omfattar och inkluderar både en rad 
processer och metoder. Den är en del av ett pågående program av uppfinning, där utveckling 
och framsteg sker över tid. Hamel (2006) hävdar att dagens management innovationer är en 
av de absolut viktigaste och hållbaraste källorna till konkurrensfördelar för organisationer på 
grund av dess kontextspecifika natur. Det som utmärker blockkedjan är att den uppfyller alla 
tre (beroende på implementering) förutsättningar som Hamel (2006) benämner att en 
management innovation måste uppfylla. 
 
3.2.1 Grad av orginalitet 
Grad av novitet syftar till vilken grad innovationen grundar sig i tidigare management praxis. 
Antingen kan den vara radikal vilket menas med att den är helt ny och avskild från tidigare 
management praxis eller så kan den vara inkrementell vilket menas att den är en förfining av 
tidigare management praxis. Det är viktigt att skilja mellan “sustaining” och “disruptive” 
innovationer, då sustaining kan stärka det nuvarande sättet att arbeta medan en disruptive 
innovation istället kräver organisationen att skapa nya perspektiv och sätt att arbeta 
(Christensen, 1997; Nelson & Winter, 1982; Tushman & Anderson, 1986 refererad i Mol & 
Birkinshaw, 2014). Det är även skillnad på hur innovationen implementeras och hur den 
påverkar organisationen. En faktor som ökar benägenheten för en aktör att implementera 
innovationen, trots att den är radikal, är ifall de får information från nära och betrodda källor 
(Wejnert, 2002). 
 
3.3 Disruptiv innovation 
Christensen (2013) gör en skillnad på “sustaining” och “disruptive” innovationer. De flesta 
nya innovationer främjar att förbättra produktprestanda, det är dessa Christensen (2013) 
benämner “sustaining” innovation. Den gemensamme nämnaren för denna innovation är att 
den förbättrar prestandan av redan etablerade produkter utefter de prestandamått som den 
vanlige kunden på stora marknader historiskt sätt värderat. Ibland däremot uppstår 
“disruptive” innovation, detta menar Christensen (2013) på lång sikt ofta konkurrerar ut de 
ledande företagen. Ett exempel då en disruptiv innovation konkurrerat ut ledande företag är 
digitalkameran som förändrande den branschen. Disruptiva innovationer ger marknaden en 
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väldigt annorlunda värdeförslag jämfört med den befintliga. Christensen (2013) och White 
(2017) poängterar att disruptiva innovationer kan vara kapabla till radikala förändringar, men 
de är inte nödvändigtvis drivkrafter till omedelbar förändring. Christensen (2013) menar att 
om chefer kan förstå och utnyttja dessa krafter, istället för att bekämpa dem, kan de faktiskt 
lyckas då de konfronteras med disruptiva förändringar.  
 
Trots en omfattande användning av termen disruptiv inom akademin och industrin (Tellis, 
2006; Yu & Hang 2010, refererad i White, 2017) är det svårt att identifiera en gemensam och 
enhetlig definition av disruptiv innovation (Assink, 2013 refererad i White, 2017). Därför har 
termen utsatts för en hel del kritik och innovationer som har klassificerats att vara disruptiva 
har ifrågasatts om de faktiskt verkligen är disruptiva (Schmidt & Druehl, 2008). Om 
påståenden om blockkedjans potential att revolutionera affärsverksamheter och samhället är 
sanna menar Lyytinen och Roses (2003 refererad i White, 2017) att blockkedjan kan 
konceptualiserad som en disruptiv innovation. De egenskaper tekniken har ger möjligheter att 
radikalt förändra utvecklingen av affärsprocesser och hela systemet underlättar för 
uppkomsten av nya tjänster (White, 2017). White (2017) menar att blockkedjan har en 
potential att bli en betydande källa till disruptiva innovationer i både affärsverksamhet och 
ledningsarbeten.  
 
3.4 Diffusion 
Diffusion beskriver en successiv eller sekventiell adoption av innovation, praxis, policy eller 
program (Abrahamson, 1991, 1996; Abrahamson & Fairchild, 1999; Wejnert, 2002; Stone, 
2004; Mol & Birkinshaw, 2009; Ansari et al. 2010; Christensen, 2013; Scarbrough, 
Robertson & Swan 2015; Douglas et al. 2016). Douglas et al. (2016) menar att 
inledningsfasen för spridningen av management innovation kännetecknas av identifiering av 
ett prestationsgap eller behov av förändring hos organisationen, detta följt av att innovationen 
matchar organisationens agenda att förbättra sin prestanda. 
 
3.4.1 Klassisk spridningsteori 
Rogers (1995 s.5) definerar diffusion som “The process by which an innovation is 
communicated through certain channels over time among the members of a social system”. 
Han skiljer diffusionen och adoptionen med att diffusion är själva spridningen som grupp i 
samhället medan adoptionen är något som sker hos den enskilda organisationen. Rogers 
(1995) menar att adoptionen sker hos individen eller arbetsgruppen som är ansvarig där de 
sedan för vidare den initiala kunskapen och skapar en attityd som ligger till grunden för 
beslutet att antingen anamma eller förkasta innovationen. Rogers encyklopediska genomgång 
av de mer än 4000 studierna som utgjorde vad han kallade “innovations diffusions”- 
litteraturen avslöjar att den har fokuserat på två frågor (Rogers, 1962; Rogers & Schoemaker, 
1971; 1983). Den första berör vilka processer och kontextuella faktorer som påverkar 
innovationshastigheterna för spridningen. Forskning som behandlar denna fråga undersöker 
teoretiskt härledda matematiska modeller och beskriver långtgående förändringar i 
spridningshastigheter på ett adekvat sätt. Dessa förändringar följer typiskt S-formade mönster 
som allmänt beskrivs med användning av ekvationer för logistiska kurvor (Rogers, 1983). S-
formen är den gula linjen i modellen nedan som förklarar innovationens marknadsandel 
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utefter att innovationen sprids. S-formen kan ha en brantare kurva om innovationen sprider 
sig i hög hastighet men har i princip alltid den klassiska s-formen som Roger (1965) 
beskriver. För det andra, vilka egenskaper skiljer sig från tidigare gentemot senare adoptörer? 
Efter Ryan och Gross (1943 refererad i Abrahamson, 1991) klassiska arbete kategoriserar 
denna forskning aktörer efter hur sent de antog en utbredd teknik för att kunna upptäcka 
skillnader mellan de som var tidiga kontra sena med att anamma denna innovation (Rogers, 
1983). Det var dessa frågor som främst hamnat i fokus och forskning har behandlat kunskap 
om hur man kan påskynda spridningsprocessen och hur det går att överkomma motstånd mot 
acceptansen av innovationen.  
 

 
Figur 2, Diffusion of innovation (Rogers, 1962) 
 
Rogers (1962) tar även upp två olika element för hur en organisation adopterar en innovation. 
Det första steget är “Initation” där “Agenda-setting” ingår vilket innebär att organisationen 
definierar det problem som behöver lösas och söker därefter efter en potential innovation som 
kan lösa problemet. När organisationen har hittat en potentiell innovation söker de 
information om den för att sedan gå över till “Matching” där organisationens problem och 
innovationen matchas ihop. Andra steget är implementationen där organisationen redefinierar 
innovationen så den ska passa organisationen och problemet i sig. Avslutningsvis gör 
organisationen en klarifikation där relationen mellan organisationen och innovationen blir 
mer tydlig och innovationen används i organisationens vardagliga verksamhet. Slutligen 
förlorar innovationen sin separata identitet och blir istället en del av organisationens 
verksamhet.  
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Kritik som har riktats mot den klassiska modellen av diffusion av Rogers (1962) är att den 
bygger på den klassiska förutsättningen/modellen “The economic man/The rational actor”, 
vilka bygger på att aktörerna är rationella med kunskap om sin omgivning och som gör 
effektiva beslut (Ansari, Fiss & Zajac, 2010). Abrahamson (1991) lyfter att centrala frågor 
som när och av vilken process får tekniskt ineffektiva innovationer spridning eller motsatsen 
när och av vilken process blir effektiva innovationer avvisade är något Rogers (1962) 
utelämnar. 
  
3.4.2 Nyinstutionella teorin 
Den nyinstutionella teorin skiljer sig från den klassiska spridningsteorin genom fokus på 
omgivningens påverkan och att den påverkar organisationers beslut att adoptera en 
innovation, istället för att aktörer baserar sina beslut efter effektiva val. Teorin grundar sig 
utifrån Meyer och Rowan (1977) samt DiMaggio och Powell (1983) där det centrala i teorin 
är att organisationer både medvetet och omedvetet influeras av omgivningen vilket leder till 
att de tenderar att efterlikna varandra.  
 
Därför kan beslut inte längre förklaras som ett resultat av det som är logiskt eller bäst lämpat 
för organisationen utan det kan snarare relateras till organisationens anpassning till sin 
omgivning. Genom de normer, institutionella regler och förväntningar som finns i samhället 
är faktorer som påverkar organisationen på så sätt att de kommer agera utifrån omgivningens 
krav istället för organisationens egna bedömningar för att erhålla legitimitet och acceptans. 
(Meyer & Rowan, 1977; DiMaggio & Powell, 1983). Detta beteende som grundar sig i att 
organisationer påverkas av hur andra organisationer hanterar utmaningar och implementerar 
nya idéer menar DiMaggio & Powell (1983) beror på osäkerhet och framtvingad påverkan. 
Scarborough, Robertson & Swan (2015) beskriver detta som att tidiga anhängare ofta blir 
motiverade av prestationsfördelar som innovationen ger upphov till. Utifrån denna teori kan 
legitimitet anses erhållas genom att deras beslut överensstämmer med samhällets 
förväntningar och kommer därför påverkas av sin omgivning i de beslut som tas. Detta 
förklarar Scarbrough, Robertson & Swan (2015) genom att belysa att i vissa fall drivs 
diffusionen av så kallade “fashion or social bandwagon” vilket menas med att de sprids på 
grund av framgångshistorier snarare än innovationens faktiska effektivitet. 
 
3.5 Perspektiv på diffusion 
Abrahamson (1991) har utifrån den klassiska spridningsteorin och nyinstutionella teorin 
utvecklat ny teori som förklaras genom tre perspektiv som kompletterar teorin om effektiva 
val genom att integrera den med omgivningens påverkan. Dessa perspektiv presenteras här 
nedan. 
 
“The Efficient-Choice Perspective”: Detta perspektiv antar att vanligtvis organisationer eller 
deras högsta ledningsteam har en liten osäkerhet om deras preferenser eller mål, vare sig det 
handlar om vinstmaximering eller marknadsandelar eller annan strategisk preferens samt att 
innovationens tekniska effektivitet mäts i förhållandet mellan output och input. Med detta i 
baktanke i förhållande till befintliga resursbegränsningar väljer därför organisationen 
rationellt den innovation som gör det möjligt för dem att effektivt producera den output som 
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överensstämmer med deras mål. Genom detta perspektiv går det att anta att ett prestationsgap 
kommer leda till att spridningen av innovationen endast sker till organisationer som kan fylla 
detta gap på ett effektivt sätt genom att implementera och anta dessa innovationer. Och vice 
versa då organisationer väljer att avvisa en innovation. Det vill säga då de inte finner att de på 
ett effektivt sätt kan fylla dessa gap (Abrahamson, 1991).  
 
“The Forced-Selection Perspective”: Handlar i stora drag om att kraftfulla organisationer kan 
ha ett intresse av att tvinga en tekniskt ineffektiv administrativ teknik att spridas eller en 
effektiv teknik att avvisas trots organisationers motstånd mot att anta eller avvisa denna 
teknik. Detta perspektiv antar att tekniskt ineffektiva innovationer tenderar att spridas bland 
grupper då dessa innovationer får uppbackning av kraftfulla organisationer som befinner sig 
utanför denna grupp. Utifrån samma perspektiv då det kommer till avvisandet av effektiva 
innovationer tenderar det att bero på att organisationer utanför denna grupp utövar politiska 
påtryckningar för att avvisa denna innovation och att de som utövar denna press har större 
makt än de som kämpar för att behålla innovationen. (Abrahamson, 1991)  
 
“The Fashion Perspective” handlar om att företag imiterar andra externa företag som har stort 
inflytande. Detta perspektiv antar att organisationer som karaktäriseras av osäkerhet kommer 
att bli påverkade av externa aktörer såsom media och managementkonsultbolag. Vid “The 
Fashion Perspective” som utgångspunkt tenderar ineffektiva innovationer att sprida sig till 
organisationer då aktörer i ett “mode-nätverk”, så som exempelvis tidningen “forbes” och 
managementkonsultbolag främjar dem. Utifrån detta perspektiv tenderar organisationer att 
avvisa gamla tekniska effektiva innovationer då aktörer i “mode-nätverket” introducerar 
likartade ersättare. (Abrahamson, 1991) 
 
“The Fad Perspective”: Precis som i “the fashion perspective” antar detta perspektiv att 
spridning av innovationer sker under förutsättningar då det råder osäkerhet eftersom 
organisationer imiterar hur andra organisationer fattar beslut. Det som skiljer detta perspektiv 
mot “fashion” perspektivet där spridning av innovationer sker för att organisationer imiterar 
andra organisationer, såsom managementkonsultbolag som befinner sig utanför gruppen 
handlar detta perspektiv om att en organisation inom en grupp efterliknar andra 
organisationer inom den gruppen. Utifrån detta perspektiv beror anledning till att 
organisationer i en grupp efterliknar andras beslut att tillämpa en ineffektiv innovation 
kommer att variera beroende på hur pådrivande pressen är att efterlikna och hur benägna 
gruppen är att ge efter för denna press (Abrahamson, 1991). Detsamma menar Abrahamson 
(1991) då det kommer till organisationernas benägenhet att efterlikna varandras beslut i att 
avvisa en tekniskt effektiv innovation kommer vara beroende på hur pådrivande pressen är att 
efterlikna andra organisationer samt hur benägna gruppen är att ge efter för denna press. 
(Abrahamson, 1991) 
 
Abrahamson (1991) menar att inledningsvis väljer vissa organisationer att anta tekniskt 
effektiva innovationer. “Fashion setters” ser detta som en signal från dessa organisationer och 
beslutar att främja dessa innovationer. För att göra det formuleras organisatoriska mål och 
övertygelser som motiverar att dessa innovationer införs. Dessa mål och övertygelse leder till 
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de rationella beslut från andra organisationer att anta denna teknik och hjälpa till att starta 
denna trend. Denna cykel kan upprepa sig och kan förklara hur det som är tekniskt effektiva 
och ineffektiva val utvecklas samtidigt som innovationen tar spridning.  
 
3.6 Fashion, Fads och Bandwagons 
Abrahamson (1996) definerar management fashion som:  
“... a relatively transitory collective belief, disseminated by management fashion setters, that 
a management technique leads rational management progress”. (Abrahamson, 1996 s257). 
Och definierar “fashion-setting” processen på följande sätt: 
“... the process by which management fashion setters, continuosly redefine both theirs and 
fashion followers’ collective beliefs about which management techniques lead rational 
management progress”. (Abrahamson, 1996 s257) 
 
Forskning som har handlat om spridningen av administrativa innovationer som exempelvis 
strategiska enheter (Porter, 1989 refererad i Abrahamson, 1991), T-grupper och 
matrisstrukturer (Business Week, 1986 refererad i Abrahamson, 1991), effektivitets enheter 
(Lawler & Mohrman, 1985 refererad i Abrahamson, 1991), decentralisering (Mintzberg, 
1979) och fusioner (Kogut, 1988 refererad i Abrahamson, 1991). Forskare som har benämnt 
dessa administrativa innovationer som “fad” eller “fashions” beskriver ofta dessa på främst 
två olika sätt om hur det skadar organisationer. Det ena synsättet hävdar att trender 
underlättar för dessa ineffektiva innovationer att spridas och att tekniken sällan har någon 
nytta för organisationen. Det andra synsättet hävdar att det fyller en symbolisk funktion som 
signalering av innovativitet men att det inte har någon påverkan att förbättra organisationers 
ekonomiska prestationer (Abrahamson, 1996). 
 
Abrahamson (1996) använder termen “Management fashion setters” och förklarar dessa vara 
aktörer som sprider olika management trender, i en kollektiv övertygelse om att vissa 
management tekniker står i framkant för att utveckla företag. Abrahamson (1996) menar att 
“fashion setters” är managementkonsult firmor, management gurus och handelshögskolor. 
Abrahamsons (1996) menar att management fashion i stor utsträckning är ett kulturfenomen 
som formas i normer av rationalitet och utveckling. Företagsledare kan därför försöka 
uppvisa rationalitet genom att använda sig av management tekniker som aktieägare upplever 
är ett rationellt sätt att leda företaget. I jämförelse med existerande litteratur kring 
“management fashion”, i synnerhet (Abrahamson, 1991, 1996) visar Mol och Birkinshaw 
(2009) att företagen inte endast introducerar nya management metoder då de erbjuds av 
marknadsaktörer som konsulter, utan även när de erbjuds av interna och professionella källor. 
 
“Bandwagon effekt” menas att då flera organisationer adapterar en innovation blir de 
organisationer som icke har anammat den nya innovationen rädda för att riskera minskad 
effektivitet om många konkurrenter anammar den nya innovationen (Abrahamson, 1993; 
Ansari, Fiss & Zajac, 2010). Organisationen väljer inte att implementera innovationen på 
grund av en egen utvärdering utan på grund av pressen att andra organisationer redan har 
anammat den. Många gånger har organisationen redan gjort en utvärdering utav 
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innovationens effektivitet och valt att inte implementera den då de ansåg den vara ineffektiv. 
På grund av “Bandwagon effekten” känner de press att ändå implementera den.  
 
Benderds och van Veen (2001) har baserat sin studie på Abrahamsons forskning, för att sen 
själva studerat fenomenet om management fashions. Benderds och van Veen (2001) föreslår 
att management fashions bäst kan konceptualiseras som produktionen och konsumtionen av 
temporära management tekniker och de organisatoriska förändringar som framkallas av och 
associeras med denna diskurs. Benderds och Van Veen (2001) menar att denna 
konceptualisering tillåter oss att ta hänsyn till tolkbarhet samt en viss grad av tvetydighet om 
modeinnehållet och dess konsekvenser för den dynamik som är involverad i denna pågående 
process av skapandet och återskapandet av ett koncepts konnotationer. Benderds och van 
Veen (2001) menar att då management fashion studeras bör det även involvera: 
 

“... the patterns of production and consumption of temporarily intensive 
management discourse, and the organizational changes induced by and 
associated with this discourse”. (Benderds & van Veen, 2001 s.40). 

 
Detta är något som är relevant för blockkedjetekniken då det inte finns någon direkt 
översättbar implemeteringsform som ser likadan ut för alla organisationer. För en 
organisation kan blockkedjan betyda en sak medan för en annan organisation något helt 
annat. Därför är det viktigt att ha i beaktning vad blockkedjan betyder för de studerade 
organisationerna vad de har för konnotationer till blockkedjan. Detta perspektiv kompletterar 
Abrahamsons (1996) definiering av “management fashion”. 
 
3.7 Faktorer som påverkar diffusion 
Mol och Birkinshaw (2014) har också Abrahamson som utgångspunkt då de förklarar 
spridning av management innovationer. Utöver det Abrahamson belyser de även faktorer som 
påverkar diffusionen vilka kommer presenteras här nedan. 
 
3.7.1 Externa faktorer 
Mol och Birkinshaw (2014) beskriver att när en organisation implementerar en ny extern 
management innovation gör de det med extern input i innovationsprocessen som härstammar 
utifrån organisationens verksamhet. Detta kan ske med egna resurser eller med hjälp utav av 
externa konsulter. Staw och Epstein (2000 refererad i Mol & Birkinshaw, 2014) menar att 
fördelen med att använda sig utav externa konsulter är att det hjälper till att legitimera 
management innovationen. Utomstående konsult: När management innovationen ska 
implementeras tar organisationen in en utomstående konsult som styrker legitimiteten, bidrar 
med kunskap och trovärdighet till innovationen samt bidrar med stöd i implementeringen 
(Mol & Birkinshaw, 2014). Konsultens roll är att identifiera hot och möjligheter, generera 
nya idéer, bidra med en utomstående insikt, för att slutligen skapa systematisk praktik. 
Fördelen med att använda sig utav en utomstående konsult är att de anses ofta bidra med ny 
kunskap och perspektiv till organisationen, vilket kan göra implementeringen enklare och 
smidigare. När förändring görs utav interna resurser blir de istället begränsade utav 
organisationens förutsättningar och kultur (Mol & Birkinshaw, 2014). 
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3.7.3 Extern input 
Interna resurser, det vill säga organisationens anställda, använder sig utav extern kunskap för 
att implementera management innovationen i organisationen (Mol & Birkinshaw, 2014). Den 
externa kunskapen är oftast exempel från andra organisationer som är speciellt överförbara 
till den egna organisationen eller mer abstrakta principer som godkänns av organisationen. 
Den externa kunskapen implementeras ofta tidigt i förändringsprocessen. Den interna 
resursens roll i implementeringen är att ha insikt i vanliga problem med innovationen och att 
utifrån management innovationen skapa direkt praktisk användning. Svåra och mer komplexa 
lösningar är oftast enklare att implementera med extern input, det vill säga antingen extern 
erfarenhet, kunskap eller utomstående konsult, då den oftast kräver en bredare och djupare 
kunskap (Nelson & Winter, 1982 refererad i Mol & Birkinshaw, 2014). Extern input handlar 
om de initiativ en organisation tar för att försöka anamma en innoverande eller framväxande 
teknik som ligger utanför deras normala område. Detta är inget nytt fenomen, dock blev det 
först populärt vid it-branschens framväxt, utomstående organisationer ville ta sig till den nya 
tekniken och implementera den i sin organisation. Dushnitsky och Birkinshaw (2016) menar 
att organisationer kan skapa stora innovationer inom organisationen genom att ta till sig 
utomstående kunskap och teknik. 
 
3.7.5 En kontra flera funktioner 
En innovation som har en bredare användning funktionsmässigt och som sträcker sig utöver 
flera funktioner i organisationen kallas för “systematisk” och den kopplar ihop dessa 
funktioner (Mol & Birkinshaw, 2014). Dimension är viktig då den avgör vilken risk och 
komplexitet det innebär att implementera innovationen i organisationen. Att ha en bra 
sammankoppling mellan olika funktioner har visat sig ge organisationer en konkurrensfördel 
gentemot andra organisationer, dock leder det också till att management innovationen från 
den organisationen blir svårare att imitera.  
 
3.8 Sökprocessen av management innovation 
Tidigare forskning av Helfat (2009 refererad i Leiponen & Helfat, 2010) visar att det är 
vanligt att organisationer söker efter kunskap om innovationer inom deras tidigare domäner 
och kunskapsradie, det leder till att sökningen ofta blir begränsad. De menar att chansen att 
lyckas med en innovation blir större om organisationen har en bredare utgångspunkt 
geografiskt och i rådande domäner när de söker efter kunskap. Organisationen bör även ta in 
information som de har tillgång till som exempelvis från sina kunder och leverantörer då de 
kan påverka innovationens utveckling. Leiponen och Helfat (2010) menar att beslutsfattare 
ofta underskattar de medfödda osäkerheter som innovationen ofta innebär, det leder till att 
informationssökningen blir snäv, det gör att det är viktigt att ha bredd i sökningen av 
information. Att ha en bredd i sin informationssökning kan öka chanserna för en effektiv 
implementering av innovationen. Mycket av den information som finns tillgänglig är skapad 
av sammansatt komplementerande information vilket gör att ha komplementerande 
information från flera källor ökar chanserna till en lyckad innovationsprocess.  
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När en organisation väljer att adaptera en innovation är många gånger beroende på 
interaktionen i sociala nätverk och kommunikationsprocessen inom nätverket (Wejnert, 
2002). Direktkontakt mellan aktörerna är oftast de mest effektiva för att sprida innovationer. 
Adaptionen har sällan någon relation till storleken av nätverket utan snarare hur nära 
nätverkets aktörer är och vilket utbyte de har mellan varandra. Hur fort en innovation sprids i 
ett nätverk beror på hur öppna aktörerna är för ny information.  
 
Nätverk som är byggda på liknande struktur, kontext och mål (föreningar, branscher, m.m) 
har liknande effekt som enskilda nätverk men de bidrar även med diffusion som inte kräver 
direkt interaktion mellan aktörerna (Wejnert, 2002). Swan och Newell (1995 refererad i 
Wejnert, 2002) argumenterar för att socialt nätverk är den mest influerade faktorn i en 
diffusion. Påverkan kan ske både vertikal och horisontell i ett nätverk, genom att liknande 
parter adapterar före och organisationen imiterar/tar efter eller så kan de ske vertikalt där 
statusaktörer eller branschansvariga främjar innovationen. Mol och Birkinshaw (2009) menar 
att ju större bolaget är, desto högre nivå på introduktionen av nya management praktiker, då 
dessa företag har fler relationer med andra internationella företag och kunskap vilket ökar 
sannolikheten i sökprocessen av nya Management innovationer. Ju större geografisk 
omfattning på marknaden företaget verkar inom, desto högre nivå på införandet av nya 
management innovationer (Laursen & Salter, 2006; Mol & Birkinshaw, 2009). En studie av 
Chesbrough (2003a, 2003b refererad i Laursen & Salter, 2006) visade att många innovativa 
företag idag lägger mindre pengar på R&D än tidigare. Det på grund av att avkastningen har 
blivit sämre i och med att de lyckas vara innovativa genom att ta in mycket av informationen 
utifrån externa källor. De menar att det är på grund av den ökade mobiliteten av 
kunskapsresurser och att information är mycket mer lättillgänglig än tidigare. Interaktionen 
med utomstående parter är alltså en avgörande faktor vid anammandet av extern innovation 
till organisationen. Kvalitén på informationen från de utomstående parterna kan vara 
avgörande hur lyckad implementeringen blir (Stuart, 2000 refererad i Dushnitsky och 
Birkinshaw 2016).  
 
3.9 Teorireflektion  
Den teoretiska referensramen har gett oss en förförståelse för hur spridning av innovationer 
kan te sig. Detta har resulterat i att vi har fått en bild för vilka faktorer som kan påverka 
spridningsprocessen vilket resulterat i följande reflektioner: 
 
Teorierna kan delas upp i två olika typer av utgångspunkter de har i sin förutbestämda syn av 
verkligheten, den rationella och den nyinstitutionella. Den rationella räknar vi in Rogers 
(1962) då hans modell har sin utgångspunkt i “the rational actor“ som grundar sig i 
förutsättningen att aktören agerar rationellt och har all information om sina beslut. De 
resterande teorierna har en nyinstitutionell grundsyn vilket också vi använt som utgångspunkt 
då vi studerat spridningen av blockkedjan. Den nyinstituniella grundsynen har fokus på 
omgivningens påverkan och menar att den påverkar organisationers beslut att adoptera en 
innovation. Även om de resterande teorierna har samma grundsyn så kan de fortfarande ha 
skilda utgångspunkter som till exempel Mol och Birkinshaw (2014) som grundar sin teori 
utifrån Abrahamsons (1991;1996) då de förklarar hur spridningsprocessen av innovationer ter 
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sig. Därför blir deras förklaring av spridningsprocessen snarlika varandra däremot har Mol 
och Birkinshaw (2014) kompletterat med ytterligare perspektiv på spridningen som 
utelämnats tidigare.  
 
Spridningsprocessen av innovationer förklaras ofta utifrån Abrahamson (1991;1996) och Mol 
och Birkinshaws (2014) teorier med en till viss del kritisk syn på innovationer och menar att 
de snarare ofta kan skada organisationer än hjälpa dem. Detta gör att stor del av deras 
spridningsteori förklarar hur ineffektiva innovationer sprider sig där management trenderna 
underlättar för dessa innovationer att sprida sig alternativt att det snarare fyller en symbolisk 
funktion för organisationerna att anamma vissa innovationer.  
 
 
 

  



 

29 

4. Metod 
4.1 Val av ämne  
Då vi båda har ett intresse för affärer och letar ständigt nya investeringsmöjligheter väcktes 
under hösten 2017 vår uppmärksamhet för kryptovalutor, närmare bestämt Ethereum. Då vi 
fick upp intresset för denna kryptovaluta blev vi även fascinerade av tekniken bakom 
kryptovalutan, det vill säga blockkedjetekniken. I samband med att vårt intresse växte för 
denna teknik förekom bitcoin, som bygger på denna teknik, mer frekvent i både tidningar och 
på sociala medier. Då det uppstod en möjlighet att kombinera vårt intresse för blockkedjan 
med företagsekonomi föll det sig naturligt att arbeta vidare med detta. Blockkedjetekniken är 
ett nytt fenomen och när litteratursökningen påbörjades identifierade vi att det är ett ämne 
som först fått uppmärksamhet de senaste tre åren. Stor del av den forskning som finns berör 
de tekniska delarna om hur blockkedjan fungerar. Vi identifierade att det idag saknas 
forskning som undersöker hur spridningen av denna management innovation ser ut. Vi 
genomförde vår första kontakt med företag som på något sätt indikerat att de tittat på eller 
arbetar med blockkedjetekniken. Vi fick positiv respons och valde att fortsätta med studien 
för att kunna fylla det forskningsgap som råder i dagsläget. 
 
4.2 Förförståelse för ämnet 
Då litteratursökning genomfördes valde vi att använda oss utav söktjänsten “Google Scholar” 
samt Örebro Universitetsbiblioteks söktjänst “Primo” i syfte att hitta vetenskapliga artiklar. 
Ett urval av de sökord som använts för att anträffa relevanta artiklar är “Blockchain”, 
“Diffusion”, “Diffusion of innovation” “Management Innovation” och “Disruptive 
innovation” . Vi valde även att söka efter relevanta författarnamn inom ämnet som 
exempelvis “Rogers”, “Abrahamson” och “Birkinshaw” då det framgick att dessa forskare är 
framstående inom spridningsteorier. Utöver dessa sökord har även källförteckningen 
granskats i relevanta och intressanta artiklar, vilket resulterat i att ytterligare artiklar erhållits. 
Ett krav för samtliga artiklar är att de var “peer-reveiwed”, vilket innebär att artikeln är 
granskad av ämnesexperter innan den accepterats för publicering.  
 
Vi vill även belysa att då vi undersökt nyare citeringar som studerar diffusion har de haft sina 
utgångspunkter utifrån Rogers (1963), Abrahamson (1991;1996) och Mol och Birkinshaw 
(2014) vilket gjort att vi också använt oss utav dessa teorier som förförståelse.  
 
I syfte att kartlägga vilka svenska organisationer som arbetar med blockkedjan använde vi oss 
primärt av söktjänsten google. Detta gav oss en bild av vilka organisationer som offentligt 
gått ut med att de påbörjat projekt med blockkedjan. Det framgick att det var ett fåtal 
organisationer som hade påbörjade projekt. Bankbranschen var den bransch där vi såg flest 
påbörjade projekt där Nordea, SEB och SBAB arbetade med blockkedjan. De respondenter vi 
har intervjuat omfattar en stor del av de organisationer som under studiens tillfälle som 
offentligt arbetade med blockkedjan.  
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4.3 Metadologiska överväganden/Vetenskapliga utgångspunkter. 
 
4.3.1 Val av forskningsmetod 
Studiens syfte är att skapa kunskap om spridning av blockkedjetekniken i Sverige, som Risius 
och Spohrer (2017) menar existerar inga studier som studerat spridningen av blockkedjan. Vi 
har använt oss utav en kvalitativ ansats till vår studie, för som Bryman & Bell (2013) menar 
är den kvalitativa ansatsen användbar för att skapa en djupare förståelse om ett visst fenomen. 
Vi vill skapa en djupare förståelse i syfte att kunna förklara hur spridningsmönstret av 
blockkedjan ter sig. Därför är det av vikt att få utförliga svar av de studerade organisationerna 
i syfte att påvisa vilka faktorer som påverkat spridningen av blockkedjan. Det ger oss även 
möjlighet att besvara hur processen från första kontakt med blockkedjan till att de började 
arbeta med den  
 
Vi tror att en av anledningarna till spridningen utav blockkedjetekniken skiljer gentemot 
tidigare management innovationer, då blockkedjetekniken inte är begränsad till en specifik 
bransch och den går att implementera på olika sätt. Eftersom användningsområde och 
utformning skiljer sig anser vi att en djupare analys av påverkande faktorer kan förklara 
spridningen på ett adekvat sätt. En kvalitativ ansats ger oss möjlighet att undersöka hur de 
tänkt tillämpa blockkedjan och besvara varför de valt att arbeta med den. Denna metod ger 
oss även möjlighet att tolka och förklara respondenternas upplevelser och syn på spridningen 
av blockkedjan till deras organisation, vilket är relevant för oss då denna studie är explorativ. 
Eftersom det inte gjorts några tidigare studier om spridning av blockkedjetekniken finns det 
ingen kunskap om detta fenomen, därav det explorativa syftet i denna studie. 
 
Teorin har fungerat som förförståelse i denna studie vilket gett oss en bild av hur tidigare 
teori förklarar spridning av innovationer. Teorin har använts för att konstruera intervjufrågor 
till våra respondenter samt efter insamlad empiri om vi kunnat utläsa nya spridningsmönster 
eller om det fortfarande råder samma problematik. Syftet med studien har varit av 
utforskande karaktär i syfte att förklara spridningen av blockkedjetekniken, eftersom det inte 
finns några tidigare studier som förklarar hur spridningen av blockkedjan ser ut. På grund av 
att det inte finns någon kunskap om spridningsmönstret av blockkedjan var det av vikt för oss 
att göra iakttagelser utifrån den insamlade empirin i syfte att förklara spridningen. Därför 
undvek vi att förklara blockkedjans spridningsmönster enbart utifrån tidigare spridningsteori, 
detta för att inte förbise faktorer som yttrades av våra respondenter. Varför vi valde detta 
tillvägagångssätt var för att vi ville undvika våran egen och även tidigare teorins påverkan på 
empiri, analys och slutsatser. Hade vi enbart studerat fenomenet utifrån tidigare teori hade 
risken funnits att vi hade missat intressanta aspekter som inte tidigare nämns. Detta är något 
som går i linje med Gioia, Corley och Hamilton (2012) som lyfter vikten med att distansera 
sig från tidigare teori.  
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4.3.2 Val av respondenter 
I denna studie valdes nio respondenterna från åtta organisationer ut med hjälp av ett 
strategiskt urval. Det menas med att respondenterna väljs ut av författarna själva efter 
specifika kriterier (Christensen, 2010). Eftersom blockkedjetekniken är ett nytt fenomen är 
det få svenska företag som redan har implementerat tekniken i sin organisation. Därmed är 
vårt första kriterium att de behöver arbeta med tekniken. Dock inte aktivt i sin verksamhet 
eller att de behöver ha implementerat det, utan snarare att de har börjat undersöka tekniken 
som ett minsta krav. Det andra kriteriet är att de är ett svenskt företag då vi vill säkerställa att 
alla undersökningsobjekt befinner sig i en liknande omvärld, då det kan påverka 
spridningsmönstret. Det sista kriteriet är att undersökningsobjektet på något vis 
kommunicerat att de arbetar med tekniken då det indikerar att de har kommit en bit i 
adoptionen av innovationen.  
 
Eftersom vi gjorde ett strategiskt urval skedde valet av respondenter efter ett icke 
sannolikhetsurval, det menas att alla respondenter inte har samma sannolikhet att bli utvalda 
till studien. Christensen (2010) menar att vid en kvalitativ studie är strategiskt och icke 
sannolikhetsurval passande för att skapa en djupare förståelse, de menar även att det är att 
föredra då expertkunskap efterfrågas. Givet den kunskap vi söker behövde vi komma i 
kontakt med den individen på företaget som hade varit involverad eller ansvarig om 
adoptionen av blockkedjetekniken var icke sannolikhetsurval svårt att undgå. Detta val föll 
sig naturligt för oss då vi ansåg att det var viktigare att nå rätt information än att alla 
respondenter hade samma sannolikhet att bli utvalda.  
 
För att identifiera lämpliga företag sökte vi i media för att hitta företag som aktivt 
kommunicerat att de börjat arbeta med blockkedjetekniken. Vi ansåg att om de är måna om 
att tala med media är de säkerligen också mer benägna att vara delaktiga i vår studie då 
implementering av nya innovationer annars kan vara konfidentiell. När vi tog kontakt med de 
aktuella företagen använde vi oss utav ett nätverksurval. Bryman och Bell (2013) beskriver 
nätverksurval som att en respondent ger tips på andra möjliga respondenter. Vi skickade ett 
introducerande mejl med information om vår studie till svenska organisationer som talat om 
blockkedjan, därefter bad vi dem att rekommendera en person som passade att intervjua. 
Bryman och Bell (2013) menar att respondenten är mer mån om att medverka i studien när 
den har blivit rekommenderad av någon den känner. Vilket underlättade för oss att få tillgång 
till rätt person på företaget.  
 
4.4 Intervjumetod 
 
4.4.1 Förberedelser inför datainsamling 
Turner (2010) menar att under förberedelser är det viktigt att minimera risken för problem 
som kan uppstå under intervjun. Den empiri forskaren själv samlar in direkt från personer är 
så kallad primärdata (Jacobsen, 2002). Fördelar med primärdata är att datainsamlingen kan 
skräddarsys för studiens problemställning (Jacobsen, 2002). I denna studie är primärdata 
hämtat genom telefonintervjuer som varierat från 30 till 55 minuter långa. Anledningen till att 
intervjuerna skiljde sig i tid så markant var på grund av att de organisationer som hade 
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kommit längre i sitt arbete med blockkedjetekniken hade lättare att svara på våra frågor. 
Valet av telefonintervjuer var på grund av att det underlättade för våra respondeter att 
medverka samt det är kostnads- och tidseffektivt. I syfte att förbereda våra respondenter inför 
intervjun skickade vi ut vår intervjuguide till dem för att låta dem se över de frågor vi tänkte 
ställa och därmed få mer utförligare svar. Vi lät en utomstående person granska vår 
intervjuguide för att undvika risken för oklara frågor eller missförstånd innan vi genomförde 
våra intervjuer. Med hjälp av tillgänglig information skapade vi oss en förståelse för 
respondentens organisationer vilket gav oss en bättre förståelse i intervjun. Att ha en 
grundkunskap om företaget leder till vad Christensen (2010) menar ger en ökad trovärdighet 
och förståelse i intervjun med respondenten. 
 
4.4.2 Litteratursökning 
Initialt i datainsamlingsprocessen var att läsa in sig på området för att se vad tidigare 
forskning belyser och för att identifiera ett obesvarat problem eller forskningsgap. Vilket i 
denna studies fall blev hur spridning av blockkedjetekniken ser ut bland svenska 
organisationer. Då det övergripande problemet var identifierat började arbetet med att 
formulera relevanta forskningsfrågor för studien. Forskningsfrågor skall enligt Bryman och 
Bell (2013) uppfylla vissa kriterier, de ska vara tydliga, undersökningsbara och ha en distinkt 
koppling till etablerad forskning och teori. Det ska även finnas ett samband mellan 
forskningsfrågorna samt att problemformuleringen skall generera och bidra till kunskap. I 
denna studien formulerades forskningsfrågorna då vi identifierade att det inte fanns någon 
kunskap om hur spridningen av blockkedjetekniken såg ut i Sverige. Då blockkedjetekniken 
kan nyttjas på olika sätt, exempelvis genom att skapa tjänster eller produkter som säljs gör att 
det skiljer sig avsevärt från andra management innovationer som exempelvis “Lean” eller 
“Balanced Scorecard”. Detta kan det ge konsekvenser i spridningen som inte yttrat sig i 
tidigare teori om spridning av andra management innovationer. Eftersom uppkomsten av 
tekniken skiljer sig från andra management innovationer som från en början varit anpassad 
till en organisation och snarare vuxit fram utefter organisationers behov, vilket inte är fallet 
för blockkedjetekniken. 
 
4.4.3 Intervjuguide 
Vi valde att konstruera vår intervjuguide som semistrukturerad vilket innebär att 
intervjuguide består av ett antal övergripande teman med underliggande områden som ska 
beröras inom det specifika temat. Christensen (2010) menar att vid en semistrukturerad 
intervjuguide kan ordningen på intervjun skilja sig mellan olika respondenter, detta för att 
skapa ett bättre flöde och låta respondenten tala fritt och förklara med sina egna ord. När 
respondenten talar mer öppet ger det möjlighet till följdfrågor som kan leda till mer 
beskrivande svar (Christensen, 2010). Våra frågor konstruerades utifrån vårt syfte och 
forskningsfrågor för att säkerställa att samtliga frågor var kopplade till detta. Intervjuer av 
kvalitativ karaktär är bestående av öppna frågor för att möjliggöra att respondenten bidrar 
med sina egna åsikter och perspektiv samt att ge en rik och detaljerad beskrivning (Chenail, 
2011). I syfte att få våra respondenter att tala med egna ord och fritt valde vi att ställa öppna 
och breda frågor. Då vi inte fick tillräckligt med information hade vi även på förhand 
konstruerat kompletterande frågor som var mer styrda för att säkerställa att vi hade den 
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information vi var i behov av. För att undvika missförstånd med respondenten undvek vi att 
ställa frågor som var ledande eller oklara och undvek teoretiska begrepp. Detta belyser 
Turner (2010) är viktigt för att undvika missförstånd.  
 
För att skapa en djupare förståelse för hur vi konstruerat och formulerat våra intervjufrågor 
exemplifieras detta genom ett fåtal utvalda frågor ur vår intervjuguide. Detta för att påvisa för 
läsaren hur vi förenar våra intervjufrågor med den teoretiska referensramen samt studiens 
forskningsfrågor. 
 
Det är av vikt att inledningsvis skapa förtroende med respondenterna. Detta kan uppnås 
genom att inleda intervjun med enkla frågor vilket kan få respondenten att bli mer avslappnad 
(Bryman & Bell, 2013). Detta är något vi var måna om i våra intervjuer, vi valde därför att 
initialt ställa generella frågor till respondenten. Utöver syftet att få respondenten att känna sig 
bekväm och avslappnad ansåg vi även om det var av vikt för vår studie att få en bakgrund om 
personen, organisationen den arbetar på samt få en inblick i hur länge personen arbetat på 
organisationen. Vår intervjuguide går att finna i bilaga 2, här nedan kommer vi att presentera 
ett urval av de frågor som återfinns i vår intervjuguide. De inledande frågorna som 
presenteras här nedan är samtliga kopplade till Bryman och Bell (2013). 
 
Inledande frågor 

- Vilken är din yrkestitel och vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
- Kan du beskriva kort om ert företag och vad er verksamhet innebär? 
- Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

 
Efter att det inledande frågorna genomförts ställde vi övergripande frågor om både 
Management innovationer samt disruptiva innovationer. Vi ställde dessa frågor för att få en 
förståelse till hur de själva tänkt arbeta med blockkedjetekniken samt för att kontrollera vad 
respondenterna själva hade för uppfattning om blockkedjetekniken. Två exempel på de frågor 
som ställdes var: 

- I vilken utsträckning skiljer sig blockkedjetekniken jämfört med de teknologier ni 
arbetar med idag? 

- Tror ni att blockkedjan har möjlighet att förändra er bransch? 
 
Den första frågan är kopplad till Hamel (2006) samt Mol och Birkinshaw (2009) teorier om 
vad en management innovation behöver innebära för att få klassificeras som detta. Den andra 
frågan är relaterad till Christensen (2013) och White (2017) som påvisar att disruptiva 
innovationer har möjlighet att förändra branscher. Syftet med dessa teman är att få en bild om 
hur respondenternas utgångspunkt gällande blockkedjan stämmer överens med hur vi valt att 
se på den. 
 
När dessa teman hade berörts och vi var nöjda med den information vi fått in gick vi över till 
att behandla temat diffusion. Detta är kopplat till både syftet och forskningsfrågorna med 
studien och ställdes för att få en förklaring till vilka faktorer som faktiskt påverkat 
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organisationen i fråga att adoptera blockkedjetekniken. Exempel på frågor vi behandlade som 
berörde temat diffusion var 

- Hur kom ni i kontakt med blockkedjetekniken? 
- Hur utvärderades beslutet att införa blockkedjetekniken? 
- Upplever ni att det finns interna eller externa påtryckningar i att implementera 

blockkedjetekniken? 
- Anser ni att ni har påverkats av andra företag som börjat arbeta med tekniken? 

 
Den första frågan som ställs i syfte för att få en förståelse hur de kom i kontakt med 
blockkedjetekniken är relaterat till Abrahamson (1991) samt Mol och Birkinshaw (2014)som 
berör varför en organisationen väljer att anta en innovation. Då vi frågar hur beslutet att 
införa blockkedjetekniken utvärderades är för att koppla till bland annat Helfat (2009, 
refererad i Leiponen och Helfat, 2010) som studerat hur organisationers sökprocesser ser ut. 
Den tredje frågan är kopplat till Abrahamson (1991) och Mol och Birkinshaw (2014) som 
menar att interna eller externa påtryckningar kan vara avgörande i de beslut en organisation 
tar då den implementerar en innovation. Den sista frågan av de exempel vi belyser här 
relaterar till Abrahamsons (1991) verk som menar att innovationer kan drivas av trender och 
att företagen själva inte utvärderar vad innovationen faktiskt har för inverkan på deras 
organisation utan imiterar istället andra organisationer i tron om att det är effektivt.  
 
Då vi ansåg att vi inte fick in tillräckligt tydliga och djupa svar från respondenten var vi båda 
aktiva med att ställa följdfrågor för att få ut tillräckligt med information om varje fråga. Detta 
är något Bryman och Bell (2013) menar är vanligt förekommande under semistrukturerade 
intervjuer.  
  
4.4.4 Intervjuer 
Vår första intervju var till för att skapa oss en grundlig bild av fenomenet. Vi genomförde åtta 
intervjutillfällen varav i ena fallet var det två närvarande. Således har vi totalt intervjuat nio 
respondenter på åtta olika organisationer. Samtliga intervjuer spelades in med 
respondenternas godkännande. Det var för att möjliggöra transkribering och även för att ge 
oss möjlighet att fokusera på intervjun. Vi var båda delaktiga i intervjuerna varav en var 
huvudinterjvuare medan den andra kontrollerade så att alla övergripande teman hade berörts 
samt ställde följdfrågor. Det gjorde att vi fick en bra bild av intervjun samtidigt som den 
pågick och underlättade om vi behövde gå djupare inom något ämne.  
 
Samtliga intervjuer bland företagen genomfördes utifrån samma intervjuguide.Det var sällan 
någon fråga uppfattades som oklar och om så var fallet tydliggjorde vi hur vi tänkte för 
respondenten. 
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4.4.5 Transkribering av intervjuer 
Efter vår första intervju började vi med transkriberingen i syfte att kontrollera om någon av 
frågorna var oklara, behövde utvecklas samt att vi fick den information som vi sökte. Vardera 
intervju vi transkriberade återgav vi ordagrant i den mån det gick för att få en precis och 
rättvis återspegling av intervjun. Fördelar med att transkribera interjvuer enligt Bryman och 
Bell (2013) är att det gynnar analysarbetet då det är enkelt att observera vad respektive 
respondent framfört och det faktum att forskarna återgå till intervjumaterialet. Nackdelar med 
transkriberingsarbetet är exempelvis att det är ineffektivt tidsmässigt (Bryman & Bell, 2013). 
För att minimera risken för förlorade intervjuer spelade vi in dem på två olika enheter.  
 
4.5 Analysmetod 
Kvalitativ data behöver enligt Alvesson och Sköldberg (2008) grupperas, struktureras och 
kondenseras eftersom den är komplex. Detta är något som behöver genomföras inför 
analysarbetet (Bryman & Bell, 2013). En av de vanligaste metoderna som används för att 
analysera just kvalitativ data är enligt Bryman och Bell (2013) en så kallad tematisk analys. 
Den utgår ifrån att hitta teman eller mönster i det transkriberade underlaget (Bryman & Bell, 
2013). Det används som en metod för att systematisera den omfattade insamlade 
datamängden (Alvesson & Sköldberg, 2008). Eftersom vi hade ett omfattande material och 
vårt syfte var att få ut mycket information för att skapa en djup förståelse för det undersökta 
fenomenet ansåg vi att detta var en lämplig metod även för oss. Genom denna analysmetod 
kunde vi på ett strukturerat och flexibelt tillvägagångssätt analysera vår empiri.  
 
Nowell, Norris, White och Moules (2017) beskriver att den tematiska analysen omfattar en 
process för strukturering samt analys av det insamlade materialet. Genom semistrukturerade 
intervjuer samlades vår data in för att därefter transkriberas. När transkriberingen var 
genomförd läste vi igenom detta flera gånger, vilket Nowell et al. (2017) menar är det första 
steget i den tematiska analysen. Utifrån vår teoretiska referensram gjorde vi till en början en 
uppdelning för att möjliggöra en strukturering av empirin och sortera in det i ett 
sammanhang, vilket Nowell et al. (2017) menar är andra steget i denna process. Däremot 
agerade vår teoretiska referensram som förförståelse för hur spridning av management 
innovationer vanligen ser ut. Eftersom det inte råder någon kunskap om spridningen av 
blockkedjetekniken resulterade det i att studien antog ett explorativt syfte där vi ville bidra 
med kunskap om spridningen av blockkedjan. Därför analyserade inte vi vår empiri utifrån 
teorin utan vi gjorde iakttagelser och tolkningar utifrån den insamlade empiri vi genererat. 
 
Efter att vi hade fått en förståelse för hur tidigare spridning sett ut valde vi därför att skapa 
teman utifrån vår empiri för att undvika att bli låsta till befintlig spridningsteori samt i syfte 
att bidra med kunskap för hur blockkedjans spridningsprocess ter sig. Vi skapade därefter 
några övergripande teman och gjorde sedan det Nowell et al. (2017) belyser som ett viktigt 
steg, det vill säga att granska det noggrant. 
 
Därefter kunde vi förena vissa teman till ett större övergripande tema. Vårt första huvudtema 
är klassificering av blockkedjan, där underteman är de två olika definitioner vi såg möjliga 
utifrån empirin. Utifrån dessa skapade vi ett tredje undertema med en egen klassificering av 
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blockkedjan. Vårt andra huvudtema är tillämpning av blockkedjan vilket omfattar hur de 
olika organisationerna tänkt arbeta med blockkedjetekniken. Vi delade in dem i de olika 
användingsområden som var tilltänkta då vi kunde urskilja att detta påverkade 
spridningsmönstret. Avslutningsvis gjorde vi en sammanfattande analys där olika underteman 
grundades utifrån det vi kunde utläsa i empirin. Vi kontrollerade att samtliga underteman var 
lämpade under varje huvudtema. Då vi komponerat ihop samtliga huvudteman jämförde vi 
och granskade detta i förhållande till vårt transkriberade material för att säkerställa att det var 
det som framkom från intervjuerna och att det sedan kunde knytas an till våra 
forskningsfrågor. Detta är vad Nowell et al (2017) menar är det sista steget i den tematiska 
analysen där forskaren skall sätta analysens giltighet i relation till forskningsfrågorna. 

 
Figur 3, analysmodell egenkonstruerad (2018)  
 
4.6 Trovärdighet  
Begreppen reliabilitet och validitet är de klassiska begrepp för att avgöra möjligheten att 
återskapa en studie samt för att se om studien har lyckats mäta det som den var menad att 
mäta. När det gäller en kvalitativ studie finns det enligt Bryman & Bell (2013) ett begrepp 
som bättre återspeglar dessa delar vilket är trovärdighet. De delar upp trovärdighet i fyra 
delar, tillförlitlighet, pålitlighet, objektivitet och överförbarhet.  
 
4.6.1 Tillförlitlighet 
För att studien ska anses vara tillförlitlig menar Jacobsen (2002) att respondenternas kunskap 
om fenomenet är av vikt. I syfte att säkerställa att respondenterna var relevanta för 
undersökningen intervjuade vi enbart respondenter som varit delaktiga i ett 
blockkedjerelaterat projekt för organisationen i fråga alternativt satt i en beslutsfattande roll 
om vilka strategier och innovationer som implementeras. 
 
Då vi intervjuade nio antal personer har det genererat nio perspektiv för hur spridningen av 
blockkedjetekniken ser ut i denna studie. Det resulterade i möjliggörandet att jämföra, 
analysera och dra slutsatser för hur spridningen av blockkedjetekniken ser ut på den svenska 
marknaden. I syfte att öka studiens tillförlitlighet har vi kontrollerat intervjufrågorna flertalet 
gånger, transkriberat samtliga intervjuer med relevanta personer för det valda ämnet. 
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4.6.2 Pålitlighet 
Pålitlighet menas med i vilken mån studien går att återskapa (Bryman & Bell, 2013). För att 
öka pålitligheten och samtidigt ge en transparens har vi återgett de faser vi har genomfört vid 
skapandet av studien. I syfte att öka vår pålitlighet har vi försökt återge en specifik 
beskrivning av vår process i skapandet av denna studie. Denna studie undersöker spridningen 
vilket är en pågående process leder det till att det kommer det vara svårt att replikera studien i 
samma skede av spridningen vilket minskar möjligheten till att återskapa en liknande studie. 
Detta leder till att ett återskapande av denna studie hade möjligtvis resulterat i ett annat 
resultat då den studerar spridningen i ett senare skede.  
 
4.6.3 Objektivitet 
Denna del handlar om i vilken mån forskarna lyckades vara objektiva i studien och att 
resultatet inte blivit färgat av författarens värderingar och åsikter. Bryman & Bell (2013) 
menar att det är svårt att vara helt objektiv i en kvalitativ studie då mycket av processen i en 
kvalitativ studie grundas på tolkningar. Risken att vi har påverkat studiens finns då vi 
återberättar det som vi anser är relevant av intervjuerna och analysen sker utifrån våra 
uppfattningar av fenomenet. Vi har dock genom arbetets gång försökt hålla en kritisk 
inställning mot våra tolkningar samt tidigare forskning för att skapa en högre trovärdighet.  
I syfte att säkerställa att våra tolkningar av intervjumaterialet i största mån är objektiva valde 
vi att låta en utomstående person granska och själv fått tyda intervjumaterialet från 
respondenterna. Detta jämfördes sen mot våra tolkningar vilket överensstämde med deras 
uppfattning, vilket stärker objektiviteten. 
 
4.6.4 Överförbarhet 
Överförbarhet syftar och omfattar i den grad resultatet av studien kan överföras till andra 
kontexter. Då en kvalitativ studie genomförs betyder det att försöka fånga djupet i en unik 
kontext (Bryman & Bell, 2013). Denna studie avser att fånga djupet i vilka faktorer som leder 
till spridningen av blockkedjetekniken bland svenska företag. I kvalitativ forskning hävdar 
Bryman och Bell (2013) att det kan vara problematiskt att uppfylla kravet för replikerbarhet 
eftersom det är omöjligt att frysa den sociala miljön.  
Då varje intervju är ett unikt socialt utbyte leder det till svårigheter att överföra resultatet till 
olika kontexter än den som studerats. 
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4.7 Metodreflektion 
Eftersom resultaten och intervjuerna är offentliga finns det risk att respondenterna valt att 
vinkla sina svar för att framstå i bättre ljus. När en organisation adopterar en ny innovation, 
speciellt i ett tidigt skede finns det alltid en risk för organisationen att implementeringen inte 
går som tänkt.  
 
Det finns en risk att respondenterna undanhöll information på grund av att vissa delar inom 
adaptionen är företagshemligheter. Detta är något vi märkte hos managementbolaget, då de 
var den enda organisationen som önskade att få vara anonyma och inte ville gå in alltför 
mycket på vad de gjorde i dagsläget med blockkedjan. Då implementeringen inte är en 
självklar form kan organisationer bygga sina system annorlunda mot varandra och därmed 
vilja skydda sin organisations implementering mot konkurrenter.  
 
Innan intervjun skickade vi ut intervjuguiden till repsontenden i förväg för att personen i 
fråga skulle ha en bättre bild om vad intervjun skulle omfatta. Risken det medförde var att vi 
kunde få inövade svar. Dock anser vi att det troligen ledde till mer utförliga svar. Det kan 
möjligen lett till att respondenterna var mer måna om att bli intervjuade av oss. Det eftersom 
det kan vara ett känsligt ämne att diskutera, i och med företagshemligheter och liknande, men 
såg att frågorna berörde spridningen mer än själva implementeringen. 
 
Vi tror att blockkedjans spridning kan ha sin karaktär på grund av att den är fortfarande i ett 
väldigt tidigt skede. Möjligtvis kan tekniken sprida sig på ett alternativt sätt som mer liknar 
teorierna i framtiden. Detta då innovationen idag inte erbjuder en enkel och direkt 
implementering utan kräver att organisationen bygger tekniklösningen från grunden, något 
som innebär stora investeringar. Vi anser att våra observationer fortfarande är intressanta då 
de skiljer sig mot de tidigare spridnings teorierna då det inte erbjudits färdiga 
implementeringar för företagen samtidigt som det var en hög efterfrågan på grund av hajpen 
kring blockkedjan.  
 
Ett alternativt tillvägagångssätt var att vi kunde använt oss utav en kvantitativ undersökning 
för att skapa en mer övergripande bild av spridningen och utifrån det kartlägga spridningens 
karaktär. Dock såg vi i vår förstudie att även om det fanns ett stort intresse för blockkedjan 
bland svenska företag, var det få som faktiskt arbetade med den. Det hade lett till att vi hade 
nått ut till några fler men inte tillräckligt många för att skapa några allmänna generaliseringar 
om spridningens karaktär i Sverige, empirin hade snarare blivit fattigare och vi hade inte 
kunnat förklara spridningen på samma sätt som vid en kvalitativ undersökning. Med vår 
utgångspunkt att söka förståelse för vilka drivkrafter som påverkar spridningen anser vi att vi 
att en kvalitativ studie var bäst lämpad då det var relativt få svenska företag som faktiskt 
utrett något med blockkedjan samt att vi ville skapa förståelse för spridningsmönstret.  
 
Vi frågade våra respondenter vad deras initiala tanke med blockkedjan var då de började 
arbeta med den. Denna fråga är svår att säkerställa om vi faktiskt fick ett ärligt svar, då 
organisationerna troligen inte skulle erkänna att de inte hade någon grundidé med tekniken 
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utan snarare började arbeta med tekniken utifrån hajpen som fanns kring den. SBAB sade 
dock att det var så det gick till för dem. 
 
Vi genomförde samtliga av våra intervjuer över telefon. Det är något som kan anses som 
negativt då vi inte kan avläsa kroppsspråk på respondenten utan endast utgå från dennes svar 
och tonfall på rösten. Vi anser dock att våra intervjuer var lyckade och att vi fick en rik 
empiri i slutändan. Vi var också konsekventa genom att genomföra alla våra intervjuer på 
telefon för att ge respondenterna samma förutsättningar och såg till att vi hade samma 
upplägg i genomförandet av intervjun. Intervjun med SBAB var med två respondenter som vi 
intervjuade samtidigt, då den ena hade varit på föräldraledighet och den andra var 
tillförordnade utvecklingschef. Det faktum att det var två respondenter som vi intervjuade 
samtidigt kan ha påverkat intervjun, dock var det inget vi ansåg utan intervjun flöt på bra och 
vi fick en rik empiri från dem. 
 
En av de svårigheter som uppstod var att nå ut till tillräckligt många respondenter, vilket 
Gummesson (2000) belyser är en av de största utmaningarna en författare har. Det vill säga 
att samla in tillräckligt mycket data för vad som krävs till studien. Då det är viktigt för att 
författaren ska ha möjlighet att göra en djupare analys och slutligen nå en slutsats.  
Gummesson (2000) beskriver två olika typer av individer vid insamling av data, 
“gatekeepers” och “informants”. Gatekeepers är de individer som man ofta stöter på vid 
första kontakten med företaget. Antingen ger de tillgång till en möjlig respondent eller så 
“stänger” de dörren för möjligheten. Informants är en individ som kan bidra med viktig 
information eller hjälpa att hitta rätt person att intervjua. De gatekeepers vi stötte på var de 
individer som var ansvariga för mailkontakten på de företag vi skrev till då de inte alltid hade 
rätt kunskap om företagets involvering i blockkedjetekniken och hade därmed i vissa fall 
svårt att rekommendera någon på företaget. De konsultbolag vi kontaktade fungerade i vissa 
fall som både gatekeepers och informants då de hade information om vem vi skulle vända oss 
till men var inte alltid måna om att dela med sig av information då mycket av deras arbete var 
konfidentiellt.  
 
I vår empiri utläste vi att Kairos future var en central aktör i arbetet med blockkedjan hos 
våra respondenter. “Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper 
företag och organisationer att förstå och forma sin framtid.” (Kairos future, 2018). Under 
studiens gång hade vi en inplanerad intervju med Kairos future men på grund av ändrade 
omständigheter blev den tyvärr inte av. Det hade varit bra att ha intervjun med dem då de var 
en bindande punkt i arbetet med blockkedjan och se vilken påverkan de hade på spridningen 
samt hur de arbetar med att sprida och nå ut med blockkedjan till sina kunder.  
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5. Empiri 
Nedan presenteras studiens insamlade empiri och är uppbyggd efter de organisationer som 
medverkat. Först ges en presentation av organisationen och intervjuobjektet för att sedan 
behandla ämnena management innovation, disruptiv innovation samt diffusion. 
 
5.1 Lantmäteriet  
5.1.1 Presentation av organisationen och intervjuobjekt 
Lantmäteriet är en myndighet som kartlägger Sverige, till deras uppgifter ingår även att 
registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt att hantera fastigheternas gränser 
(Lantmateriet, 2018). Lantmäteriet tillhandahåller information och dokumentation om 
Sveriges geografi. De kan erbjuda hjälp med att stycka av en tomt eller på andra sätt förändra 
de rådande fastighetsgränserna. Det är till denna myndighet du vänder dig med ansökan om 
lagfart för att registrera dig som ägare av en fastighet. Idag använder de återförsäljare och 
menar att det är de är viktiga samarbetspartner för att kunna öka och bredda användningen av 
geografisk information och fastighetsinformation, där dessa är en viktiga aktörer för att nå ut 
till alla användare.  
 
Vår respondent Mats har varit verksam inom lantmäteriet och arbetat med utveckling under 
sina 20 år där. Idag är Mats digitaliseringschef, vilken han menar är en populärtitel för chefen 
för digital utveckling vilket han har varit i ungefär ett år. Mats avdelning omfattas av digital 
utveckling, han säger att det omfattar egentligen inte att utveckla någonting utan det berör 
snarare att instruera och attrahera till att utvecklas till en digital verksamhet. Där de har som 
målsättning att bli totalt digitala genom att utvecklas med hjälp av teknikens möjligheter. Vad 
som exakt innebär att bli totalt digitala återstår att se, men de har stora ambitioner till att 
transformera helt och hållet till en digital verksamhet.  
 
5.1.2 Management Innovation 
Mats berättar att blockkedjan är en innovationssatsning som de förväntar sig kommer bli en 
del av deras verksamhet och vardag på lantmäteriet inom ett par år. I dagsläget är de i en 
innovativ fas där han påpekar att de inte överhuvudtaget implementerat eller har tillräckligt 
med kunskap eller erfarenhet om tekniken. I och med att de är i en utforskande fas har de inte 
riktigt tänkt att använda den på något särskilt. De har en idé om att blockkedjetekniken ska 
kunna stödja överlåtelse av fastighet i en vidare mening “från ax till limpa så att säga”. Det är 
grundidén med innovationen, sedan återstår det att se i vilken mån tekniken kommer att 
stödja verksamhet i övrigt. Det går idag bara att spekulera i, men de har själva inte fastställt 
något än. 
 
Deras förhoppning är att tekniken ska förbättra nuvarande arbetssätt och verksamhet på olika 
sätt, men det återstår osäkerhet på själva genomförandet och vad det kan få för konsekvenser. 
Därför menar Mats att de fortfarande måste titta mer på tekniken. Hur blockkedjan kommer 
påverka arbetssätt är främst att säkerheten blir bättre samt öka transparensen. Han tillägger att 
det även kan effektivisera men är osäkra på hur mycket. Däremot är hans tro att på helheten 
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kommer det bli stora effektiviseringsmöjligheter, men att det idag är för tidigt skede för att 
kunna svara på hur mycket det kommer påverka. 
 
Mats säger att blockkedjetekniken inte kommer vara den enda teknik som används och 
utesluta alla andra teknologier i verksamheten. Han tror snarare att det kommer vara ett 
tillskott till verksamheten som bidrar med ökad säkerhet, transparens och viss 
effektivitetshöjning. Han tillägger att det finns olika element inom tekniken som har olika 
egenskaper och för att uppnå bästa resultat kommer de att kombinera tekniker.  
 
5.1.3 Disruptiv Innovation 
Om blockkedjetekniken har potential att förändra Lantmäteriets bransch svarar Mats att det 
finns vissa egenskaper som är väldigt gynnsamma för vissa saker. Eftersom de agerar i en 
bransch som är till för att ge samhället ett förtroende och samhällsservice genom olika 
funktioner, samt hålla information tillgänglig och öppen på ett säkert och kvalitetssäkert sätt, 
menar han att det är egenskaper som går att lägga till i en blockkedja. Därför tror Mats att det 
kommer förändra deras bransch och den offentliga sektorn ganska ordentligt. Då det finns 
flertal myndigheter som har uppgift att hålla information och även kontrollera att servicen på 
den informationen håller hög standard menar han att blockkedjetekniken kan bidra till en 
förbättring inom detta område. 
 
Mats upplever inte att det tillkommit nya användingsområden ju mer kunskap de skaffat sig 
om blockkedjan och tillägger:  
 

“Det kanske är en begränsning vi som myndighet har då vi har en given 
uppgift och ett givet uppdrag. Därför har vi ingen anledning i att 
spekulera hur vi kan utöka vårt användningsområde, utan vi förhåller oss 
till våra givna uppgifter och säkerställer att vi håller oss till dem. Vår 
uppgift är således inte att hitta nya användningsområden eller affärer”. 

 
5.1.4 Diffusion 
Mats berättar att behovet av blockkedjetekniken uppkom genom kunskap som de fick via 
omvärldsbevakning. Första gången de kom i kontakt med blockkedjetekniken var däremot 
genom en kollega som hade deltagit på en konferens i Barcelona. Från en början var 
informationssökningen ganska övergripande. De hämtade in kunskap från konferenser för att 
därefter göra egen efterforskning och studerade allt som fanns tillgängligt på internet. Han 
berättar att det inte var särskilt vetenskaplig kunskap men förvånansvärt kunskapstörstig 
inhämtning av information initialt.  
 
Anledning till att de började arbeta med blockkedjan var på grund av de egenskaper som 
tekniken erbjuder med hög säkerhet samt transparens. Hur beslutet utvärderades att arbeta 
med blockkedjan berättar Mats att det egentligen inte blev en fråga för organisationen utan 
det hamnade snabbt inom ramen av vad de arbetar med i digital utveckling. Beslutet hamnade 
hos honom då han var utvecklingschef för den avdelning som ligger närmast processen de 
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innoverar på, vilket är överlåtandet av fastigheter. Han menar att den avdelningen knöt an till 
blockkedjetekniken.  
 
Mats fortsätter att berätta att han inte upplevt att det funnits några interna påtryckningar att 
börja arbeta med tekniken. Han säger att det inte har varit någon som krävt att de ska kolla 
eller jobba med just blockkedjetekniken, däremot fortsätter han och säger:  
 

“När man väl satt igång så blir det ett tryck både internt och externt för 
att man ser nyttan med tekniken, då blir det naturligtvis ett större intresse 
men det har inte funnits ett tryck som tvingat oss att titta på det”. 

 
Mats berättar att de samarbetar med externa parter, där SBAB och Landshypotek bank ingår 
för att nämna några, gällande blockkedjetekniken för att de själva inte skulle kunna klara av 
att göra en innovationssatsning på det här området. De externa parterna bidrar med teknisk 
kunskap och även erfarenhet från att ha jobbat med tekniken själva. Han tillägger även om 
det finns vissa, precis som de själva, som står för okunskap kring tekniken men att de istället 
har erfarenhet från andra delar i den process de innoverar. Den process de innoverar på ägs 
inte enbart av lantmäteriet och de är inte den enda aktören i processen, utan det är flera 
aktörer som samverkar i denna sektor. Intresset fanns inte enbart hos lantmäteriet utan det 
fanns även hos andra aktörer och genom en träff fick de kontakter och blev varse om att det 
fanns mer med intresse för tekniken inom sektorn. Han påpekar att det inte endast var de 
själva som tog initiativ utan att initiativet även kom från externa parter. 
 
Han menar att det händer mycket inom bank och kreditsidan om man tittar man på 
fastighetssektorn i stort som arbetar med blockkedjetekniken. Han upplever att det pågår en 
del spridda initiativ i världen men just i Sverige är det inte speciellt mycket. Han upplever 
inte att de nödvändigtvis har påverkats av andra företag som arbetar med blockkedjetekniken 
att själva börja arbeta med det. Däremot fortsätter han och berättar att de till viss del kan ha 
påverkats då det har varit och fortfarande är en stor hajp kring tekniken. Mats menar att det är 
intressant och att de dras med i arbetet på grund av andra. Han tillägger att en del företag 
antagligen påverkas av att andra verksamheter arbetar med tekniken men han skulle inte vilja 
påstå att Lantmäteriet har påverkats av det, utan snarare att de allmänt bevakar omvärlden 
och på så sätt fick upp intresset för tekniken. 
 

“Massmedia har ju en jättestor roll eftersom utan det hade ingen känt till 
någonting om det här över huvud taget. Då man är intresserad och sprider 
mycket information kring blockkedjetekniken gör att intresset ökar genom 
att man späder på den här hajpen. Så det är en jättestor roll att media är 
intresserad.” 

 
Vidare berättar han att det definitivt kan finnas hinder med att tekniken är så nära kopplad till 
Bitcoin, men tillägger att intresset inte hade varit så stort om inte Bitcoin fanns. Han fortsätter 
och berättar att Bitcoin även varit världsledande i utveckling av den här tekniken, då den 
etablerat sig och påvisat att den fungerar. Även att det finns mycket saker som kan verka 
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negativt bara för att det handlar om en valuta vars värde det spekuleras i, och som ibland 
driver saker som kanske inte alltid är jättebra är det inte teknikens fel. Så länge man förbiser 
det så inser man att det finns ett stort värde i att det finns något som testats tidigare.  
 

“Det svåraste i arbetet med blockkedjetekniken har egentligen varit att få 
acceptans eller förståelse i verksamheten vi driver här, internt i 
organisationen, hos ledare och även andra. Det vill säga att få den 
förståelsen för storheten med blockkedjetekniken, det är väl den största 
svårigheten tycker jag. Sen är det naturligtvis svårt att hantera den 
uppmärksamhet vi får när vi gör det här jobbet, det är också en ganska 
stor utmaning faktiskt, det kräver en hel del.” 

 
Vidare berättar Mats att det även finns andra aspekter som kan anses svåra. Han menar att vi 
är i en tid där företag inte står på kö för att erbjuda lösningar relaterat till tekniken som 
faktiskt fungerar. Den mogenheten finns inte än och de är inte själva där än heller. Han 
berättar att de inte riktigt kan köpa en färdig lösning och implementera det, men samtidigt ser 
han inte detta som ett problem just nu.  
 
Mats berättar att det till viss del är viktigt att deras arbete med blockkedjetekniken syns utåt. 
Han menar att det ger mervärde till dem själva då det uppmärksammas utanför den egna 
organisation och det påvisar angelägenhet inför det här området. Han menar att det 
legitimerar varför de håller på med tekniken vilket är viktigt. Däremot har inte 
blockkedjetekniken implementerats för att påvisa att organisationen är innovativ. Han menar 
att det inte finns något egenvärde att visa att de är innovativa eller att få den stämpeln. Mats 
fortsätter och berättar att innovationen är till för att driva verksamheten och för att de själva 
ska lära sig och förflytta sig snabbare till ett bättre tillstånd. Det är grundsyftet med att de ens 
innoverar och han berättar att det inte finns något syfte i att visa att de är en innovativ 
organisation. Att det ger bra publicitet är inget nödvändigt för en myndighet utan snarare en 
positiv bieffekt som inte är något de själva aktivt söker efter.  
 
På frågan hur Mats tror att blockkedjetekniken kommer spridas i framtiden svarar han: 

“Jag tror det kommer bli som med alla tekniska spår. När det visas att det 
fungerar och när det visar att det finns service och tjänster att köpa på 
området, det är då tekniken kommer utvecklas och användas i stor och 
bred omfattning. Däremot finns det fortfarande arbete kvar som gör att det 
är ett tag kvar innan det finns blockkedjelösningar i myndigheter och 
organisationer av olika slag. Men jag tror det kommer vara en väl använd 
teknik inom många områden.” 
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5.2 SBAB  
 
5.2.1 Presentation av organisationen och intervjuobjekten 
Startade sin verksamhet för drygt 30 år sedan och ägs av den svenska staten (SBAB, 2018). 
Deras affärsidé går ut på att genom nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till 
privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. De har två 
affärsområden varav ena heter “Affärsområde Privat” där de erbjuder lån- och sparprodukter 
samt digitala bostads- och boendetjänster till privatpersoner. Det andra benämns som 
“Affärsområde Företag & Brf” där de erbjuder bostadsfinansierings- och sparprodukter till 
främst fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. 
 
Till en början vill vi nämna att vid denna intervju närvarade två personer från SBAB då en av 
dem varit föräldraledig och den andra varit tillförordnad under denna tiden.  
 
Jim är utvecklingschef på SBAB och ansvarar för all utveckling som sker i verksamheten och 
arbetat där i sju år, medan Christoffer är tillförordnad utvecklingschef med samma ansvar och 
arbetat på SBAB i fem år. 
 
5.2.2 Management Innovation 
Jim menar blockkedjan är ett intressant område för dem, vilket de även börjat utforska men 
har idag ingen tydlig produktlinje eller utveckling kopplat till blockkedjetekniken utan de 
håller en distans för att se vad utvecklingen bidrar med. Christoffer håller med och menar att 
det är en spännande teknik men att i nuläget vet de inte hur det ska appliceras i deras vardag. 
De är med i ett projekt där de har förhoppningar om att landa i nya frågor.  
 
Jim berättar hur de tänkt använda sig utav blockkedjan och svarar att det egentligen inte finns 
en tydlig utarbetad implementering men svarar: 
 

“Vi arbetar med bolån som är en ganska krånglig process. Processen 
består utav pantbrev, massor av papper som ska skrivas under och skickas 
fram och tillbaka.Vi har börjat utforska hur blockkedjan skulle kunna 
användas för att digitalisera hela denna processen. Vår förhoppning är att 
om vi lyckas digitalisera hela denna process kan det resultera att i du som 
kund kan göra mycket mer. Tidigare har den primära kanal till kunderna 
varit via telefon där vi har en kundtjänst som går att ringa till, men genom 
digitaliseringen skulle kunderna kunna självbetjänas.”  

 
Christoffer berättar att blockkedjetekniken skiljer sig mycket jämfört med de tekniker som de 
använder i dagsläget. Han menar att det är en mer disruptiv innovation jämfört med andra. 
Generellt jobbar de med direktkommunikation till olika aktörer, som exempelvis lantmäteriet. 
Där det är mer “request” och respons liknande interaktioner, detta menar han är något som 
skulle skilja sig ganska mycket. Med blockkedjan skulle denna interaktion kunna vara med 
självgående än vad den är idag då pappersarbetet skulle kunna ske digitalt.. 
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5.2.3 Disruptiv Innovation 
Om blockkedjan har möjlighet att förändra branschen SBAB är verksamma inom svarar Jim: 
 

“Det skulle ge ett minskat behov av att ha vissa centrala aktörer, som 
exempelvis en bank, vilket en transaktion idag måste gå igenom. Det vill 
säga att idag skickas pengar vid transaktioner via banker. Det kan ske mer 
direkta överföringar och det krävs inga centrala aktörer som alla måste 
lita på.” 

 
Christoffer tillägger förutom detta att det även kan leda till ökad transparens mot slutkund, 
det vill säga att ha avtal och liknande tillgängligt för validering.  
 
Om de upplever att det framkommit nya användningsområden ju mer kunskap de fått om 
blockkedjetekniken svarar Jim att det klarnar lite ju längre de kommer i arbetet. Jim fortsätter 
att berätta att om man går tillbaka några år, innan de själva hade börjat utforska tekniken över 
huvud taget menar han att de flesta bara tänkte på kryptovaluta. Det menar han inte var något 
som var aktuellt för dem som inte har transaktionskonton eller kort. Han menar att det blivit 
tydligare med tiden att kryptovaluta snarare är ett användningsområde för blockkedjan, men 
det finns även mycket andra områden som exempelvis kontrakthantering mellan kunder 
vilket är något SBAB studerar och inte alls är kopplat till just kryptovaluta. 
 
5.2.4 Diffusion 
Jim förklarar: 

“Egentligen uppkom inte behovet av blockkedjan utifrån en tydlig idé av 
vad vi behövde, utan behovet uppkom snarare utifrån att det var en otrolig 
hajp kring det.”  

 
Han berättar att det talas mycket om det på konferenser och de kände snarare att det är ett 
område de känner att de själva behöver vara delaktiga i. Det händer och talas mycket om det 
vilket ledde till att de själva ville studera vad det var. De vill få en förståelse för hur de kan 
använda sig utav blockkedjetekniken snarare än att de hade ett tydligt användningsfall för 
den. Vidare berättar Jim att när de först kom i kontakt med blockkedjan var det flertalet 
individer som redan hade börjat kika på det, men att de som företag kom i kontakt då det 
skrevs en artikel om blockkedjetekniken där Lantmäteriet var delaktiga. De kontaktade 
Lantmäteriet och fick en dragning om vad de hade åstadkommit. Christoffer tillägger att detta 
var någon gång under 2016. Beslutet att själva börja arbeta med tekniken gjordes helt enkelt 
på grund av att de under denna dragning från lantmäteriet fick höra att det fanns en del två i 
projektet och de blev tillfrågade ifall de ville vara med i projektet, vilket de då beslutade att 
dem ville. 
 
Jim förklarar att deras informationssökning gällande blockkedjetekniken var ganska 
sporadisk. Detta för att de inte hade något åtagande eller projekt utan att det som sagt främst 
var enskilda individer som snappade upp information som fanns på internet. Kortfattat var 
informationssökningen således ganska ostrukturerad och slumpmässig i ett tidigt stadie.  
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Både Jim och Christoffer upplevde att det inte direkt fanns några interna eller externa 
påtryckningar i att implementera blockkedjan. Jim nämner att det möjligtvis fanns en önskan 
från ledningen att det är ett område de borde studera och ha uppsikt på den utveckling som 
sker kring det, men han tillägger att det inte är någon påtryckning i att de själva skall 
implementera blockkedjetekniken. 
 
Anledningen till att de arbetar med externa parter gällande blockkedjetekniken förklarar Jim 
beror på: 
 

“Det var ett pågående projekt som var till för att se hur det gick att 
använda sig utav blockkedjetekniken till bostadstransaktioner. Det är ett 
område som ligger väldigt nära vad vi själva arbetar med och det var 
också där vi första gången såg ett område där blockkedjan även kunde 
vara tillämpbar för oss.”  

 
Christoffer uppfattar att det sker en hel del arbete med blockkedjetekniken hos storbankerna 
och att de satsar på blockkedjan på många olika sätt, men inte någon mer konkret information 
än så. Han fortsätter och berättar att han upplever att det är mer fokus på transaktioner och att 
kunna bygga bort den centrala aktören för att kommunikationen ska kunna ske direkt mellan 
de inblandade parterna. Han menar att det är spännande men i och med att de själva inte har 
den typen av affär är det inte något som är aktuellt för dem. Jim upplever inte att de 
nödvändigtvis har påverkats att börja arbeta med blockkedjan på grund utav att andra företag 
börjat arbeta med den. Däremot tillägger han att det är något som det pratas väldigt mycket 
om och det är någonting som skulle kunna bli stort för dem på SBAB vilket gör att det är 
viktigt att de själva hänger med i den utveckling som sker. Det är främst det trycket de själva 
känner och upplever om blockkedjan. Christoffer menar att SBAB är en ganska liten aktör 
och antalet processer de kan införa blockkedjan i är relativt få, vilket gör att de är väldigt 
beroende av andra parter för att få det att fungera i helhet. De behöver ha samarbeten för att 
kunna testa blockkedjetekniken i sina egna processer och flöden. 
 
Båda anser att massmedia har haft stor roll i spridningen av blockkedjetekniken. Jim berättar: 
 

“Det är ett väldigt hajpat område vilket vi själva märkte av då vi hoppade 
på projektet. Det uppstår ständigt nya och många möjligheter att få besöka 
konferenser och prata om tekniken, journalister som vill intervjua oss för 
olika tidningar. Processen drivs utav sig själv.” 

 
Christoffer tillägger att blockedjeprojektet får väldigt stor spridning i både press och olika 
nätverk samt att det även sker mycket förfrågningar om projektet. Jim förklarar att det inte 
vore någon katastrof om det inte skulle uppmärksammas utåt att de arbetar med blockkedjan, 
men de menar att det kan finns positiva aspekter att synas utåt rent varumärkesmässigt för att 
påvisa att det är något som de själva arbetar med. Christoffer tillägger att genom att påvisa att 
de studerar en teknik som ligger i framkant är något som förhoppningsvis attraherar duktiga 
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medarbetare. Däremot menar de att blockkjedetekniken inte implementerades för att påvisa 
att företaget är innovativt. 
 
Båda respondenterna berättar att de inte har fått några erbjudanden från exempelvis 
konsultbolag som har kommit och pitchat några tjänster eller erbjudanden gällande 
blockkedjetekniken. De har inte heller blivit inbjudna till några utbildningar eller seminarium 
från konsultbolag. Jim berättar att projektet som de är delaktiga i är mellan dem själva, 
Lantmäteriet, Telia, Landshypoteket och Kairos Future. Han förklarar att det egentligen 
endast är via dem de har kommit i kontakt med information gällande blockkedjetekniken. 
 
På frågan vad Bitcoin har haft för påverkan på spridningen av blockkedjan svarar Jim att det 
både kan ha varit fördelar och nackdelar. Han förklarar att det är Bitcoin som introducerat 
blockkedjetekniken och populäriserat den. Däremot menar han att samtidigt har Bitcoin, 
beroende på vem man talar med, inte världens bästa rykte. Han fortsätter och säger att det 
från början främst talas om själva kryptovalutan men att det har skiftats och idag är det 
blockkedjetekniken som uppmärksammas. Sammanfattningsvis menar han att det har haft en 
positiv inverkan på spridning och det är tack vare Bitcoin som gör att vi sitter här idag och 
talar om det.  
 
Jim berättar att det mest problematiska med att arbeta med blockkedjetekniken ofta handlar 
om att man kommer in i extremt tekniska diskussioner om hur blockkedjan fungerar, medan 
det i själva verket där de största utmaningarna finns för dem snarare är rent legalt och vilka 
lagkrav det krävs ändringar på. Han menar att det är svårt att ha en extremt teknisk diskussion 
med exempelvis en jurist. Christoffer håller med och menar att den största utmaning för dem 
just nu är det juridiska. Han tillägger att tekniken är ganska outvecklad. De är fortfarande i ett 
stadie då de vill hitta bra områden där de kan tillämpa blockkedjan för att leda till 
förbättringar i deras processer och till kund. Han påpekar att det är viktigt, så det inte 
resulterar i att man bara försöker få in tekniken för att det är en cool teknik. Han tror att 
mycket i dagsläget handlar om att hitta bra tillämpningar för tekniken. 
 
Christoffer förklarar:  
 

“Flera av våra dokument, köpekontrakt och framförallt skuldebrevet är 
dokument som enlig lag ska ha en viss formfaktor, det ska vara varaktig, 
där i tolkning så säger lagen att det ska vara ett fysiskt papper. Det är den 
delen vi måste arbeta med, vilket vi också bland annat arbetar med i 
projektet där vi försöker förklara och sälja in till myndigheter och stat.” 

 
Christoffer berättar att han upplever att det i mestadels mottas positivt av statliga 
myndigheter, han säger att Sverige är ett land som vill ligga i framkant gällande 
digitalisering, även om det inte alltid går så fort. Jim berättar att inställningen generellt mot 
blockkedjetekniken är mycket positiv där många är intresserade och tycker att det är ett 
spännande område som de vill titta på. Däremot menar han att många, även de själva 
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fortfarande undersöker och undrar vad det faktiskt kan användas till. Han menar att det pratas 
mycket om det men att det är få faktiska tillämpningar där det löser problem.  
 
Tillsist då de får spekulera i hur de tror att blockkedjan kommer att spridas i framtiden svarar 
Jim att han tror det kommer komma fler praktiska lösningar istället för att det hålls teoretiska 
dragningar om vad det skulle kunna användas till. Han tror också att det kommer uppstå fler 
nischade bolag som kommer sälja in hela lösningar till företag som är baserade på 
blockkedjan. Christoffer svarar att han tror det kommer bli mer tillgängliga produkter och 
tjänster som går att använda direkt istället för att det behöver byggas från grunden, vilket de 
får göra i det projektet de är delaktiga i idag.  
 
5.3 Landshypotek Bank 
 
5.3.1 Presentation av organisationen och intervjuobjekt 
Har varit ett hypotek sedan 180 år tillbaka och har numera även varit en bank i drygt fem år 
och är en utav Sveriges tio största banker (Landshypotek, 2018). Den ägs utav cirka 40 000 
lånekunder inom jord och skog, organiserade som medlemmar i Landshypoteket Ekonomisk 
Förening. Har i huvudsak haft utlåning till jord och skogsägare men nu även för den privata 
sidan där inlåning och utlåning är den huvudsakliga verksamheten men erbjuder även bolån 
till hus.  
 
Den formella titeln är chef för digitala kanaler och innovation. Merete har arbetat på 
Landshypoteket i fem år och huvudsakligen jobbat med utveckling inom digitala områden. 
Hon har även arbetat med att utreda nya innovationer och möjligheter samt 
partnersamarbeten. I dagsläget är hon med i deras senaste innovationsprojektet som är ett 
blockkedjeprojekt tillsammans med ett antal andra parter. 
 
5.3.2 Management Innovation 
Merete menar att då man fördjupar sig i blockkedjan och får förståelse för den dyker det upp 
unika tillämpningar som är intressant för dem, bland annat på privatsidan. På 
Landshypotekets privataffär har de valt att jobba mot digitala områden och med en digital 
affärsmodell. För att kunna möjliggöra detta fullt ut så ser de att blockkedjan har en viktig 
roll. Hon fortsätter och berättar att idag när en person exempelvis tar bolån så måste 
skuldebrevet för bolånet vara i pappersformat på grund av att man inte har kunnat skapa 
originalhandlingar digitalt, PDF:er är oerhört lätta att kopiera. Där skulle blockkedjan vara en 
läsning då den har en teknik där de kan skapa originalhandlingar digitalt. 
 
Merete berättar att de idag är i ett väldigt tidigt skede, det vill säga att de fortfarande är i 
innovationsstadiet. Hon berättar att de har idag leverantörer som har lösningar där de nyttjar 
blockkedjetekniken, vilket innebär att de använder tekniken idag, men fortfarande på en enkel 
nivå. Hon utvecklar och berättar att dessa lösningar handlar om hur man väljer att spara 
hashade dokument.  
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Vidare berättar Merete att det främst är delen om skuldebrevet som är viktigt för dem, då 
utlåning är deras kärnaffär och det är här de har tänkt använda sig av blockkedjan. Hon 
berättar vidare att blockkedjan även kommer vara lika stort för transaktioner och 
överenskommelse om transaktioner som internet varit för information. Hon menar att det 
kommer användas i alla typer av överenskommelser. Allt från vanliga överföringar till HR 
avtal och skapa konton.  
 
På frågan om blockkedjan är till för att förbättra nuvarande arbetssätt eller skapa nya tjänster 
svarar Merete att hon tror den möjliggör att snabbare skapa transparens och öppenhet samt få 
en enkelhet över tid.  
 

“Om du exempelvis är nyanställd på ett företag idag, då är det företaget 
som håller den handlingen och du får en kopia av det. Om båda har 
tillgång till datan har de inblandade parterna istället har en ömsesidig 
överenskommelse. Samma sak om man tittar på Landshypoteket och våra 
kunder, där vi som bank har en skyldighet att fråga om var pengarna 
kommer ifrån och vad de ska användas till. Dessa frågor är ganska 
generiska och om frågorna istället finns på blockkedjan äger kunden dem 
lika mycket som banken. Det finns ett större samförstånd att hantera 
frågorna och även transaktioner på blockkedjan.” 

 
Om allt det här kommer påverka hur de arbetar tror Merete att det kommer påverka hur de 
idag ser på transparens och hur de väljer att lagra data samt hur de väljer att inte lagra data. 
Hon menar att de kommer behöva bli noggrannare med de delarna. Hon berättar att det idag 
finns en lag om PUL, vilket handlar om hur man hanterar personuppgifter, där det kommit en 
ny lag som heter GDPR som träder i kraft den 5e maj. Hon berättar att den har ganska 
långtgående regleringar om hur man får spara personinformation och hur det ska gallras. 
Detta menar hon är en jätteviktig del om hur man även ska jobba med blockkedjan. Det är ett 
regelverk som påverkar alla företag i Europa och inte bara banker som blir drabbade av 
GDPR. 
 
Merete anser att blockkedjan skiljer sig ganska mycket jämfört med de teknologier de arbetar 
med idag. Det kan ge en tydlighet i vem som har gjort vad samt tidsstämpel, man kan inte 
heller “backa” utan att man adderar block rent tekniskt, du raderar ingenting utan du bygger 
vidare på det som funnits tidigare. Detta menar hon gör att det blir en helt annan typ av 
teknik. Samt den distribuerade tanken, att det är flera parter som är med, inte bara att de kan 
läsa och skriva utan också att de godkänner. Hon menar att det är ett nytt protokoll som 
skapar nya förmågor som de kan använda sig utav. Hon tror att man inte förstått vidden av 
det än med tanke på att det fortfarande är i sådant tidigt skede.  
 
 

“För att kunna digitalisera fullt ut så är blockkedjan en riktig möjlighet”. 
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5.3.3 Disruptiv Innovation 
Merete tror att blockkedjan har möjlighet att förändra deras bransch på flera sätt men om hon 
ska konkretisera genom ett exempel tror hon att det kommer leda till en annan balans mellan 
exempelvis banken och kunden.  
 

“Det kommer inte vara banken som sitter på all information som ska 
användas, utan kunden kommer i högre utsträckning att äga sin 
information. Det skulle kunna vara så att kunden äger sin information, så 
begär banken att få använda den informationen i olika sammanhang och 
för att få tillåtelse till detta måste kunden godkänna det. Kunden skulle 
kunna ha sin egen pool av information som de accesar vid olika tillfällen, 
det behöver inte endast behöver gälla en bank utan alla industrier som 
behöver ha tillgång till den informationen.”  

 
Hon tror att kunden kommer få en större kontroll av data på olika sätt. Detta är något hon tror 
kommer bli en utmaning för den enskilda individen, det vill säga att sitta på denna data och 
ge access till olika organisationer. Hon berättar vidare att exempelvis:  
 

“Idag sitter Google på massor av information där vi varken säger bu eller 
bä om hur de får använda den. Idag har vi i princip sagt okej till att de får 
använda vår data men det handlar främst på grund av att vi inte förstår. 
Hur det sen kommer förändra, att vi får ett distribuerat ägande och att 
processen godkänns av andra, tror jag kommer leda till ett samhälle där vi 
måste jobba mer ihop och tillsammans, som också är det fundamentala i 
blockkedjan, att makten inte endast sitter på en position. Idag har de 
ganska mycket makt på de offentliga positionerna, men även banker har en 
stark position på marknaden, det gör att de är starkt kontrollerade med 
olika typer av regelverk. Jag tror det kommer bli en annan balans och en 
annan typ av samarbete för att få alla dessa saker att fungera.”  

 
Om det framkommit nya användningsområden efter att de fått djupare förståelse för tekniken 
berättar vår respondent att ingångsvärdet var att de skulle titta på case om skuldebrev vilket 
de också gjort. Sen berättar hon att de även har tittat på andra case också, men det har inte lett 
till något de själva valt att implementera eller titta vidare på. Hon berättar att de ser att 
användningsområdet fungerar på vilken typ av transaktion av information som helst, men 
man behöver inte använda tekniken bara för att man kan, utan det är alltid en utvärdering som 
behöver göras.  
 
5.3.4 Diffusion 
Behovet av blockkedjan menar vår respondent egentligen var styrt av det regelverk som satt 
begränsningar, vilket har gjort att de inte har kunnat digitalisera sin process fullt ut. Hon 
berättar att de släppte sin digitala bolånsansökan förra året vilket de började arbeta med för 
ett par år sen. De upptäckte då att det låg i linje med vad den satsning de ville göra. Hon 
berättar att digitala bolåneansökan är en ny viktig affär för dem där det finns ett starkt 
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kundvärde. Utifrån deras aspek att få en ökad snabbhet i hela processen och de kan kapa 
många ledtider, men det får också en kraftigt ökad transparens. Det blir möjligt att se vad som 
sker i processen och samtidigt är det ingen som kan kapa fastigheten. Hon förklarar att det 
idag annars kan ta upp till två år innan man får tillbaka den om en person har kapat ens 
fastighet. Detta är ju självklart något man vill undvika. Hon berättar att de alltså såg 
blockkedjan både som en stor vinst för dem själva men även för deras kunder. 
 
Merete berättar om hur de först kom i kontakt med blockkedjetekniken och förklarar att hon 
började läsa mer och mer om det. Hon läste om nya trender som kom, nya 
managementrapporter och började även se youtubeklipp om blockkedjan för cirka tre år 
tillbaka. Sedan dök då projektet (samma som Lantmäteriet och SBAB) upp som ett förslag 
och på så viss föll det sig naturligt.  
 

“Jag deltog inte i någon workshop eller liknande innan vi själva började 
arbeta med blockkedjan och det fanns heller inte så mycket på det området 
då. Jag vände mig till Youtube för att samla information och kunskap. 
Däremot ser läget idag lite annorlunda ut och det finns specifika 
konferenser som endast talar om blockkedjan, framförallt har det 
uppkommit senaste månaden och jag fick senast idag ett par mail om 
konferenser.” 

 
Merete upplever inte att det funnits några interna eller externa påtryckningar i att 
implementera blockkedjetekniken. Hon berättar att hon tycker det är ganska viktigt att det 
syns utåt att de arbetar med blockkedjan av olika skäl. För det första menar hon att det öppnar 
upp för nyfikenhet, det är viktigt att vara utforskande och öppen för nya tankar och idéer som 
finns. För det andra är det viktigt i det här fallet där det gäller att kunna digitalisera, det leder 
till en stark efterfrågan från kunden. Det är viktigt att visa att det finns möjligheter att hantera 
vissa frågor digitalt och det är något de skulle kunna utveckla med hjälp av 
blockkedjetekniken, däremot förklarar hon att de då också måste ha ett regelverk som stöttar 
detta arbete. Hon berättar att förutsättningarna för det inte riktigt finns idag, därför är det 
viktigt att det syns utåt och att de är flera parter som driver den här frågan. Det är viktigt att 
prata om det “uppåt” till de som har lagrum om dessa frågor. Hon tycker att det är bra att alla 
blir insatta i vad det faktiskt innebär, läser man exempelvis bara om Bitcoin blir det farligt 
menar hon, för då har man inte riktigt förstått grunden i vad detta innebär. Hon berättar att de 
samarbetar med externa parter i det projekt som de är delaktiga i. Det är ett projekt som 
Lantmäteriet, Chromoways, Kairos Future (som kör koordineringen av det) och även SBAB 
som är med som bank. 
 
Vad hon uppfattar att andra i branschen gör gällande blockkedjetekniken så upplever hon att 
det mer handlar om nyfikenhet och utforskande del, vilket även är den fasen de själva 
befinner sig inom. Hon berättar att man utforskar och tittar på de möjligheter som finns, 
samtidigt så finns det några få aktörer som gör praktiska case. Hon berättar att man kanske 
inte jobbar lika strukturerat som vanligt och att det är ganska drivet av dem som är mer 
intresserade av IT. Merete arbetar mer åt verksamhetshållet men är samtidigt intresserad av 
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nya typer av innovationer och teknologier vilket också gjorde att hon själv fick upp intresset 
för blockkedjan. Sammanfattat upplever hon att de flesta inom branschen är i ett tidigt, 
nyfiket och utforskande skede. Hon förklarar att de kanske till viss del har påverkats av att 
andra företag börjat arbeta med tekniken. Däremot berättar hon att de inte valt valutadelen 
som merparten av deras konkurrenter har gjort. Kollegorna i branschen har nästan uteslutande 
fokuserat på kryptovalutor på olika sätt, medan de har studerat smarta kontrakt som 
egentligen är en av två olika huvudgrenar i blockkedjan. Hon menar att de har valt den mer 
unika och troligen den stora vägen för företag i framtiden med smarta kontrakt. 
 
Merete berättar: 

 
“På grund av fokuset mot digitalisering och vår affärsverksamhet gjorde 
det att vi tyckte att blockkedjan var intressant, snarare det som drev 
arbetet än hajpen som uppstått runt blockkedjan. Ibland när det kommer 
förfrågningar kan man bli man paff då det är en helt annan vinkel i och 
med hajpen som finns. I Landshypotekets del är det ett genuint affärs- och 
kundintresse redan från början och det är en av anledningarna som gjort 
att vi fått ganska mycket uppmärksamhet internationellt i detta projekt.” 

 
Merete berättar att hon tror att massmedia har varit en ganska viktig del gällande spridningen 
av blockkedjan på flera sätt. Hon menar att man har pratat om både positiva och negativa 
aspekter. Bara att det talas om, gör att det får en bra spridning däremot märker hon 
fortfarande att när man pratar om det med människor som inte är insatta i trender inom det 
digitala är det inte alltid självklart att personen vet vad blockkedjan är för något.  
 

“Ibland har vissa hört talas om kryptovalutor, men hon upplever att det är 
långt ifrån hälften som har hört talas om exempelvis Bitcoin. Även att 
massmedia har varit väldigt intensiva i det här så är det fortfarande en 
lång väg kvar att gå. En av orsakerna är att det är så långt ifrån folks 
vardag vilket gör att man inte orkar sätta sig in i det.”  

 
Hon tror att Bitcoin har haft en påverkan på spridningen av blockkedjan. Både att det har gått 
globalt och att det sprider sig över flera grupper. Att det i början kanske spred sig hos 
personer som gillade tech men att det ganska snabbt spridits till alternativa investerare samt 
early adopters och trendsetters. Hon menar att någon måste börja sprida blockkedjan och se 
till att det blir en massmarknad av det, det är först då det blir någonting utav det.  
 

“Det svåraste med att arbeta med blockkedjetekniken är att förhålla sig 
till de regelverk som finns. Om det bara vore att applicera tekniken utan 
att förhålla sig till regelverk hade det inte varit supersvårt. För oss 
handlar det mycker mer om hur man ska hantera regelverksfrågorna i den 
här processen och hur man ska hantera personuppgifter som ligger på 
blockkedjan som inte går att radera.” 
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Då Merete själv får spekulera i hur hon tror att blockkedjan kommer spridas i framtiden tror 
hon att många företag kommer vara beroende av att någon börjar. Hon menar att några 
företag är modiga och visar på vad det kan användas till. Där det skulle kunna få större 
genomslagskraft är hur man använder blockkedjan för att hantera personuppgifter på olika 
sätt och liknande tjänster, hon tror att några organisationer kommer behöva gå i bräschen och 
tolka regelverket och sedan bara köra. Det är viktigt att påvisa tydliga vinster för kund och 
affärsvinster för företagen. Hon utvecklar och berättar att det var fallet för dem i början då de 
talade om digitalisering att några öppnade upp denna väg och pratade om vikten att göra de 
här sakerna. Kunderna var inte mogna men att man kunde visa på vinster vilket gjorde att det 
blev en standard. Det gick mot att verksamhetr helt blev digitaliserade eller tydliga 
kompletterande delar, så tror hon även att fallet kommer bli inom blockkedjeområdet. 
 
5.4 Axfoundation  
 
5.4.1 Presentation av organisationen och intervjuobjekt 
Axfoundation är en icke vinstdrivande fristående verksamhet vars arbete sker konkret och 
praktiskt och verkar för ett miljömässigt och socialt hållbart samhälle (Axfoundation, 2018). 
De tror på företagande som förändringskraft samt propagerar för breda samarbeten med 
relevanta aktörer i samhället. De menar att deras koppling till en stor internationell 
bolagsgrupp och närhet till företagarfamilj som varit verksam i generationer ger en bra 
förståelse för verkligheten och långsiktigheten. Vad som genomsyrar deras arbete är en bred 
syn på hållbarhet som innefattar integration och mångfald samt hållbarhet för barn och unga. 
Axfoundations syfte är att skapa verklig förändring, då de problem de arbetar med ofta är 
mycket större än de själva, innebär att det är vanligt förekommande att de samarbetar i och 
mellan hela branscher.  
 
Carolina arbetar som generalsekreterare i Axfoundation och har jobbat inom organisationen i 
10 år. Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter berör hållbarhet i stort, där miljöfrågor och 
sociala frågor är de som förekommer mest. Hon berättar att de arbetar ofta med företag som 
förändringskraft och med Axel Johnsonsgruppens företag i olika utvecklingsprojekt för att 
accelerera hållbarhetsarbetet, där syftet sedan är att sprida ut det i samhället.  
 

5.4.2 Management Innovation 
Carolina ser generellt att det finns en stor potential i skärningspunkten mellan hållbarhet och 
tech-branschen inom livsmedel samt inom andra branscher de verkar inom.  
 

“Vi behöver använda tekniken för att bli smartare inte för att accelerera 
linjära ohållbara affärsmodeller. Kan vi applicera digitala exponentiella 
tekniker för att lösa hållbarhetsutmaningar borde vi kunna lösa 
utmaningen snabbare och förhoppningsvis smartare”.  
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Carolina menar att genom tekniken är det möjligt att komma ytterligare ett steg, nämligen att 
det går att applicera för att åstadkomma lösningar inom samhällsutmaningar. Hon säger:  
 

“Genom blockkedjetekniken kan vi få till lösningar för både planetens och 
mänsklighetens överlevnad”. 

 

Utifrån ett spårbarhetsperspektiv menar hon att blockkedjetekniken är en av många tekniker 
som kan vara intressant. De såg hur tekniken fungerade med Bitcoin vilket resulterade i att de 
själva började undersöka tekniken och hur den skulle kunna användas i leverantörsled. Hon 
menar att det är oerhört mycket tid och pengar som allokeras till att kontrollera 
leverantörsled. Hon tillägger:   
 

“Det är mycket pengar som går åt att kontrollera de egna leden, 
tredjepartskontroller, matfusk, återtagningar av livsmedel som inte är vad 
de säger att de ska vara”.  

 

Hon berättar att de är i ett explorativt skede och tillägger att de inte har applicerat 
blockkedjetekniken än men hon har höga förhoppningar om att så snart blir fallet. Vidare 
berättar hon att de nu i dagarna kommer ha en workshop där de samlat stora delar av 
livsmedelsbranschen, där både viktiga aktörer och myndigheter kommer vara delaktiga. 
Under denna workshop har teknikleverantörer identifierat intressanta case som sedan flera 
aktörer kommer samarbeta kring.  
 

Carolina ser främst att blockkedjetekniken möjliggör bättre transparens och spårbarhet och 
tillägger: 

 
“Jag tror att blockkedjetekniken har potential till att förändra många 
delar. Det är många som säger att det är nästa motsvarighet till internet, 
att det kommer vara så omvälvande då du kan bygga in tillit i en kedja 
som tidigare byggts på att det ska finnas en central kontroll i form av en 
myndighet eller en stat”.  

 

Hon menar att det är mycket som kan förändras i och med att aktörer börjar arbeta med den 
här tekniken. Inom livsmedelsområdet är hållbarhet egentligen bara är ett av alla möjliga 
användningsområden, hon menar att det egentligen går att använda till vad som helst. Hon tar 
även upp att blockkedjetekniken har blivit väldigt hajpat som begrepp och menar att det inte 
kommer lösa alla problem, eftersom om det läggs in fusk i systemet från första början är det 
något som också får påverkan på slutresultatet. Därför är det oerhört viktigt att få in rätt 
information från första början. Hon menar att tekniken är mycket bra för att öka 
transparensen och spårbarheten men att det kan finnas risk för livsmedelsfusk ändå. 
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Det som Carolina menar är intressant med just blockkedjetekniken är att den bygger på en 
distribuerad databas. Hon berättat att Havsmyndigheten i dagsläget bygger ett system för 
spårbarhet kring fisk. Det är ett gediget system men leder också till att en aktör/myndighet 
förfogar över känslig information, som hade kunnat se annorlunda ut i en distribuerad 
databas. 
 

5.4.3 Disruptiv Innovation 
Hon förklarar att hon inte vet vad som sätter gränsen för användningsområden men trycker på 
att det är viktigt att hitta lösningar som har affärsnytta, kundnytta eller att det sparar 
kostnader. Det är av vikt att identifiera samtliga av dessa delar i systemet och hon tror själv 
att blockkedjan har mycket att addera gällande dessa delar. Hon förklarar att det inte är en idé 
med att använda sig utav blockkedjor bara för att det är en ny teknik utan det är viktigt att den 
också adderar något i systemet. Hon tar upp begreppet “trust machine” och menar att det är 
en viktig del, hon nämner även att demokratiseringsprocessen utifrån ett leverantörsled också 
är intressant. Den här processen möjliggör att exempelvis bonden, som tidigare varit osynlig i 
leverantörsledet i ett annat land långt bort helt plötsligt får en synlig del i ledet. Detta 
resulterar i att personen får mer insyn genom att endast ha en smartphone och laddar upp data 
i en blockkedja, istället för att behöva ha tillgång till en dator som i sin tur ska vara kopplad 
till en annan dator som den ska vara kopplad till en databas.  
 

Till en början tittade Axfoundation på tekniken för att öka spårbarhet och transparens i 
leverantörsled , men insåg sedan att det går att applicera på i princip vad som helst, och hon 
tillägger: 
 

“Användningsområden känns oändliga, men man måste fortfarande titta 
på var man kan spara kostnader eller tillföra någon extra affärsnytta. Det 
måste vara bättre än det du redan har, annars finns det ingen mening. 
Själv tror jag att blockkedjetekniken kan resultera i väldigt stora 
konsekvenser i framtiden”. 

 

5.4.4 Diffusion 
Då Axfoundation först kom i kontakt med blockkedjetekniken var i samband med att intresset 
för Bitcoin blev allt större och år 2016 träffade hon en person från Kairos Future på 
stockholms tech-fest vilket var första gången de kom i kontakt med tekniken. Efter detta 
började Axfoundation att leta efter case, där hon hittade ett projekt med IBM som de hade 
gjort tillsammans med Walmart.  
 

Då hon förklarar hur behovet av blockkedjetekniken uppkom svarar hon att det till en början 
var explorativt och av nyfikenhet. De undersökte om det var möjligt addera till och hjälpa 
med den problematiken som finns idag, där spårbarhet är något som de brottas med dagligen. 
Hon säger själv att helst skulle hon vilja ha dna test på varje vara som köps så man kan 
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säkerställa att det faktiskt är den vara som den utsäger sig för att vara, men det är inget som 
erbjuds idag. Vissa produkter är så kallade bulkprodukter vilket gör att de inte är lika 
intressanta, som exempelvis att varje riskorn skulle ha en egen spårning är inte av intresse. 
Där det är av intresse svarar Carolina: 
 
 

“Så fort det finns incitament att tjäna pengar att en produkt är ekologisk 
eller certifierat , något som bidrar till ett mervärde hos en produkt, finns 
det också alltid incitament i systemet att fuska. Det är väldigt konstigt när 
det åker in viss mängd pallar med eko-ägg på ett ställe så kommer det ut 
dubbelt så många i samma byggnad i nästa stund”. 

 

Det är denna problematik hon menar att de vill komma åt, då det i slutändan är både individ, 
företagsnyttan samt bonden som vinner på att säkerheten ökar. Detta resulterar i att kunden 
kan vara säker på vad det är den faktiskt äter. 
 

De har själva gjort en förstudie där de har pratat med aktörer som faktiskt har åstadkommit 
någonting gällande blockkedjan inom livsmedel. Hon tillägger att det är många som säger att 
de vill göra någonting men få som faktiskt konkret arbetar med det. Axfoundations första steg 
var att kartlägga vad som faktiskt var gjort och var blockkedjan adderar mervärde, annars 
menar hon att det är lätt att man “slänger iväg” pengar på någonting bara för att man vill testa 
själv. Under en längre period diskuterade de för att förstå mer om tekniken och se var det 
finns området där man faktiskt kan applicera blockkedjan. 
 
När beslutet att faktiskt börja arbeta med blockkedjetekniken förra våren startade de ett 
projekt, tillsammans med Martin & Servera, SKL, SSI samt Kairos Future som är deras 
projektpartners då de arbetade inom samma värdekedja. Vid avslutat projekt togs beslutet att 
arbeta vidare med blockkedjetekniken eftersom det var så pass intressant. Efter detta menar 
hon att intresset kring blockkedjetekniken har exploderat. 
 

Carolina upplever själv inte att det har funnits några externa eller interna påtryckningar att 
börja arbeta med tekniken. Däremot säger hon att det snarare är de själva drivit på arbetet 
med att sprida blockkedjetekniken.  
 

“Vi anser att det är intressant och det är en av våra roller att arbeta med 
saker som vi tror kan ha positiv påverkan på hållbarhetsfrågor med allt 
från matsvinn till spårbarhet, identitet och demokrati”.  

 

Hon tillägger att de exempelvis har ett projekt just nu där det jobbar med risbönder i Pakistan, 
där det egentligen främst handlar om arbetsförhållanden och klimatintresse som de gör 
tillsammans med Oxfam och Axfood. Helt plötsligt uppkom det att de vill testa 



 

57 

blockkedjetekniken i detta projekt, på både ris och jordgubbar. Det har även dykt upp hos 
klädföretaget Filippa K som tillsammans med ett nystartat bolag som vill testa spårningen av 
textilier, det vill säga att tekniken har uppkommit på olika ställen i koncernen utan att det 
fanns några påtryckningar att arbeta med tekniken. 
 

Angående samarbeten med externa parter förklarar Carolina att Axfoundations uppdrag i stort 
är att driva på frågan om hållbarhet på bred front och för att nå någon typ av transformativ 
förändring har det varit viktigt att få med myndigheter. Detta på grund av att myndigheter och 
företag studerar livsmedel utifrån olika perspektiv. Då menar hon att problematiken ligger i 
att hitta ett system där det är möjligt att enas om en kontroll som båda sidor litar på. Detta för 
att slippa dubbla kontroller både från företagens och myndighetens sida. Lyckas man med att 
båda parter kan lita på systemet blir det intressant och det går att ta ett större grepp på denna 
fråga, nämligen genom ett gemensamt tillvägagångssätt kan det gå att enas i ett större 
perspektiv istället för att göra bara göra ett projekt med ett enskilt företag. Detta är 
anledningen till att de väljer att arbeta med branschorganisationer, myndigheter och företag. 
 

Carolina berättar att andra företags arbeten med tekniken är något som påverkat 
Axfoundation organisation till att själva titta på blockkedjetekniken. Hon exemplifierar detta 
genom att nämna Walmart som genomfört ett blockkedjeprojekt tillsammans med flera 
aktörer. Hon förklarar att eftersom detta projekt varit framgångsrikt väcktes även 
Axfoundations intresse för blockkedjetekniken. Hon menar att det bevisar att det finns 
potential för tekniken, inte minst när det handlar om ett sånt stort företag som Walmart.  
 

Carolina anser att massmedia har haft en stor roll utifrån ett perspektiv med bitcoin, men 
också ur ett allmänt perspektiv där det ibland bidragit till den något onyanserade hajpen. 
Däremot tror hon inte att det är många som börjar arbeta med tekniken på grund av hajpen 
utan snarare märker hon själv att det är många som är rädda för att missa något, “fear of 
missing out”. Hon upplever att många av Axfoudations kunder varit väldigt exalterade och 
frågar “Ni håller på med blockkedjan, vad ska ni göra? Vad ska vi göra?”. Då berättar hon 
att det är viktigt att faktiskt se vad det är de vill lösa och åstadkomma för att kunna hitta 
möjliga applikationer. Hon berättar att de själva inte har sprungit in i ett pilotprojekt utan de 
har genomfört en förstudie och samlat flera aktörer som uttryckt ett intresse för att arbeta med 
blockkedjan. De har varit väldigt noggranna med vilka aktörer de arbetar med. Det ska vara 
aktörer som faktiskt vill göra något och inte bara några som är med i detta på grund av 
hajpen. De arbetar även med att få till ett system tillsammans med andra parter under 
testfasen för att undvika dubbelarbete. Detta för att inte alla ska sitta och göra samma tester 
fast på olika ställen. 
 

Hon menar att det finns en poäng med att synas utåt att sprida arbetet med 
blockkedjetekniken därför de tror att det kommer bidra till ökad transparens och säkerhet. 
Genom att skapa ett samarbete där myndigheter, organisationer, företag och branscher skapar 
ett system kommer det bidra till en bättre insyn. Hon menar det pågår en kamp mellan 
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teknikleverantörer, där de har kommit olika långt i arbetet, vilket gör att det är ett “race” som 
pågår på alla håll. Då hon blev tillfrågad om det finns några större aktörer i Sverige som 
sprider kunskap om tekniken har hon svårt att peka ut någon specifik, utan det är i så fall 
Walmarts case som är mest känt.  
 

“Många aktörer är väldigt hemlighetsfulla med vad de arbetar med och 
det finns inte alltför många offentliga case att ta del av. Då många inte är 
villiga att prata om implementeringen av tekniken är det av vikt att 
anordna workshop för att tillsammans se vad vi kan lösa. Där det handlar 
konkret att verkligen få ner vad problemet är, vad vi kan lösa och hur 
långt det går att lösa. Då det är en ung teknik som ständigt utvecklas där 
många lägger rälsen samtidigt som de kör, både de som är experter och de 
som gör tester. Detta gör att det fortfarande är explorativt från flera håll 
och det är nog ingen som hävdar att de är bäst på tekniken, utan 
problemet är att veta var det ger mervärde.”  

 

När Carolina själv får svara på vad det är hon tror kommer vara avgörande för spridningen av 
blockkedjetekniken i framtiden menar hon att då det går att hitta bra case gällande 
blockkedjetekniken kommer spridningen ta fart. Hon tar exempel upp att Saudiarabien 
arbetar med att lägga upp alla sina myndighetsdokument på en blockkedja vilket kan vara ett 
sådant exempel. Hon menar att det är många som har kommit en bra bit på vägen, men just 
nu tittar de själva på områden inom livsmedelsbranschen, men menar att det finns massor av 
andra applikationsområden. Hon avslutar med att säga att det är mycket som händer gällande 
blockkedjetekniken och hon tror att det kommer komma massor av case redan inom ett 
halvår. 
 
 
5.5 Martin & Servera 
 
5.5.1 Presentation av organisationen och intervjuobjekt 
Martin & Servera är Sveriges ledande restauranggrossist, de finns i hela Sverige och serverar 
tre kundkategorier (Martin & Servera, 2018). Enskilda krogar så som den lilla restaurangen 
på hörnet, stora kedjor som exempelvis Sodexo och Burger King samt den offentliga sektorn 
som sjukhus och skolor. Företaget omsätter cirka 15 miljarder och koncernen är indelad i ett 
antal olika bolag. Sammantaget förser Martin & Servera den professionella måltidsbranschen 
med varor, tjänster och kunskap som enligt dem förenklar deras kunders vardag samt 
förbättrar deras affär.    
 
Robin har en bakgrund som managementkonsult och arbetar idag sen ungefär fyra år tillbaka 
på Martin & Servera. Han är affärsutvecklingsdirektör och i kort ansvarar han för den 
koncernens strategiska planering. Koncernen består av ett antal fristående bolag där Robins 
funktion också är att ansvara för förvärvsanalyser och genomförandefasen av dessa. 
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Tillsammans med sitt team driver han projekt både i syfte att öka omsättning men även stärka 
lönsamheten. 
 
5.5.2 Management Innovation 
För det första tycker Robin att den viktigaste förhållningsregeln gällande blockkedjan är att 
om det går att lösa i en egen databas, då är blockkedjetekniken inte nödvändigt. Går det att 
lösa i delad databas är det heller ingen typ av teknik som behövs, men han menar att det finns 
områden där man inte kan dela databaserna eller ha viss information dold för övriga aktörer. 
Det är i dessa kontexter han anser blockkedjan relevant. 
 
Robin berättar att Martin & Servera är i ett initialt skede gällande blockkedjan. De har 
genomfört en analys om vad blockkedjan kan innebära för aktörer i deras bransch. Martin & 
Servera vill undersöka om de ska göra någonting med blockkedjan och var det lämpar sig att 
testa den. De har en komplex värdekedja med många olika produktslag med allt från kyl och 
frys till torrvaror. Det har lett till att de tittat ganska övergripande på området med 
blockkedjan och de undersöker var i värdekedjan och vilka produkter i värdekedjan det här 
kan vara relevant. 
 

“Jag tror inte att ett enskilt bolag, även om vi är ledande på den svenska 
marknaden, är tillräckligt stort för att göra någon egen investering i den 
här tekniken. Den här typen av teknik gagnar aktörerna först om flera 
aktörer nyttjar den. Jag tror inte på att ha ett konkurrenskraftigt försprång 
genom att använda blockkedjetekniken inom de användningsområde som 
vi tittat på, utan tekniken ska nyttjas mellan ett större antal aktörer i 
värdekedjan. Ska alla aktörer vara med så måste våra konkurrenter också 
vara med. Det är nog viktigt att förstå, därför tror jag inte att vi som bolag 
kommer initiera det här, det handlar om att komma överens i branschen 
att “så här vill vi jobba”. Då finns det en besparingspotential för alla, 
man får ut mer effekt och högre kvalitet. Jag tror att en viss del av 
drivkraften är att vi får ökade regulatoriska krav på oss, då måste vi möta 
dem och då vill vi möta dem på det effektivaste sättet.”  

 
Robin menar att blockkedjan kan möjliggöra nya tjänster som utökar informationen och att 
det säkerligen går att bygga nya tjänster genom blockkedjan, men det är inte blockkedjan i sig 
som skapar dessa nya tjänster. Han berättar att de arbetar en del med delade databaser. Där 
handlar mycket om att bygga ut dem för att hantera stora mängder av information. Det går att 
hantera mer effektivt med blockkedjeteknik och möjligheten att ha viss information dold kan 
också ge flexibilitet för aktörer som använder tekniken. 
 
5.5.3 Disruptiv Innovation 
Hur blockkedjan har möjlighet att förändra branschen de verkar inom svarar Robin: 
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“Jag tror att det är en fördel för oss som är ett ledande bolag inom 
hållbarhet att detta skapar ökat tryck på samtliga aktörer i värdekedjan att 
arbeta med frågorna. Om vi utgår från hypotesen att den här typen av 
teknik gör det billigare för flera aktörer att nyttja den och utveckla t.ex. 
spårbarheten i värdekedjan, så kan det bli svårare för de här aktörerna 
som fuskar, att komma undan. Jag tror att det kan bidra till en 
uppstädning, det är vad man hoppas.” 

 
Han tycker inte man ska måla upp några fantastiska visioner gällande tekniken utan att det 
gäller att försöka begränsa till var de får mest effekt på kort sikt. Han förklarar att det är klart 
man kan ha fantastiska visioner om vad man skulle kunna göra med blockkedjan, men det 
kräver också stora investeringar eftersom det ska vara många aktörer involverade. 
Varukedjan för mat är global där Martin & Servera tillhandahåller produkter från både den 
lokala grönsaksodlaren eller bärplockaren till stora leverantörer i Argentina eller Australien. 
Det ställer krav på projekt inom området och vilken avgränsning ett sådant initiativ bör ha. 
Vilka aktörer kan finna det här intressant och för att de ska göra det, vilka aktörer bör då vara 
med? Det räcker då knappast med en aktör, dvs. inget bolag kan driva agendan allena.  
 
5.5.4 Diffusion 
Robin berättar att det var i fjol de började titta på blockkedjan och att det i deras fall var 
Antonia Ax:son Johnsons stiftelse för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle, 
“Axfoundation”, som via sin nära koppling mot Axel Johnsongruppens bolag inkl. Martin & 
Servera ville studera vad blockkedjan kan vara intressant för. Då tyckte Martin & Servera 
själva att det kan vara intressant utifrån olika aspekter, där en av dem var den uppdaterade 
lagstiftningen om spårbarhet.  
 
Hur behovet av blockkedjan uppkom svarar Robin: 
 

“Behovet finns det olika delar i. En är att vi har kunder som i allt större 
utsträckning ställer frågor kring var och hur varorna är producerade och 
det ställer krav på hur och med vilken frekvens vi samlar in information. 
Vi har ett inköpskontor i Asien där vi går ut och gör revisioner hos 
leverantörer för att säkerhetsställa att våra normer och krav följs. Om vi 
skulle kunna automatisera den delen i flödet genom att spara ned t.ex. 
bilder från produktionen och dela dessa med alla i värdekedjan skulle det 
kunna förenkla processen samtidigt som fler varor skulle omfattas av 
revisioner oftare. En annan del är när det kommer ökade krav på 
information, som vi ska delge andra aktörer i värdekedjan, som exempelvis 
färsk fisk. Då måste vi titta på det mest effektiva sättet att samla in och 
hantera den informationen. Där såg vi blockkedjan som ett sätt, snarare 
än att behöva bygga på vår egna databas. Så det är inte så stor funktion i 
att ett visst antal aktörer i värdekedjan bygger sin egen lösning om det går 
att dela information mellan oss på effektivt sätt.” 
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Robin berättar att de har varit en bred samverkansgrupp av aktörer från olika delar i 
värdekedjan som har tittat på blockkedjan ihop. Med konsultstöd men också dels med 
personer från både den privata och offentliga sektorn. De har haft intervjuer med de som har 
kommit längst i världen med blockkedjan kopplat till mat samt att de har haft kontakt med 
globala experter från olika bolag som tittat på frågeställningen. Robin förklarar att de går 
vidare och tittar på potentiella piloter med blockkedjan med bred samverkan. 
 
Robin säger att han varken upplevt några interna eller externa påtryckningar i att 
implementera blockkedjan. Han menar att tekniken måste kunna stå på egna ben och visa sig 
värdefull och absolut inte driva på det för teknikens skull. Då han svarar på om han anser att 
andra företag blir påverkade av att företag arbetar med blockkedjan svarar han: 
 
 

“Delvis, det tror jag nog faktiskt, men jag tror det är viktigt att man 
skapar sig en grundläggande förståelse, det är lite där vi är med vår 
rapport. Vi har försökt komma så långt som möjligt genom att läsa på och 
diskutera med författarna till de senaste rapporterna om 
blockkedjeteknikens användande vid livsmedelshantering i världen. Det är 
klart att när vi presenterade den och den fick massmedial uppmärksamhet 
så vill andra aktörer vara med för att också bevaka utvecklingen och se 
vad tekniken kan bidraga med. På så vis skapas ett tryck, men det är ett 
bra tryck.” 

 
Robin tror att massmedia delvis har skapat ett intresse för blockkedjetekniken, men att det är 
viktigt att avgränsa frågan och fundera på när det kan vara relevant att titta på tekniken. Det 
är lätt att tro att det ska genomsyra allt, men det handlar främst om struktur, processer och 
information. Han menar att Bitcoin har bidragit med massmedias och allmänhetens intresse 
men inte så mycket mer än så. Det har inte lett till några speciella hinder eller möjligheter för 
spridningen av blockkedjan. Trots att det varit artiklar om Bitcoin, upplever inte Robin att det 
är något som har påverkat inställningen till blockkedjan samt att det inte är något som 
påverkar de som arbetar med den. Det är viktigt att hålla isär blockkedjan och kryptovalutor. 
Vad som är svårast att arbeta med blockkedjetekniken svarar Robin: 
 

“Där en rätt komplex, abstrakt teknik, så att förklara vad den gör och vad 
den innebär på ett pedagogiskt sätt är en utmaning i sig.”  

 
Hur Robin själv tror att blockkedjetekniken kommer spridas i framtiden svarar han: 
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“Jag tror att när någonting är nytt och nästintill på idéstadiet är 
möjligheterna stora men när tekniken väl ska appliceras behöver den 
anpassas och avgränsas till specifika användningsområden. Jag tror man 
kommer hitta välavgränsade områden där det här ger nytta och där man 
använda den på ett kostnadseffektivt sätt. Jag tror att i komplexa 
värdekedjor där man behöver dela information, där kommer det vara 
viktigt. Det kan vara att man som stat eller regulatoriskt organ vill 
övervaka viss typ av information eller att man som slutkund vill ha viss typ 
av information. Till exempel hur en viss vara är skördad eller fångad och 
säkerställa att den verkligen är schysst samt att det går att lita på 
informationen. Då är fördelen med blockkedjetekniken att du inte kan 
förvanska informationen, så länge man har rätt information från början. 
Sen vilka tjänster som kan utvecklas baserat på den denna information, det 
får framtiden utvisa.”  

 
 
 
5.6 Västra Götalandsregionen 
 
5.6.1 Presentation av organisationen och intervjuobjekt 
Västra Götalandsregionen (VGR) styrs av politiska beslut som fattas av folkvalda politiker i 
styrelser och nämnder (Vgregion, 2018). VGRs verksamheter leds av regiondirektören, vars 
uppgift är att genomföra de politiska besluten tillsammans med 53 000 anställda. 
Verksamheterna är organiserade i förvaltningar och bolag där exempel på förvaltningar är 
sjukhusen och folktandvården medan exempel på bolag är Västtrafik och GöteborgsOperan.  
 
Det finns två koncerledningsrupper med representanter från de större verksamheterna där 
grupperna arbetar med övergripande, strategiska frågor. De är indelade i “hälso- och 
sjukvård” samt “regional utveckling”.  
 
Marcus är utvecklingsledare och arbetar med kravställning då de utvecklar saker och även 
inom innovationsprojekt. Han har bakgrund som webbutvecklare och besitter därmed 
kompetens inom utveckling, han kallar sig själv för utvecklarbyråkrat. Han berättar att 
omorganiseringar är vanligt förekommande men har i princip arbetat med samma sak sedan 
2011. Marcus sitter på koncernkontoret och arbetar med att digitalisera vården genom att 
utforska tekniska möjligheter och applicera dem i deras verksamhet. 
 
5.6.2 Management Innovation 
Marcus menar att det första han tänker på när han hör ordet blockkedjan är att det egentligen 
är en hajpad teknik. Alla möjliga personer som verkar ha kunskap om det och personer har 
väldigt stora förhoppningar kring blockkedjan. Det han själv tänker på gällande blockkedjan 
är att det finns en transparens och en datastruktur rent tekniskt. 



 

63 

 
Han berättar att de på VGR har undersökt om de har några lämpliga projekt och att de har 
hittat en del lämpliga projekt där de styrkor som blockkedjan erbjuder passar in med det de 
vill göra. De är i ett uppstartsskede där de anordnar en arbetsgrupp till ett så kallat “hackaton” 
som är i slutet av maj i det offentliga rummet. Däremot säger han att de inte har något 
konkret igång förutom att det talas mycket om det. Han berättar att han själv är ursprunget till 
två av projekten som är under uppstart, där han misstänker att under nästa år kommer de ha 
någonting igång inom blockkedjan. 
 

“Det första projektet startades på hösten (2017), med en något halvlustig 
titel “vart f*n är remissen”. Som medborgare kan man känna att man har 
gjort allt som krävs och ändå får man inte veta vad som händer med ens 
ärende. Då fanns det en tanke om att blockkedjan kunde vara ett sätt att 
lagra informationen på ett öppet sätt så att det blir tillgängligt för andra 
aktörer än endast oss själva. På så sätt arbetade med öppenheten för att 
sätta press på sig själva, det vill säga att man inte behöver sitta och vänta 
på att bli matad med information från vården, utan att informationen 
istället ska tillhandahållas på blockkedjan.” 

 
Transparensen för medborgare var alltså den ursprungliga tanken. Marcus berättar att det 
andra projektet som de har tittat på handlar om då det är behov av att flera aktörer inom 
vården behöver arbeta tillsammans, för att till exempel upprätta en typ av kontrakt. När de 
från landstinget lämnar över en patient till kommunalvård eller äldreomsorg, måste de 
komma överens för att det ska ske på ett bra sätt och skapa en överenskommelse. Idag finns 
det inte någon ordning för hur det ska genomföras. Genom att skapa smarta kontrakt för att 
visa att de är “överens om att de är överens” gör att andra parter kan granska allt.  
 
Vår respondent tror att blockkedjan både kan förbättra nuvarande arbetssätt och även skapa 
nya tjänster. Han berättar att ett stort problem som de har idag är att de dras med väldigt 
många gamla sjukhussystem och det är väldigt svårt att göra sig av med dem. Han förklarar 
att det är många av dem som gör samma sak och ibland sker detta på ett halvdåligt eller 
omodernt sätt. Han menar att det som kan göras är att ta bort de gamla systemen och bygga 
upp det på ett nytt modernt sätt, där det finns en förhoppning om att blockkedjan kan vara ett 
alternativ. Han menar att de gärna rider på den här vågen av att många tycker att blockkedjan 
är något bra vilket gör att de kan göra sig av med gamla system i bara farten och folk kommer 
vara glada över att de gör något modernt. Däremot förklarar han att de självklart tittar på vad 
verksamheten egentligen behöver.  
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“Om man tittar på blockkedjetekniken så skiljer den sig inte jättemycket 
mot de tekniker som vi arbetar med idag. Det finns viss transparens idag 
och till viss del är möjligt att hämta ut information också. Men 
blockkedjan skiljer sig på så sätt att det finns en större öppenhet i 
strukturen. Det är inte alltid att man vill ha det heller, så det beror lite på 
tillämpningen om det liknar det vi gör idag. Det är även likt en 
distribuerad databas och det kan vi redan idag egentligen, men det finns 
massa andra fördelar med blockkedjan.”  

 
5.6.3 Disruptiv Innovation 
Marcus tror att blockkedjetekniken har stora möjligheter att förändra VGRs bransch speciellt 
angående transparensen. Det kan bli lättare för aktörer att spontant samarbeta jämfört med 
hur det har varit förut, tidigare har man låtit de anställda komma överens vilket de inte alltid 
gjort. Vidare menar han att transparensdelen kan ha en enorm inverkan på hur de verkar mot 
patienten och vilken roll de har gentemot dem i och med att de själva kan gå in och verifiera 
den informationen som finns. Han berättar att idag är det väldigt svårt att ta del av din journal 
trots att du har rätt till det och att du i så fall får ut den på papper. Det är något som skulle 
kunna göras annorlunda om man till exempel använde BankID så skulle du kunna läsa det 
senaste som vården skrivit om dig och du skulle ha möjlighet att ha det i mobilen. Du väljer 
själv vad du vill göra med din information. 
 
Marcus hade från första början en bild av vad blockkedjan skulle bidra med till deras 
verksamhet och han menar inte att den bilden har ändrats även om att han fått mer kunskap 
om blockkedjan. Marcus berättar att hans utvecklingsgrupp har suttit ner tillsammans med 
många mycket kompetenta personer med kunskap inom teknik, psykiatrin samt informatik 
inom medicin. Detta har gjort att de redan från början har haft en bra insyn i de olika delarna 
vid utvecklingen av tekniken. Han menar att än så länge handlar det om den praktiska 
förståelsen som utvecklas, då det inte riktigt har startat igång något projekt än.  
 
5.6.4 Diffusion 
På frågan hur behovet av blockkedjan uppkom svarar Marcus: 
 

“Det var på grund av hajpen kring blockkedjan som gjorde att det blev 
diskussion om det. Jag minns hur det var någon på en konferens som sa att 
blockkedjan kommer välta omkull hela vårdsektorn”.  

 
Efter detta berättade han att de hade suttit ner och pratat igenom detta, där de funderade på 
om blockkedjan nu verkligen skulle välta omkull hela vårdsektorn, hur de då själva skulle 
kunna använda sig av blockkedjan. Detta skedde för ungefär två år sedan, men då tog de det 
inte riktigt på allvar utan han menar att det handlar mycket om hur tekniken är mogen nog för 
att man ska få gehör för den. Marcus berättar att det först var förra året som de kände att 
beslutsfattarna var redo för det. Däremot så hade IT-branschen uppvaktat dem under hela 
denna tid gällande blockkedjan på grund av VGRs “enorma IT-budgetar”. Marcus nämner 
att via omvärldsbevakning har han själv känt till blockkedjan innan de började arbeta med 
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den på VGR. Han säger själv att han hörde talas om det för första gången för cirka sju år 
sedan. 
 
Som med mycket annat var anledningen till att de började arbeta med blockkedjetekniken på 
grund av att den erbjuder något som gör livet lättare. Han fortsätter och berättar: 
 

“Det som fick mig intresserad är att man kan ha en databas där man kan 
bjuda in de som är omnämnda eller de som det berör. Det var min 
baktanke hela tiden att man kan ha det som ett öppenhetsprojekt. Den 
första idén som en kollega släppte var att man kunde donera blod eller 
organ som kunde forskas på vilket var då viktigt att ha en databas för det 
och blockkedjan lät som en bra sak och då kunde det bli spårningsbart så 
man kunde se om det man donerat blev använt”. 

 
Marcus berättar att han är flitig användare på twitter och även bevakar olika teknikbloggar, 
det var på dessa sidor han först läste om blockkedjan och allt eftersom dök det upp personer 
inom hans nätverket som pratade om det. Han berättar även att det finns en 
branschorganisation inom blockkedjetekniken kallad Swedish Blockchain Association som 
de har haft kontakt med. Han berättar att han läste en del på communitys där folk skrev vad 
de tyckte om blockkedjetekniken för att skapa sig en uppfattning om den.  
 
Han menar att det kan vara intressant att utvärdera tekniken som ett innovationsprojekt och 
att ett beslut kan vara att genomföra ett projekt där man bygger en prototyp för att lära sig 
mer. Att sedan ta steget till att man förändrar något i verksamheten är ett stort steg längre 
fram. En avdelning där de har tänkt att möjligen införa det i verksamheten, vilket är en 
psykiatridel på Sahlgrenska. Kortfattat går det ut på att det ska förbättra översikt på de 
dokument som skickas mellan de olika vårdgivarna och att de har en databas för att enklare se 
hur de har kommit överens om vem som har ansvaret i processen. 
 
Marcus berättar att de interna påtryckningarna har varit obefintliga. Det är snarare så att man 
kan notera att det finns på folks radar men inte ens från de som är frälsta på blockkedjan sker 
det några påtryckningar. Gällande externa påtryckningar så svarar han: 
 

“Utifrån så har det har varit en del konsulter som har hört av sig för att de 
vill ha med oss. Både i att man exempelvis söker pengar men sen är det 
också vanliga konsultorganisationer som vill hjälpa oss att starta ett sånt 
här projekt”. 

 
Han menar däremot att de själva inte riktigt är redo att starta såna projekt då de inte kan 
tillräckligt mycket om blockkedjan än, men sammantaget upplever han att det absolut finns 
externa påtryckningar. Det finns inte något formellt externt samarbete utan han förklarar att 
det snarare rör sig om att det mer är på gång att starta något gemensamt projekt, han är dock 
inte riktigt säker på var de är i arbetet i nuläget. De har inte skrivit något avtal men han 
påpekar att det finns några möjliga alternativ. 
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Han upplever att de har påverkats att börja arbeta med tekniken på grund av andra företag och 
att många andra företag talar om blockkedjan, men det är få som faktiskt har gjort några 
konkreta projekt. Marcus menar att hade det varit en stor aktör inom branschen som hade 
adapterat blockkedjan, till exempelvis om Karolinska hade utfört ett väldigt konkret projekt 
med blockkedjan hade det varit en sak och att de då kanske hade tänkt annorlunda och känt 
att det var mer bråttom. På grund av att det hade verkat mer etablerat än vad det faktiskt är 
idag.  
 
Marcus menar att: 
 

“Det är inte viktigt att det syns utåt att vi arbetar med blockkedjan just för 
att det är blockkedjan, utan att det som är viktigt är att dra nytta av de 
saker som finns med teknik och att vi själva tycker att innovation är viktigt. 
Blockkedjan är ett sätt att göra det lite mer modernt än allt det som man 
läser att läkarna beklagar sig över.” 

 
Gällande massmedias roll i spridningen av tekniken så svarar Marcus att han upplever att det 
har hjälp till en hel del. Han förklarar dock att han själv inte följer “mainstream-media” men 
att resterande media bevakar han och det är något som han tror har påverkat mycket. Där han 
tror att det framförallt har skrivits mycket om Bitcoin i “mainstream-media” och vad Bitcoin 
har haft för påverkan på spridningen ser han att det främst varit fördelar, men han menar att 
det allmänna intresset kommit igång först nu. Bitcoin har varit drivande för att hålla 
diskussionen vid liv och att det antagligen har hjälpt till spridningen genom att göra det mer 
folkligt.  
 
Vad vår respondent upplever är svårast med att arbeta med blockkedjan svarar han: 

 
“Det svåraste är att veta vad som är vettigt och vad som inte är vettigt, det 
är det svåraste när det är hajp, eftersom att då vill alla vara med. Det 
måste lägga sig lite innan man vet vilka leverantörer som är något att 
hänga i granen, det är väldigt svårt att få tag på någon som har tio års 
erfarenhet då det inte funnits tillräckligt länge för att ha blivit etablerat. 
Man vill ju inte slarva runt med patientuppgifter vilket gör att det är svårt 
att veta vem man ska prata med”.  

 
Då vår respondent får spekulera i hur han själv tror att blockkedjan kommer spridas i 
framtiden svarar han: 
 

“Jag hoppas att det finns en wordpress motsvarighet, att man gör det 
allmänt tillgängligt för folk och att de inte behöver fatta vad de egentligen 
håller på med”. 
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Han poängterar att det ska göras lättare att förstå så att personer som han själv inte behövs. 
Han tror att antingen blir det enklare att förstå eller så kommer det glömmas bort och 
återlanseras om 15 år som någonting helt annat. 
 
5.7 Managementkonsultbolag 
 
5.7.1 Presentation av organisationen och intervjuobjekt 
Ett svenskt medelstort konsultbolag som jobbar i gränslandet mellan teknik och affär för att 
hjälpa företag att hantera den nya tekniken som finns och binder ihop affären med de nya 
tekniska förutsättningarna som finns.  
 
Vår intervjuperson är managementkonsult och hjälper företag och organisationer med 
strategier och implementationer i olika projekt. Har jobbat på sin nuvarande arbetsplats i 
drygt ett år. 
 
5.7.2 Management Innovation 
Vårt intervjuobjekt berättar att blockkedjetekniken är en ny teknik med stor potential, deras 
jobb är att ha uppsikt efter nya tekniker vilket gör att de har satt sig in i tekniken och hjälper 
deras kunder att förstå vilken möjlig påverkan den kan ha på kundens affärsmodell. Hen 
menar att blockkedjetekniken både kan förbättra nuvarande arbetssätt och även ha potential 
att skapa nya tjänster. Hen säger att:  
 

“Dels kan man använda tekniken för att exempelvis betala för en 
organisations tjänster men den kan även används till för att effektivisera 
processer och fördela information. Den största skillnaden på 
blockkedjetekniken jämfört med andra teknologier vi jobbar med är att den 
är distribuerad, eftersom den bygger på ett nätverk av noder(enheter) 
snarare en central punkt.”  

 
5.7.3 Disruptiv Innovation 
På frågan vilka nya arbetsområden blockkedjetekniken möjliggör svarar hen att det dels kan 
vara nya sätt att betala på, det vill säga att man som företag kan skapa egna valutor och 
liknande. Sen finns även smarta kontrakt och effektivisering av processer. Tillsist även det 
faktum att man kan registrera olika tillgångar med hjälp av blockkedjan. Vår respondent tror 
absolut att blockkedjan har möjlighet att förändra olika branscher. Exempelvis förklarar hen 
att betalningsbranschen förändrats av det här, sen menar hen att även branscher som 
tillhandahåller säker registrering och information kommer påverkas. Detta är några exempel 
på branscher och hen tillägger att:  
 

“Blockkedjetekniken fortfarande är en väldigt ny innovation och mycket 
fortfarande ligger i framtiden.”  

 
På frågan om det framkommit nya användningsområden i och med att de fått mer förståelse 
för blockkedjan svarar vår respondent att det är skillnad mellan den akademiska idén, 
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konceptet och sen användningsområden. Då man ska lära sig något nytt är tekniken för sig 
och användningsområdena för sig. Vår respondent tror att det säkert kommer dyka upp nya 
användningsområden men att hen hade en ganska bra bild från början i vilka applikationer 
som fanns.  
 
5.7.4 Diffusion 
Hur behovet av blockkedjetekniken uppkom hos vår respondents organisation svarar hen att 
det var en kollega som satt i styrelsen hos ett företag som växlar bitcoin och andra 
kryptovalutor. Det var genom honom de fick kontakt med tekniken för första gången under 
förra året. Anledningen till att de sedan valde att börja arbeta med den var för att de kom i 
kontakt med den världen och det händer mycket inom detta område. De såg det även som en 
del av deras jobb i och med att de skall hålla sig uppdaterade med nya tekniker. 
 
Vår respondent berättar att hen väldigt nyligen hade en inspirationsföreläsning om 
blockkedjan och innan dess hade de ett kundevent där de bjöd in tre talare och därefter hade 
en paneldiskussion. Det är främst så här de i nuläget sprider kunskap om blockkedjetkniken 
till sina kunder. Vår respondent säger  
 

“Efterfrågan på blockkedjetekniken hos våra kunder är stor. Det är främst 
nyfikenheten som är stor men det finns ett gap mellan visionen och den 
faktiska implementationen. Kunderna vet inte alltid vet vad de behöver 
eller skulle kunna behöva. Det är svårt då en själv är insatt i något och ser 
vissa saker som självklara, men så är det inte alltid hos alla kunder.” 

 
Det är både de själva som kontaktar kunder men också kunder som kontaktar dem för att få 
veta mer om blockkedjetekniken, även om det kanske främst är de själva som kontaktar sina 
kunder gällande detta område. Vår respondent upplever att det är möjligt att folk har blivit 
mer öppna och benägna att försöka förstå blockkedjetekniken.  
 
Vår respondent upplever inte att det varken funnits några interna eller externa påtryckningar i 
att börja arbeta med blockkedjetekniken. Vad hen uppfattar att andra i deras bransch gör 
angående blockkedjetekniken svarar hen att Kairos Future har gjort mycket och att det även 
finns en till aktör som har något erbjudande men att det i övrigt inte finns något som hen 
känner till. Om de själva arbetar med några externa parter svarar vår respondent att de 
samarbetar väldigt nära med en kille från Linköpings universitet som är väl insatt i tekniken 
och som drivit flera företag som har haft olika tjänster som varit baserade på den tekniken. 
Denna person arbetar löpande med dem i olika projekt.  
 
Vår respondent tror att massmedias roll i spridningen av tekniken går hand i hand och 
förklarar att utan det så skulle det tagit mycket längre tid för informationen att nå ut. Vår 
respondent tycker att det är viktigt att det syns utåt att de arbetar med blockkedjetekniken, det 
visar både på relevans som en partner som är insatt i nya tekniker och i att hjälpa företag att 
utveckla sina affärer.  
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“Bitcoin har i allra högsta grad haft en påverkan på spridningen av 
blockkedjetekniken. Jag tror att det är möjligt att människor blandar ihop 
blockkedjan med Bitcoin och inte förstår eller har koll på vad som är 
skillnaden mellan dem, men det har nog haft stor påverkan på spridningen 
av själva blockkedjetekniken.” 

 
Det som upplevs svårast med att arbeta med blockkedjetekniken menar vår respondent är att 
få till ett konkret test och att få till en konkret produkt. Då vår respondent får svara på hur hen 
tror att blockkedjetekniken kommer att spridas i framtiden tror hen att någon kommer skapa 
en produkt som är tillräckligt bra för att några ska kunna använda den löpande och på så sätt 
sprider sig vidare från användare till användare, underifrån och upp så att säga. 
 
5.8 IBM 
 
5.8.1 Presentation av organisationen och intervjuobjekt 
IBM Sverige AB har funnits i Sverige i 90 år och har strategisk fokus på olika områden där 
innovation är en central del av strategin. (IBM, 2018) De levererar branschanpassade 
lösningar inom främst digital transformation, kognitiv teknik, molnbaserade lösningar, 
dataanalys, it-säkerhet, mobilitet och samverkan. De själva menar att vi lever i en värld som 
är överfylld av data och det är inte tillräckligt att vara digital. Det krävs mer och därför 
utvecklar IBM ständigt nya lösningar som förstår, analyserar och lär sig, baserat på mängder 
av data, något de själva valt att kalla för kognitiv affärsverksamhet. IBM är det företag som 
uppnår flest nya patent inom teknologi varje år där de har över 3000 forskare utspridda över 
sex kontinenter.  
 
Mikael har arbetat på IBM i över 30 år och är idag CTO på IBM Sverige. Hans huvudsakliga 
arbetsuppgifter är teknikstöd, kontaktperson på IBM research och presstalesman. 
 
5.8.2 Management Innovation 
När Mikael förklarar vad blockkedjan betyder för dem svarar han: 
 

“Det är en fullständigt revolutionerande teknik som kan göra för tilltro 
och dataflöde vad webben gjorde för normal data, tillgång till data så 
säga. Det har sin bakgrund i bitcoin och det har visat att det “funkar”, att 
det inte går att knäcka eller bryta ner den på något enkelt sätt, men vi 
pratar lösningar på blockkedjeteknik så är det “permissioned blockchain” 
i ekonomiska nätverk så att säga. Vi försöker inte bygga någon 
kryptovaluta av det. Vi försöker få handel och logistik att flöda bättre, 
snabbare och effektivare med hjälp av blockkedjeteknik”.  

 
Mikael berättar vilket skede de är gällande blockkedjetekniken och förklarar att som 
teknikområde finns det en kraftig utveckling. även om IBM har arbetat med blockkedjan i 
flera år så är det fortfarande en ny teknik som är kraftigt expanderande. Han berättar att förra 
året hade de runt 400 initiativ på företagssidan, med någorlunda stora arbeten/pilotprojekt. 
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IBM har jobbat med vissa enklare lösningar för att bidra med open source lösningar, men han 
berättar att de också har stora affärsmässiga uppdrag. (Open source är när 
källkoden/grundkoden är tillgänglig för allmänheten att använda sig av). Vidare berättar han 
att de själva använder sig av blockkedjetekniken: 

 
“Vi använder det själva också, IBM har faktiskt en egen intern bank. Det 
är en finansieringsorganisation som är ganska lik Volvo, vilka har 
Volvofinans, där man kan leasa bilar. Vi har då motsvarande där man kan 
finansiera IT-affärer av olika slag och det är en ganska stor finansiell 
bank så att säga på global basis. Där har vi jobbat med 
blockkedjetekniken för att få vissa grejer där att fungera effektivare i flera 
år. Vi äter av vår egen hundmat som man brukar säga”.  

 
Mikael förklarar hur de har tänkt att använda sig av blockkedjetekniken, den är till för att 
både förbättra nuvarande arbetssätt och att skapa nya tjänster genom blockkedjan. Han 
förklarar att om man tittar på exemplet med IBMs egna bank, IBM global finance så handlar 
det om att få vissa existerande processer att gå snabbare medan i många andra sammanhang 
handlar det om att göra saker på ett helt nytt sätt eller att erbjuda saker som inte funnits 
tidigare. Han utvecklar och svarar: 
 

“Jag tror att vi kommer dels se blockkedjetekniken inom den finansiella 
sektorn som ett sätt att få vissa, idag pappersbaserade processer, att gå 
mycket fortare, mer effektivare och säkrare. Men jag tror vi också kommer 
se andra områden. Ett intressant exempel som jag brukar nämna är den 
som ska börja tävla med Uber. Det är ett gäng som tänker att man istället 
för ett system där man bokar, där någon äger allting så skulle man bygga 
upp ett P2P-nätverk med blockkedjeteknik i botten för att på det sättet 
göra det ännu plattare, ännu lägre nivå och ingen risk att det sitter någon 
i mitten som tjänar pengar på alla andra (Arcade City). Jag tror att vi 
kommer se alla möjliga lösningar som kan erbjuda helt nya saker via 
blockkedjeteknik och då har vi inte ens tittat på saker som där blockchain 
är en del av kryptovaluta, för kryptovalutorna i sig kan ge nya intressanta 
användningsområden”.  

 
Han tillägger däremot att kryptovalutor inte är något de själva ägnar sig åt mer än på 
landsnivå, där han tar upp Sverige som exempel gällande arbetet med sin e-krona. Där var 
IBM en av dem som varit delaktiga i det arbetet, på uppdrag av landets regering, men han 
tillägger att det inte är lika världsomspännande som Bitcoin eller andra kryptovalutor.  
 
Han menar att det är svårt att svara på hur blockkedjan kommer påverka hur de arbetar. Än så 
länge ser man inte mer än på industribasis i vissa lösningar. Mikael berättar att de inte har sett 
någon, än så länge, intern process som alla i organisationen berörs av när blockkedjetekniken 
tillämpas. Han menar att de kanske framöver kommer stöta på det om de exempelvis går över 
till ett nytt inloggningssystem. Han fortsätter och berättar att han tror att 
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identifikationslösningar är något där blockkedjetekniken kommer spela en roll framöver, 
även i form av spårbarhet av information, det vill säga den typ av information som är 
personlig och känslig. Till exempel som information om vad man har i lön och 
familjeförhållanden. Idag finns den typen av information i HR-system där chefer har mycket 
information om de anställda. Mikael menar att den typen av information är ganska känslig 
när man hanterar information inom firman, men han menar att det även är samma princip när 
man hanterar information åt andra i outsourcingsammahang. Det vill säga att man har 
spårbarhet på hur de har använt informationen inom en blockkedjelösning. Han tillägger att 
han endast spekulerar och det är inte något han har sett eller finns några planer om. Vidare 
fortsätter han och berättar att de industrier som jobbar med transport och logistik garanterat 
kommer arbeta med blockkedjebaserade lösningar. Han menar att det ligger i allas intresse att 
handeln löper lättare, bättre, snabbare och säkrare i alla led samt att transporten och logistiken 
blir så papperslös som det bara går. Han ger ett exempel inom flyginduststrin att kunna spåra 
reservdelar och det arbete som görs på flygplan genom blockkedjan är något vi kommer att se 
i framtiden, men han tillägger att han tror att detta är något vi kommer att se inom väldigt 
många industrier, speciellt där det finns stora tunga maskiner som ska ha lång livslängd och 
servas av tredjepart. För att godkänna vad för reservdelar som används och att de som utför 
jobbet vet vad de håller på med. Han fortsätter med att berätta att han som sagt tror att finans-
och bankbranschen kommer stöta på blockkedjan och antagligen den offentliga sektorn 
också.  
 
Mikael tycker är det speciella med blockkedjetekniken är att du kan lita på systemet då man 
inna behövt lita på en mellanhand i transaktioner. Han menar att det finns en anledning att 
exempelvis en bank ser ut som den gör rent fysiskt. Det är en plats där du ska känna att “det 
här är en institution, den här banken kommer inte rubbas och ifall man väljer att sätta in sina 
pengar där eller ta ett lån så är det något man kan lita på.” Mycket utav dessa processer och 
det som banksystemet har handlat om gällande att bevara den tilltron är något som istället går 
att få genom blockkedjetekniken, det vill säga att ha tilltro till själva systemet. Han menar att 
även om du inte litar på alla de aktörer som är med i det nätverk du är involverad i, 
exempelvis om du ingår i en kedja av transportörer, där några av de du samarbetar med som 
du har lite kunskap om, exempelvis en liten transportfirma borta i Ryssland, kan du ändå lite 
på att den information som kommer i blockkedjan inte går att ändra på, den går att verifiera 
att det har gjorts på ett korrekt sätt. Han tillägger även:  
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“Du kan lita på systemet, du behöver inte lita på den som du aldrig 
tidigare gjort affärer med.. Du har istället en tilltro till det som finns i 
systemet. Det kan på många sätt ändra på maktförhållanden, det kan leda 
till nya typer utav affärsnätverk som agerar mycket snabbare än tidigare 
då man varit tvungen att skicka papper till varandra. Och du kan lita på 
folk genom att du litar på deras information i systemet. Det är väl den 
stora skillnaden, helt enkelt förflyttning av tillit, vilket är kopplat med 
auktoriseringsmöjligheterna. Det gör att man kan göra mycket mer 
automatiserat, saker kan gå mycket fortare och det behövs mindre manuell 
inblandningen i en standardlösning”.  

 
5.8.3 Disruptiv Innovation 
Mikael berättar att det varit många olika personer som har tittat på innovationen vilket gör att 
det blir svårt för honom själv att svara på om de kunde förutse alla användningsområden från 
första början. Rent generellt är det en teknik som de provar på väldigt många olika områden. 
Han förklarar att det är enkelt att testa om det funkar inom olika områden eller om de kan 
sätta upp en affärsmodell som gör att de kan göra nya saker som tidigare varit omöjliga utan 
blockkedjan Han förklarar att det är ett våldsamt experimenterande och tänkande osv. Därför 
är han övertygad om att alla de områden som testas idag inte var något som den enskilde 
individen kunde förutse från början. Däremot tillägger han att hade det varit så om någon sa 
“tänk på det här området” så är det mycket möjligt att den personen redan från första dagen 
hade kommit på det. Men han tycker att det är kul för att det händer väldigt mycket med 
blockkedjan. 
 
5.8.4 Diffusion 
När Mikael besvarar hur behovet av blockkedjetekniken uppkom svarar han att de själva är 
väldigt aktiva i att försöka få andra att använda det och tillägger: 
 

“I vår synvinkel så försöker vi att skapa förståelse och insikter hos våra 
kunder och världen i största allmänhet vad man kan använda den 
(blockkedjan) till. Hur behovet uppkom för oss är inte en lätt fråga att 
svara på för det har kommit rätt så naturligt i vår synvinkel. Det är en del 
av vår DNA att hitta små saker som kan utnyttjas på olika sätt”. 

 
Mikael berättar att han själv började prata om blockkedjan runt 2014 men tillägger att han 
inte var den första på företaget att tala om blockkedjan. Han förklarar att det första de pratade 
om var hur man skulle kunna använda kryptovalutor i största allmänhet som en del internt i 
företaget. Han berättar att deras första egna implementering av blockkedjan var runt 2016, 
sedan dess har de lagt mycket energi på open source lösningar. Han menar att styrkan i 
blockkedjan är genom ett affärsekosystem (ett ekosystem innehåller ett antal företag och 
andra institutioner som arbetar tillsammans för att skapa och behålla nya marknader och nya 
produkter (Teece, 2012)), att det är många parter som är med och jobbar med öppen källkod. 
Han förklarar hur de kom i kontakt med blockkedjetekniken första gången och han har svårt 
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att säga exakt men tror att det var deras forskningsavdelning som tittade på blockkedjan och 
kryptovalutor. Utifrån det har IBM sedan tittat på hur de själva skulle kunna använda sig av 
blockkedjan. 
 
Om han upplever att det finns interna eller externa påtryckningar i att implementera 
blockkedjetekniken så svarar Mikael att de har ett väldigt tryck på sig själva: 
 

“Vi är en av dem som tror väldigt mycket på det själva. Vi har ett väldigt 
tryck internt, där vi känner att det här är en teknik som vi måste vara på 
tårna med. Vi måste vara med att driva den. Det bästa sättet att förutse 
framtiden är att skapa den själv. Vi tror att framtiden kommer ha 
blockkedjeteknik i sig och vill man vara med så måste man vara med och 
skapa den”.  

 
Han menar att det finns ett starkt fokus internt men han tror också att det finns ett stort 
marknadsmässigt tryck och berättar att det finns massor av ineffektivitet som måste kunna 
elimineras. Det finns en intention i världen att få saker att fungera bättre och där spårbarheten 
av mat är ett exempel, vid spårning av mat kan det ganska ofta vara svårt att veta var i kedjan 
problemet finns. Att spåra från leverantör till leverantör bakåt i kedjan är väldigt svårt, 
samtidigt om du inte klarar av det kan det till och med resultera i att folk dör av 
matförgiftning, även om det i Sverige händer väldigt sällan. Mikael tar upp en händelse från 
Sverige som inte skedde så länge sedan där det visade sig att vissa ägg var förgiftade och 
behövde slängas. I detta fall kunde de visserligen spåra att det var nederländska ägg, men han 
menar att genom blockkedjan hade man kunna vara så specifik och fått fram vilken gård. Han 
menar att det kan leda till ett enormt slöseri och i händelsen som beskrivs ovan hade det 
kunnat vara så att man inte ens visste från vilket land äggen var, då hade man behövt slänga 
samtliga ägg i Sverige. Han tillägger att det finns ekonomiska problem men också mänskliga 
problem som kan lösas med blockkedjan. Blockkedjan är något som driver på och förbättrar, 
inte endast för en leverantör, utan att genom blockkedjetekniken blir det bättre och säkrare 
för ett helt ekosystem. Han påpekar att detta ligger i allas intresse och det är inte bara en stor 
spelare som kontrollerar allt, därför vill de också själva var med. 
 
Mikael berättar hur de samarbetar med externa parter och förklarar att det är dem tillsammans 
med Walmart som har satt ihop en plattform för att spåra just livsmedel. Han berättar att de 
på samma sätt arbetar med många banker och andra företag. Det är inget man gör ensam, de 
försöker inte vara en part som äger något. Han berättar att de jobbar med dem som ingår i 
starka ekosystem och som vill vara med och göra blockkedjelösningar. Då de arbetar 
tillsammans gör de även ofta det i deras kunders namn, som exempelvis med Wallmart som 
äger den blockkedjan där IBM endast är en teknikleverantör och hjälper till med erfarenhet.  
 
Då han får svara på vad han tror att Bitcoin har haft för påverkan på spridningen av 
blockkedjan svarar han att Bitcoin är en verifiering att tekniken fungerar och att Bitcoin har 
verifieringssystem som är bra för en valuta som ska vara anonym och totalt frikopplad från 
intressegrupperingar. Man måste använda sig utav en krypteringsalgoritm och en 
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verifieringsalgoritm som funkar i den miljön där allting är anonymt. Dock är Bitcoins 
verifieringssystem ett fruktansvärt slöseri med energi. Han menar att det inte är gångbart att 
komma dragandes med fler likadana tekniker. Därför tror IBM istället på “permissioned 
blockchain” där man inte är anonym gör att det går att använda enklare verifieringar. 
(Permissioned blockchain menas att det krävs tillstånd för att läsa information som finns på 
blockkedjan vilket är ett sätt att begränsa vilka som kan använda den.) Det vill säga 
tillämpningar som inte drar lika mycket energi och även kan godkänna mycket fortare. 
Mikael menar att Bitcoin har bevisat att själva grundtekniken är sund, stabil och att den 
fungerar samt att bitcoin även har väckt ett allmänt intresse vilket gör att det är lättare att 
prata om blockkedjetekniken 
 
Mikael förklarar hur de får ut information om blockkedjan till sina kunder: 
 

“Vi pratar på mässor, vi har egna briefing-konferenser, vi har 
blogginlägg, filmer på youtube, vi har just nu (när intervjun görs) en 
speciell 72 timmars dragning av blockchain på youtube med massor av 
grejer. Vi försöker nå ut till alla möjliga kanaler samt att vi har 
informationsmöten med våra klassiska kunder. “No stone left unturned”, 
som man brukar säga”. 

 
Det är inte bara IBM som försöker nå ut till kunder utan det sker även att kunder kontaktar 
dem gällande blockkedjetekniken. Han förklarar att deras budskap inte har varit att alla 
kommer att gå i produktion med blockkedjan 2015 utan de har haft samma budskap till 
världen och branschen. Han förklarar att under 2015-2016 var det främst pilotprojekt och det 
var ingen som sa att man skulle lägga alla sina ägg i den korgen. Det pratas också om 
blockkedjeteknik och inte kryptovalutor. För att vid 2017 började det bli dags för riktigt 
produktion och han berättar att nu, 2018, är det definitivt dags för produktion.  
 
Mikael tror att IBM har haft en stor roll gällande spridning av blockkedjan. Han menar att det 
känns som om de gjort massor av saker på ett bra sätt. Både inställningen till hur man får 
fram en open source lösning tillsammans med partners samt hur de arbetat med några stora 
nyckelkunder för att lyfta fram och marknadsföra projekt. De har också själva använt 
blockkedjan där de har gjort utbildningar med internt fokus. Han tycker att det inte fattas 
något på något område och berättar att de även lagt ner mycket pengar och energi på open 
source lösningar för att de ska vara så enkla som möjligt att använda.  
 
Då han får svara på vilken roll han anser att massmedia har haft gällande spridningen svarar 
han: 
 



 

75 

“Framförallt har massmedia pratat om kryptovalutor men vissa av dem 
har även pratat om blockkedjeteknik, att det är viktigt och att det är 
potentiellt omstörtande teknik. Det har pratats blockkedjor i medier 
ganska bra, ofta när man pratat blockkedjor så har man varit hyfsat 
nyanserad.”  

 
Mikael upplever att inställningen till blockkedjan har förändrats och berättar att fram till 2017 
var det mest piloter, “Proof-of-concept” och “Proof-of-technology”, medan under 2017 
började det ta sig riktiga och seriösa produktionskedjor i större format. (“Proof-of-
concept/technology” är en metod för att utvärdera en eller flera idéer genom en prototyp). 
Han berättar att nu under första halvan av 2018 kommer det ambitiösa lösningar som pågår i 
stor skala med aktörer som kan vara intresserade i en stor logistikkedja inklusive tull, 
distributörer och fraktare av olika slag och även myndigheter och liknande. Han menar att det 
är såna riktigt stora spelare som får igång spridningen genom att påvisa att det går att göra i 
stor skala också. Där skalbarheten, säkerheten och all administration som sker runt omkring 
fungerar för att få lösningen att fungera tvärs över både länder och aktörer. 
 
Då han förklarar vad han själv anser vara svårast med att arbeta med blockkedjan tror han att 
den största utmaningen rent generellt är att få ett bra ekosystem att fungera. Han menar att det 
inte handlar om tekniken utan att det snarare handlar om att få ett antal aktörer som har 
potential att skapa ett sånt system och tillsammans arbeta fram det. Med några ledande 
aktörer med ett bra kontaktnät så kan man få saker att hända på ett snabbt och effektivt sätt, 
vilket var fallet med Wallmart. Däremot om det är ett ekosystem med många jämbördiga 
spelare som kanske inte har förtroende för varandra och stark konkurrens tror Mikael att det 
kan vara mycket svårare att få själva ekosystemet att fungera och att alla kommer överens. 
Det handlar främst om att bilda ekosystemet och att få det förtroende som behövs för att 
sedan dra igång den tekniska lösningen.  
 
Han berättar att det finns situationer då man balanserar på gränsen om blockkedjan är lämplig 
och förklarar att meningen inte är att hantera gigantiska transaktionsmängder. Han förklarar 
att han brukar jämföra det med något som dykt upp på sistone, nämligen rättighetshantering 
på blockkedjor för sådana som arbetar med film och musik. Han berättar att det kan anses 
rimligt att den typen av verksamhet som STIM ägnar sig åt det vill säga ha en databas för 
rättigheter genom att räkna vilka och hur många gånger de har spelats på radio eller tv. För att 
sedan betala ut pengar till den som äger rättigheterna. Det är något man i framtiden skulle 
kunna göra på blockkedjan där det exempelvis går att påvisa på blockkedjan att du har 
rättigheter för att exempelvis spela en viss typ av låt i din film och att det även står tydligt på 
vilka marknader du har denna rättighet utan att det ska uppstå några tvister. Han förklarar att 
detta idag kan vara oerhört problematiskt och tar upp Spotify som exempel skulle kunna ha 
rättigheter att spela Beatles låtar i Sverige och USA men inte i Ryssland. Han menar att 
denna typ av information skulle kunna ligga i blockkedjan. Däremot att registrera vem som 
lyssnar på en låt just nu kan väldigt snabbt leda till miljontals registreringar per sekund, och 
menar att det är inte riktigt det blockkedjan är till för, det vill säga högt antal transaktioner 
per sekund. Information om rätten att spela en låt på blockkedjan räcker utifrån Spotifys 
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synvinkel, men hur många gånger de spelat en låt per dag eller månad kan göras på andra 
sätt. Han menar att det finns vissa typer av begränsningar i all teknik och det gäller att veta 
till vad man ska använda den till. 
 

“Jag tror att de allra flesta företag och organisationer kommer börja 
använda sig av blockkedjeteknik. Men det kommer inte vara så att alla 
själva kommer vara dem som sätter upp ett ekosystem”.  

 
Han exemplifierar genom att ta upp ett av IBMs nystartade företag och förklarar att de 
kommer arbeta med transporter och logistik vilket kommer byggas på blockkedjan genom två 
lösningar de kommer jobba med där en lösning kommer vara för tracking. Han berättar 
genom att exemplifiera när man beställer ett paket från DHL eller UPS, då går det att se var 
och när paketet är någonstans, då förklarar han att blockkedjelösningen kan göra att samma 
sak fast för alla typer av transporter som är kopplat till paketet. Vidare berättar han att den 
andra lösningen är att få bort dokument som idag skickas i pappersform och kan istället 
skickas elektroniskt över nätet.Han berättar att om en person exempelvis kör lastbil i Sibirien, 
då behöver lastbilschauffören inte sätta upp en egen blockkedjan. Utan allt den åkaren 
behöver göra är att gå med i blockkedjan och på ett enkelt sätt integrera sina system så att de 
kan “prata” med blockkedjan. De flesta företag kommer ingå i blockkedjan efter ett kontrakt, 
och då de skriver ett kontrakt med en större aktör så ingår de avtal om all informationsutbyte 
som sker i en blockkedja. Därmed blir de också blockkedjeanvändare även att de inte behöver 
göra särskilt mycket förändringar eller ansträngningar. Så tror Mikael det kommer vara för 
majoriteten av blockkedjeanvändarna, alltså att de ansluter sig till blockkedjor snarare än att 
de själva bygger den. På så sätt kommer också innovationen spridas i framtiden. 
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6. Analys 
Nedan presenterar vi vår analys utifrån insamlad empiri. Analysen är indelad i följande 
teman: Klassificering av blockkedjan, Tillämpning av blockkedjan. Beroende på 
tillämpningssätt av blockkedjan delade vi in organisationerna i tre olika figurer där 
spridningsmönstret analyseras. Därefter avslutas analysen med en sammanfattande analys 
som berör spridningens utgångspunkt, nätverk, nätverkets funktion samt relation till tidigare 
spridningsteori. 
 
6.1 Klassificering av blockkedjan 
I vårt arbete med blockkedjetekniken insåg vi inledningsvis att det var problematisk att 
klassificera antingen som en management innovation eller en disruptiv innovation, då vi 
ansåg att blockkedjan hade egenskaper som passade in på båda definitionerna. Därför var det 
av intresse att undersöka respondenternas uppfattning av blockkedjan och vad den erbjuder. 
Detta för att verifiera att vår bild stämmer överens med respondenternas uppfattningar. Dels 
kan respondenternas uppfattning om blockkedjan påverka spridningsmönstret samtidigt som 
det ger ossmöjlighet att jämföra med hur tidigare teori förklarar spridning av management 
innovationer. Genom förståelse för hur tidigare teori förklarar spridningsprocessen av 
innovationer kan vi studera om det råder samma problematik eller om teorin behöver 
kompletteras.  
 
6.1.1 Management innovation 
Våra respondenter har inte implementerat blockkedjan fullt ut, men de har en idé om vad den 
kommer att bidra med. Lantmäteriet, SBAB och Landshypotek Bank menar att blockkedjan 
gör det möjligt för dem att digitalisera deras verksamhet, eftersom tekniken möjliggör för 
dem att ha originaldokument digitalt. 
 
Denna beskrivning går i linje med Hamels (2006) definiering av management innovation, han 
menar att en management innovation är en markant avvikelse från traditionella 
ledningsprinciper, processer och praxis. Blockkedjan visar här att den skulle kunna ses som 
en management innovation då den möjliggör för organisationer att gå mot en digital 
affärsprocess som inte tidigare varit möjlig, exempelvis möjligheten att ha originaldokument 
digitalt gör att kundkontakten kan förändras till en mer digital sådan. Vi kan också se att 
managementkonsultbolaget uppfattning om blockkedjan stämmer överens med Hamels 
(2006) definiering av management innovation. 
 
Abrahamson (1996) samt Birkinshaw och Mol (2006) menar att en management innovation 
behöver skilja sig avsevärt jämfört med den senaste tekniken för att definieras som en 
management innovation. Detta stämmer överens med respondenternas uppfattning av 
blockkedjan förutom för Martin & Servera samt VGR. De menar att blockkedjetekniken inte 
skiljer sig markant utan snarare att den erbjuder vissa egenskaper som efterfrågas på ett 
fördelaktigt sätt. Hamel (2006) menar att det finns två typer av innovationer, den ena typen är 
att det är något som är helt nytt i förhållande till den senaste tekniken, medan den andra typen 
innebär att det är nytt för företaget i fråga som implementerar det. Det kan konstateras att 
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blockkedjan för majoriteten av de studerade organisationerna är helt ny i förhållande till den 
senaste tekniken.  
 
6.1.2 Disruptiv innovation 
White (2017) menar att blockkedjan har potential att bli en betydande källa till disruptiva 
innovationer i både affärsverksamheter och samhället. Detta är något vi delvis kan bekräfta 
då våra respondenter delar denna uppfattning. Samtliga är överens om att blockkedjan har 
potential att förändra deras branscher vilket är i enlighet med vad Christensen (2013) och 
White (2017) anser att disruptiva innovationer är kapabla till, de poängterar att även om 
disruptiva innovationer kan resultera i radikala förändringar, är de inte nödvändigtvis 
drivkrafter till omedelbar förändring. 
 
Christensen (2013) menar att disruptiva innovationer på lång sikt ofta konkurrerar ut de 
ledande företagen. Ett exempel då en disruptiv innovation konkurrerat ut ledande företag är 
digitalkameran som förändrande kamerabranschen. Disruptiva innovationer ger marknaden 
en väldigt annorlunda värdeförslag jämfört med den befintliga. Detta är däremot inte något vi 
nödvändigtvis har sett då vi intervjuat våra respondenter. 
 
Även om att blockkedjan har potential att förändra flera olika branscher har vi i våra 
studerade företag inte direkt sett att det kommer konkurrera ut ledande företag eller att de 
själva ansett att den kommer göra det. White (2017) belyser att det råder en brist på kunskap 
och förståelse för blockkedjetekniken som hindrar praktisk tillämpning och som nämndes 
innan behöver de inte vara drivkraft till omedelbar förändring. Däremot i vår intervju med 
IBM fick vi ett exempel på hur blockkedjan skulle kunna konkurrera ut ledande företag: “Jag 
tror vi också kommer se andra områden, ett intressant exempel som jag brukar nämna är den 
som ska börja tävla med Uber. Det är ett gäng som tänker att man istället för ett system där 
man bokar, där någon äger allting så skulle man bygga upp ett P2P-nätverk med 
blockkedjeteknik i botten för att på det sättet göra det ännu plattare, ännu lägre nivå och 
ingen risk att det sitter någon i mitten som tjänar pengar på alla andra (Arcade City)”. Det i 
sig skulle kunna vara ett framtida bevis på att blockkedjan skulle kunna verka som en 
disruptiv innovation och det kommer säkerligen dyka upp fler blockkedjabaserade-utmanare 
till ledande företag i framtiden.  
 
6.1.3 Vår klassificering: 
Utifrån våra respondenters uppfattningar om blockkedjan kan vi utläsa att de tror den har 
möjlighet och potential att förändra flera branscher vilket då skulle kunna klassificera den 
som en disruptiv innovation. Det finns inget som säger att det ena behöver utesluta det andra 
och vi anser snarare att vad det kan klassificeras som är beroende på hur man väljer att 
implementera blockkedjan. I dagsläget och bland våra studerade organisationer ser vi fler 
likheter med de förutsättningar som Hamel (2006) hävdar att en management innovation bör 
uppfylla. Det vill säga att innovationen bygger på en ny princip som utmanar management 
läran eller att den är systemiskt, vilket omfattar och inkluderar både en rad processer och 
metoder alternativt att den är en del av ett pågående program av uppfinning, där utveckling 
och framsteg sker över tid. 
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Blockkedjan kan anses vara en management innovation då den både är systematisk och en del 
av en pågående utveckling där framsteg sker över tid. I vissa fall utmanar den också 
management ortodoxi. Den potential och de möjligheter som blockkedjan medför gör att det 
kan vara en källa till disruptiv innovation som kan resultera i radikala förändringar, vilket vi 
också redan ser tendenser på idag. Sammantaget finns det olika sätt i hur man väljer att arbeta 
med och implementera blockkedjan, vilket gör att det kan anses vara både en management 
innovation och disruptiv innovation. Däremot är vår tolkning utifrån respondeternas 
uppfattning om blockkedjan att de inte nödvändigtvis anser att tekniken kommer konkurrera 
ut ledande företag. Om de ansett blockkedjan varit omvälvande på så sätt att organisationer 
som inte implementerar denna teknik kommer konkurreras ut hade det i sig kunnat påverka 
spridningsmönstret. Det vi kan konstatera utifrån respondenterna är att vår uppfattning om 
blockkedjan verifieras. Det vill säga att den främst kan jämföras och klassificeras som en 
management innovation då den vid implementering kommer att förändra management 
processer inom organisationen.  
 
6.2 Tillämpning av blockkedjan 
 
Att det finns näst intill oändligt många användningsområden för blockkedjan är både forskare 
och våra respondenter överens om. Det vi kunde urskilja från våra respondenter är att flera av 
dem har gemensamma projekt där de tillsammans arbetar med blockkedjan. Vi har delat upp 
dessa i tre olika figurer, där de två första är gemensamma projekt och den sista figuren är 
resterande respondenter. Dessa figurer är, Figur 4 Lantmäteriet, SBAB och Landshypotek 
Bank, Figur 5 Axfoundation och Martin & Servera och slutligen Figur 6 IBM, 
Managementkonsultbolaget och Västra Götalandsregionen.  
 
I de två projekten kan vi se att de tänkt använda sig av blockkedjan på olika sätt. Hos 
Lantmäteriet, SBAB och Landshypotek Bank är den tilltänkta användningen av blockkedjan 
olika men de har en gemensam nämnare som är att skapa originalhandlingar digitalt. 
Resultatet av detta tillämpningssätt leder till minskad pappershantering internt vilket kapar 
ledtider som gör att deras processer blir snabbare. På så sätt handlar det om en intern 
effektivisering för organisationerna i detta projekt.  
 
Hos Axfoundation och Martin & Servera kan vi istället se en annan typ av tillämpning. 
Blockkedjan är tänkt att användas utifrån ett spårbarhetsperspektiv. Det är en problematik 
som respondenterna i detta projekt dagligen brottas med och försörjningskedjan inom 
livsmedelsindustrin är väldigt komplex där många aktörer är involverade. I detta projekt är 
syftet att använda sig av blockkedjetekniken för att öka transparensen och kontrollen av 
livsmedel. Därför blir en huvudpunkt att få med alla aktörer i försörjningskedjan.  
 
I figur 6 återstår VGR, managementkonsultbolaget och IBM vilka inte är involverade i 
samma projekt. IBM och managementkonsultbolaget är leverantörer av blockkedjelösningar 
där IBM var med i Axfoundations och Martin & Serveras projekt och konsulterade då de 
arbetat med ett liknande projekt i USA. En skillnad på leverantörerna kontra de resterande 
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organisationerna är att de har ett ekonomiskt intresse i att sprida blockkedjan. I samma figur 
valde vi även att presentera VGR där blockkedjan i första hand är till för att hantera 
information och på så sätt öka transparensen för både medborgare och andra aktörer, vilket då 
också innefattar intern effektivisering. 
 
På grund av att de studerade organisationerna tänkt använda blockkedjan på olika sätt har vi 
också valt att göra denna fördelning då det kan ske olika spridningsmönster beroende på hur 
organisationerna väljer att tillämpa blockkedjan. 
 
6.3 Lantmäteriet, SBAB och Landshypotek Bank 
6.3.1 Spridningsprocess 
Intressant i spridningsmönstret för Lantmäteriet, SBAB och Landshypotek Bank var det 
faktum att det var en individ inom organisationen som introducerade blockkedjan. I samtliga 
fall var det alltså den interna personalen som själva hade fått kännedom om blockkedjan 
snarare än att det var själva företaget som själv aktivt sökte efter en management innovation. 
Då intern personal fick kännedom om tekniken såg de möjligheterna med den och på så sätt 
kom också organisationen i kontakt med blockkedjan.  
 
Samtliga organisationer sökte efter information om blockkedjan på internet, där exempelvis 
Youtube agerade som en spridningskanal, vilket gör att internet var en drivkraft i spridningen 
av blockkedjan Det vi också kunde urskilja i detta spridningsmönster var att SBAB samt 
Landshypotek Bank blev inspirerade av Lantmäteriets arbete med blockkedjan. Därmed 
skulle man kunna se Lantmäteriet som en “inspiratör” i spridningen av blockkedjan. 
Anledningen till att Lantmäteriet agerat som inspiratör kan förklaras genom att projektet de 
driver grundar sig i att ändra lagstiftningen för att kunna använda blockkedjan på deras 
tilltänkta sätt. Det gör att det är viktigt att driva denna fråga tillsammans med andra stora 
aktörer då det resulterar i större genomslagskraft. Projektet befinner sig just nu i sin andra fas 
där våra studerade organisationer Lantmäteriet, SBAB och Landshypotek Bank är delaktiga. 
Projektet sker i samverkan med Kairos Future, ChromaWay samt Telia och det har fått stor 
internationell uppmärksamhet.  
 
Nedan har vi illustrerat spridningsprocessen för Lantmäteriet, SBAB samt Landshypotek 
Bank. 
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Figur 4: Spridningsprocessen för Lantmäteriet, SBAB och Landshypotek Bank, 
egenkonstruerad (2018)  
 
6.3.2 Spridningens utgångspunkt 
Spridningens utgångspunkt gällande blockkedjan för dessa tre studerade organisationer har 
varit liknande på så sätt att det var intern personal som först fick kännedom om blockkedjan 
för att sedan introducera den till organisationen. Som vi nämnde innan karaktäriseras dessa 
organisationers tilltänkta användningsområde för blockkedjan av intern effektivisering. Detta 
tillämpningssätt kan förklara varför det var internt anställda som insåg möjligheterna med 
blockkedjan då de besitter kunskap om sin egen organisation och hur interna processer kan 
effektiviseras. Då de kommer i kontakt med blockkedjan inser de att det är möjligt att 
tillämpa i deras egna organisationer.  
 
En bidragande faktor till att de fick intresse för blockkedjan var internet och massmedia. 
Lantmäteriet uttryckte detta genom att säga: “Massmedia har ju en jättestor roll eftersom 
utan det hade ingen känt till någonting om det här överhuvudtaget.” 
. 
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6.4 Axfoundation och Martin & Servera 
6.4.1 Spridningsprocessen 
Utmärkande i spridningsmönstret för Axfoundation och Martin & Servera är att 
introduceringen av blockkedjan istället skedde från en aktör till en annan aktör. Det kan 
förklaras genom att projektet grundar sig i att få med alla aktörer i försörjningskedjan. Det är 
alltså en förutsättning att få med sig fler aktörer för att det ska vara någon mening i att 
använda blockkedjan i deras tilltänkta implementering.  
 
Även i detta spridningsmönster var det ingen av organisationerna som aktivt sökte efter en 
management innovation på grund av exempelvis ett prestationsgap inom organisationen. Utan 
här fick de också kunskap om blockkedjan och började därefter undersöka hur de skulle 
kunna arbeta med den. 
 
Innan projektet drog igång hämtade båda organisationerna även här mycket information som 
fanns tillgängligt på internet vilket vi återigen kunde urskilja som en drivkraft i spridningen 
av blockkedjan.  
 
Som illustrerat i figuren nedan startades ett blockkedjebaserat projekt där Axfoundation och 
Martin & Servera är delaktiga tillsammans med Kairos Future, SLL och SKL. I detta projekt 
har de även haft kontakt och konsulterat med bland annat IBM. Projektet har inrättats för att 
identifiera potentialen i blockkedjetekniken inom transparens och kontroll av livsmedel. 
 
I nedanstående figur har vi illustrerat spridningsprocessen för våra studerade företag 
Axfoundation samt Martin & Servera. 

 
Figur 5: Spridningsprocessen för Axfoundation och Martin & Servera, egenkonstruerad 
(2018) 
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6.4.2 Spridningens utgångspunkt 
Spridningens utgångspunkt för Axfoundation och Martin & Servera skiljer sig som nämnts 
innan gentemot figur 4. I detta spridningsmönster var det istället aktörer som introducerade 
blockkedjan för de studerade organisationerna. Detta kan förklaras genom 
tillämpningsområdet då Axfoundation och Martin & Serveras projekt övergripande handlar 
om att inkludera flera aktörer. Då det inte handlar om intern effektivitet utan snarare om 
interorganisatoriska samarbeten kan det vara anledningen till att en extern part introducerade 
innovationen. Axfoundation spred sedan vidare innovationen till Martin & Servera för att 
involvera fler aktörer i innovationssatsningen. Spridningen kommer troligen fortsätta på ett 
liknande sätt i framtiden för att inkludera alla aktörer i hela försörjningskedjan. Det vill säga 
att innovationen sprids från aktör till aktör. 
 
Återigen var internet och massmedia en avgörande drivkraft i informationsspridningen. Båda 
organisationerna studerade tidigare case som var publicerade på internet och menar att 
massmedia har haft en viktig roll för spridningen av blockkedjan.  
6.5 Managementbolag, VGR och IBM 
6.5.1 Spridningsprocessen 
För Managementkonsultbolaget och VGR var det återigen en individ inom organisationen 
som introducerade blockkedjan. IBM är det företag som under längst tid arbetat med 
blockkedjetekniken och det är svårt att återge hur, när och var de kom i kontakt med tekniken 
då de haft kontakt med en representant på IBM Sverige och IBM i sig är ett världsomslutande 
företag. Uppkomsten av arbetet med blockkedjan grundar sig i IBMs forskning av 
kryptovalutor som de redan tidigare arbetade med. De hade egentligen inte något grundligt 
behov av blockkedjan utan det snarare föll sig väldigt naturligt utifrån IBMs DNA där de 
ständigt arbetar med nya tekniker.  
 
Det var inget aktivt sökande för managementkonsultbolaget eller VGR som gjorde att de kom 
i kontakt med blockkedjan. Däremot skiljer det sig för IBM, de sökte inte aktivt efter en 
management innovation på grund av prestationsgap eller osäkerhet, utan deras sökande 
grundar sig i att de ständigt arbetar med nya tekniker. 
 
Även i detta spridningsmönster har mycket information om blockkedjan hämtats från 
internet, där även Twitter har agerat som en spridningskanal. VGR urskiljer sig något här då 
de varit uppvaktade av flertal konsultbolag vilka uppmärksammat blockkedjan för dem. 
 
Nedan illustreras spridningsprocessen för managementkonsultbolaget, VGR samt IBM. 
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Figur 6: Spridningsprocessen för Managementkonsultbolaget, VGR och IBM, 
egenkonstruerad (2018). 
 
6.5.2 Spridningens utgångspunkt 
I samtliga organisationer var det intern personal som först kom i kontakt med blockkedjan. 
Hos VGR handlar det om hur de kan hantera information på ett säkert sätt. Detta kan ses som 
en intern effektivisering. Återigen ser vi en koppling mellan användningsområde och den 
initiala introduceringen av innovationen. Internt anställda besitter kunskap om vilka 
förbättringar som kan göras inom organisationen. IBM och Managementbolaget skiljer sig i 
och med att de är leverantörer. Vi anser att innovationen i detta fall ökar deras utbud av 
tjänster de erbjuder, vilket också kan ses som en intern del av organisationen. Vilket styrker 
vårt antagande om hur den initiala kontakten med innovationen sker är beroende på 
tillämpningssätt.  
 
Även i detta fall anses massmedia och internet varit en påverkande faktor i spridningen av 
innovationen. Varken VGR eller managementkonsultbolaget letade aktivt efter innovationen. 
Däremot kunde vi se att IBM var den enda organisationen som faktiskt aktivt forskade om 
blockkedjetekniken, men inte för att lösa något organisatoriskt problem. De menar att det 
ligger i deras DNA att identifiera spännande innovationer. 
6.6 Sammanfattande analys 
 
6.6.1 Spridningens utgångspunkt 
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Något vi kunde urskilja i spridningen av blockkedjan var att beroende på tillämpningssätt var 
det också skillnad på vem det var som introducerade innovationen till organisationen. De 
organisationer som implementerade blockkedjan för intern användning var det en anställd 
som stod för den första kontakten med innovationen. Det kan förklaras genom att de anställda 
har insikt i den vardagliga verksamheten och därmed vet vad som krävs för att genomgå 
intern förbättring. I och med att blockkedjan har varit väl belyst i media leder det till att de 
anställda har kommit i kontakt med den och insett potentialen den kan medföra i den egna 
organisationen och därefter introducerat den för sin organisation.  
 
När användningsområdet inte endast rörde interna funktioner utan istället hade fokus på 
samtliga aktörer i försörjningskedjan var det en extern aktör som introducerade blockkedjan. 
Att blockkedjan sprider sig från aktör till aktör i Axfoundations samt Martin & Serveras 
projekt är ganska naturligt, eftersom projektet bygger på att involvera alla i värdekedjan. I 
detta tillämpningssätt finns det ingen nytta av att som ensam aktör arbeta med blockkedjan 
utan det krävs att alla är involverade vilket kan ses som en betydande faktor att det sprider sig 
mellan aktörerna.  
 
Det vi kunde observera i samtliga fall var att det inte skedde ett aktivt sökande efter en 
innovation. En potentiell förklaring att det ändå har spridit sig som det gjort skulle kunna vara 
på grund av den hajp som skett på både internet och i massmedia. Det faktum att blockkedjan 
varit så uppmärksammat går att koppla tillbaka till de anställdas roll i introduceringen av 
blockkedjetekniken. Likväl att blockkedjetekniken varit så omtalad gör att den inte är lika 
främmande då den introduceras av intern personal eller externa aktörer. En möjlig förklaring 
till att blockkedjan ändå spridit sig till organisationer trots att de inte aktivt sökt efter 
innovationen är att då intern personal kommit i kontakt med den via massmedia har de insett 
potentialen med den, och därifrån studerat hur den kan tillämpas i deras egna organisationer. I 
och med att massmedia har skapat ett intresse och en efterfrågan av blockkedjan men 
konsultbolag inte har kunnat erbjuda någon “plug and play” variant av innovationen får det 
vissa konsekvenser. I nuläget måste organisationen skräddarsy sin lösning och bygga 
blockkedjan från grunden. Det leder till en större investering vilket möjligtvis avskräcker 
vissa aktörer samt att det krävs mer av organisationerna då det inte är möjligt att köpa en 
färdig lösning att implementera.  
 
Ytterligare en aspekt på att ingen av de studerade organisationerna aktivt sökte efter en 
innovation och på så sätt kom i kontakt med blockkedjan kan förklaras genom att 
blockkedjan inte växt fram ur en organisation som använt tekniken utan istället är det 
tekniken bakom en decentraliserad valuta. Detta gör att användningsområden i en 
organisation inte än är tydliga jämfört med andra management innovationer som växt fram ur 
en organisation. IBM var den enda organisationen som utmärkte sig här då de aktivt forskade 
på Bitcoins användningsområden och därifrån fann blockkedjan. Däremot var incitamentet 
till att söka den inte att lösa ett organisatoriskt problem, utan snarare att öka sitt utbud till sina 
kunder. 
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6.6.2 Nätverk 

 
Figur 7: Nätverksanalys av blockkedjan i Sverige, egenkonstruerad (2018). 
 
SBAB, Lantmäteriet och Landshypotek Bank, Axfoundation och Martin & Servera var alla 
aktiva inom blockkedjebaserade projekt. När vi frågade mer om dessa projekt kom det fram 
att de arbetade tillsammans med flera olika aktörer i sitt arbete med blockkedjan. Martin & 
Servera menade att det var viktigt att samla alla aktörer då deras projekt grundade sig i att få 
med alla led i försörjningskedjan. Lantmäteriet, SBAB och Landshypotek Banks samarbete 
grundar sig i intern effektivisering och för att ens kunna använda sig av blockkedjan och 
implementera den i verksamheten behöver de få beslutsfattarna att ändra lagar om 
originaldokument, då de idag enligt tolkning skall finnas i pappersform.  
 
I båda dessa projekt var Kairos Future1 medverkande som projektledare och blir därmed en 
bindande punkt. IBM var inte medverkande i projektet mellan Martin & Servera och 
Axfoundation utan de agerade snarare som rådgivare. Martin & Servera och Axfoundation 
träffade IBMs blockkedje-expert då IBM arbetat länge inom området och gjort ett liknande 
projekt med Walmart som också baseras på spårning av mat med hjälp av blockkedjan. 
Anledningen till att våra studerade organisationer har varit i kontakt med varandra kan 
förklaras genom att blockkedjan möjliggör interorganisatoriskt samarbete. 
 
6.6.3 Nätverkets funktion 
Nätverket inom projekten har olika funktioner i arbetet med blockkedjan. Lantmäteriet, 
SBAB och Landshypotek Bank har ett gemensamt projekt där de vill lära sig mer för att 
effektivisera. Nätverket inom detta projekt kräver att de samverkar då de grundar sig i att 
                                                   
1 “Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag och 
organisationer att förstå och forma sin framtid.” (Kairos future, 2018) 
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påverka befintlig lagstiftning. Tillsammans har de starkare röst gentemot staten men det har 
också betydelse att de i framtiden kommer kunna utnyttja digitala pantbrev och även andra 
originaldokument tillsammans eftersom de är organisationer som kontinuerligt samverkar 
med varandra. Axfoundation och Martin & Servera är också tillsammans delaktiga, fast i ett 
annat projekt som också grundar sig i att lära sig mer om blockkedjan, men utifrån ett 
spårbarhetsperspektiv. Nätverkets funktion hos Axfoundation och Martin & Servera kräver 
också att de samverkar då arbetet påverkar hela försörjningskedjan. Det är alltså ingen 
mening att som ensam aktör driva detta arbete. Exempelvis uttrycker Axfoundation: 
 

“Genom ett gemensamt tillvägagångssätt kan det gå att enas i ett större 
perspektiv istället för att bara göra ett projekt med ett enskilt företag.” 

 
Möjligheten till interorganisatoriska samarbeten gör att processidentifieringen, det vill säga 
identifieringen av var innovationen ger mervärde i organisationen, inte endast behöver 
omfatta sin egen organisation, utan i många fall även för både kända och okända aktörer. 
Detta är fallet för Martin & Servera och Axfoundation som påpekar att de som ensam aktör 
inte kan driva denna fråga, utan det blir bara meningsfullt om fler aktörer också använder sig 
av blockkedjan.  
 
6.6.4 Relation till tidigare spridningsteori 
I början av analysen kunde vi sammanställa att blockkedjan, utifrån organisationernas sätt att 
arbeta med den samt deras uppfattning verifierade vårt antagande om att den kan klassificeras 
som en management innovation. Därmed kan vi ställa spridningen av blockkedjan mot de 
tidigare teorierna som har berört spridningen av management innovationer. Sammantaget 
beskriver de tidigare teorierna att spridningsprocessen av innovationer uppkommer genom 
managementtrender. Däremot är det sällan att organisationen som implementerar denna 
innovation gör en egen utvärdering kring vilka för- och nackdelar innovationen faktiskt ger. 
De förklarar att behovet av att genomgå en förändring i organisationen kan uppkomma på 
grund av att det råder ett prestationsgap eller osäkerhet inom organisationen. Dessa 
förutsättningar menar Abrahamson (1991) samt Mol och Birkinshaw (2014) leder till att en 
organisation letar efter managementinnovationer att implementera alternativt att de imiterar 
de innovationer konkurrenterna implementerat på grund av att de är rädda för att riskera 
minskad effektivitet. De lyfter att dessa “managementtrender” vanligen uppkommer på grund 
av att så kallade “fashion setters” sprider och främjar vissa innovationer de menar är i 
framkant. “Fashion setters” är managementkonsultbolag, managementgurus och 
handelshögskolor som sprider olika managementtrender, i en kollektiv övertygelse om att 
vissa management innovationer står i framkant för att utveckla företag. 
 
Ett betydande fynd i denna studie var att spridningsmönstret av blockkedjan till viss del är 
beroende av tillämpningssätt. Då det handlar om interna förbättringar var det individer inom 
organisationen som introducerade innovationen. Medan i det fall då det handlar om att få med 
samtliga aktörer i försörjningskedjan har innovationen istället spridit sig mellan aktörer.  
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Utmärkande för spridningsprocessen av blockkedjan gentemot tidigare teorier är att ingen av 
organisationerna aktivt sökt efter en managementinnovation på grund av att det råder 
osäkerhet eller prestationsgap, vilket tidigare spridningsteorier argumenterar för som en 
anledning till att organisationer söker efter en managementinnovation. Det kan förklaras 
genom att blockkedjan inte växt fram ur en organisation som använt tekniken utan istället är 
det tekniken bakom en decentraliserad valuta. Detta gör att användningsområden i en 
organisation inte är tydliga jämfört med andra management innovationer som växt fram ur en 
organisation. På grund av att det är en ny teknik och att det inte finns en färdig “plug and 
play” variant av implementering måste organisationerna i nuläget bygga sin egna blockkedja 
från grunden vilket kan ses som en betydande faktor till varför spridningsmönstret skiljer sig 
gentemot andra management innovationer. 
 
De tidigare teorierna lyfter begreppet “fashion setters” vilka är konsultbolag och 
handelshögskolor som främjar vissa innovationer. Vi har i vår studie sett likheter men att det 
istället handlar om, vad vi valt att kalla, “inspiratörer”. Axfoundation blev inspirerad av 
Walmarts case vilka i sin tur inspirerade Martin & Servera att arbeta med blockkedjan. Samt 
att SBAB och Landshypotek Bank blev inspirerade av det projekt Lantmäteriet arbetade med. 
Blockkedjans spridning mellan aktörerna i form av interorganisatoriska samarbeten kan 
liknas med Wejnerts (2002) teori som anser att direktkontakt mellan aktörerna oftast är de 
mest effektiva för att sprida innovationer. Det vi kunde urskilja var att nätverkets funktion var 
beroende på tillämpningssätt av blockkedjan. Då det var av vikt att ändra lagstiftningen hade 
nätverket en funktion, det vill säga att för att kunna påverka beslutsfattarna krävs att de 
samverkar i denna fråga. Medan i det andra projektet får nätverket en annan funktion, då hela 
arbetet grundar sig i att alla aktörer i försörjningskedjan arbetar med blockkedjan för att det 
skall fungera.  
 
Scarbrough, Robertson & Swan (2015) belyser att spridning av management innovationer kan 
förklaras genom att legitimitet anses erhållas genom att organisationers beslut 
överensstämmer med samhällets förväntningar. Detta är något som även Abrahamson (1996) 
uppmärksammar och menar att ibland fyller införandet av innovationer endast en symbolisk 
funktion som ett sätt att signalera innovativitet men att innovationen i sig inte förbättrar de 
ekonomiska prestationerna. Implementering av en management innovation kan vara försök av 
företagsledare att uppvisa rationalitet. Utifrån vår studie är detta inget vi kan utläsa och finns 
därför ingen anledning att tro det har varit ett incitament till att börja arbeta med blockkedjan. 
Det är en såpass ny innovation vilket gör det tveksamt om det skulle uppfattas rationellt att 
implementera. Däremot kunde vi utläsa att SBAB ansåg att det kan vara positivt för den egna 
organisationen då det kan stärka deras varumärke samt attrahera duktiga medarbetare i 
framtiden, då det påvisar att de är ett innovativt företag. Däremot kan detta anses vara 
känsligt att prata om och ett sätt att erhålla legitimitet att påvisa att de finns konkreta 
effektiviseringar eller förbättringar i att arbeta med blockkedjan. Därför kan det medföra att 
våra respondenter inte explicit vill uttrycka detta. 
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Då blockkedjan varit väldigt uppmärksammad i massmedia har det i sin tur lett till att intern 
personal insett potentialen med blockkedjetekniken och att det går att tillämpa i deras 
organisationer. Det faktum att den varit väl omskriven gör också att den inte är främmande då 
den introduceras och diskuteras i organisationen. Intressant är även att information inte 
endast har spridits från tidningar i massmedia, utan vi har även sett att både Twitter och 
Youtube har fungerat som kanaler gällande spridning av information om blockkedjan. Detta 
kan förklaras genom att blockkedjan är en väldigt ny teknik vilket gör att den information 
som finns tillgänglig enklast och snabbast går att hitta via internet. Det faktum att information 
om blockkedjan sprids via internet kan också leda till att spridningen sker i högre takt. De 
tidigare spridningsteorierna har utelämnat att lyfta internet som en påverkande faktor i 
spridning av management innovationer. Därför kan detta ses som en utveckling av teorin och 
att en möjlig förklaring kan vara att internet, i framförallt Abrahamsons (1991;1993) studier, 
inte varit lika omfattande som det är idag. Att spridningen till stor del sker på internet får 
också en konsekvens för det Laursen och Salter (2006) och Mol och Birkinshaw (2009) talar 
om. De menar att en organisations geografiska omfattning på marknaden de verkar inom, har 
stor betydelse på införandet av management innovationer. Detta är inte aktuellt på samma 
nivå då innovationen har sitt ursprung och sprids på internet. Internet är något som alla har 
tillgång till vilket då leder till att den geografiska omfattningen på marknaden som företaget 
verkar inom inte har samma betydelse i spridningen av blockkedjan. 
 
Det är viktigt att belysa att de tidigare teorierna studerat spridningen i ett sent skede medan vi 
studerat spridningen i ett tidigt skede. Ansari, Fiss och Zajac (2010) beskriver att de sena 
adaptionerna av innovationen ofta är beroende av de tidiga, i vilken mån de tidiga 
adaptionerna implementerades och i vilken grad de implementerades snarare än hur 
grundprototypen eller tanken var. Detta gör att den tidiga spridningen kan vara avgörande i 
hur spridningsprocessen för blockkedjan ter sig eftersom denna studie visat att beroende på 
tillämpningssätt skedde det olika initiala spridningsmönster.  
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7. Slutsats 
I följande avsnitt kommer studiens forskningsfrågor att besvaras. Resultatet av vår studie 
visar sammanfattningsvis Hur blockkedjan kan klassificeras samt Hur spridningsprocessen 
ser ut bland svenska organisationer. Studien besvarar även Vilken roll de studerade 
organisationerna har i spridningen och Vilka faktorer som främjar spridningen av 
blockkedjan, vilka återges i samma stycke då empirin berörde båda frågeställningarna. 
Tidigare spridningsteorier har gett oss en förförståelse för hur spridning av management 
innovationer tidigare sett ut, vilket gett oss möjlighet att konstatera om vi kan utläsa nya 
spridningsmönster eller om det fortfarande råder samma problematik. 
 
7.1 Forskningsfrågor 
 
7.1.1 Forskningsfrågor  
“Hur kan blockkedjan klassificeras?” 
Utifrån empirin framgick det att organisationernas tilltänkta implementering samt uppfattning 
om blockkedjan gick i linje med Hamel (2006), Mol och Birkinshaw (2009) och Scarbrough, 
Robertson och Swan (2015) definiering av en management innovation. Detta styrks av att 
blockkedjan både är systematisk och en del av en pågående utveckling där framsteg sker över 
tid. Blockkedjan kan därmed jämföras och klassificeras som en management innovation då 
den vid implementering kommer att förändra management processer inom de tillfrågade 
organisationerna. 
 
“Hur ser spridningsprocessen av blockkedjetekniken i Sverige ut?” 
I vår studie kunde vi urskilja att det initiala spridningsmönstret var beroende på 
tillämpningssätt. Beroende på tillämpningssätt var det skillnad i vem det var som 
introducerade innovationen till organisationen. De organisationer som implementerade 
blockkedjan för intern effektivisering var det också en individ inom organisationen som 
introducerade innovationen. Detta kan förklaras genom att de anställda har insikt i den 
vardagliga verksamheten och förståelse för hur de interna processerna kan förbättras. Då 
tillämpningssättet istället omfattade att få med alla aktörer i en försörjningskedja, vilket är 
fallet i spårbarhet och kontroll av livsmedel, skedde den initiala spridningen från aktör till 
aktör. I detta tillämpningssätt finns det ingen nytta av att som ensam aktör arbeta med 
blockkedjan utan det krävs att alla är involverade vilket kan ses som en betydande faktor och 
förklaring till att det sprider sig mellan aktörer. 
 
I studien framkom det att samtliga studerade organisationer inte aktivt letade efter en 
management innovation utan de kom i kontakt med blockkedjan och undersökte därefter var 
den kunde addera mervärde till deras organisation. Detta kan ses som utveckling av tidigare 
forskning om diffusion av Abrahamson (1991;1993) och Douglas et al. (2016) som menar att 
organisationer aktivt söker efter en innovation på grund av att det exempelvis råder osäkerhet 
inom organisationen eller prestationsgap. Vilket inte var fallet för blockkedjan, utan då de 
kom i kontakt med tekniken började de därefter undersöka hur de kunde tillämpa den i sina 
organisationer.  
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“Vilken roll har de studerade organisationerna i spridningen av blockkedjetekniken?” och 
“Vilka drivkrafter främjar spridningen av blockkedjetekniken?” 
 
Vi myntade begreppet “inspiratörer” vilket kan ses som en modifiering av “fashion setters”. 
Vi kunde utläsa att Lantmäteriet inspirerade både SBAB och Landshypotek Bank att börja 
arbeta med tekniken och detsamma att Axfoundation inspirerade Martin & Servera. Däremot 
sker inte arbetet på grund av att de imiterar dessa organisationer utan att de istället samverkar 
i arbetet med blockkedjan i projekten. I studien framkom det att Walmarts case var något som 
Axfoundation och Martin & Servera hade blivit inspirerade av. Det kan leda till att våra 
respondenter kommer att ha en liknande roll i den fortsatta spridningen av 
blockkedjetekniken, då de är bland de första i Sverige som arbetar med tekniken och kommer 
på så sätt att möjligen lägga grunden för den fortsatta spridningen. Detta eftersom de visar 
vad blockkedjan kan användas till och att det fungerar i större skala. Det går i linje med 
Ansari, Fiss och Zajac (2010) som menar att de senare adaptionerna av innovationen ofta är 
beroende av de tidiga. Mol och Birkinshaw (2009) menar att uppsättningen av management 
innovationer varierar från bransch till bransch, men att alla branscher är lika benägna att 
introducera nya innovationer. Detta är något som gör blockkedjan unik då den går att 
introducera till alla branscher vilket gör att våra respondenter kan ha en avgörande roll i hur 
blockkedjan som en management innovation utvecklas. 
 
Det vi kunde konstatera i vår studie var att beroende på tillämpningssätt, hade nätverket olika 
funktion. Då tillämpningen syftade till intern effektivisering krävde nätverket inom detta 
projekt att de samverkar för att påverka befintlig lagstiftning. Nätverkets funktion hos 
Axfoundation och Martin & Servera kräver också att de samverkar, men på grund av att 
arbetet syftar till att få med alla aktörer i försörjningskedjan. Det är alltså ingen mening med 
att som ensam aktör driva detta arbete. 
 
En faktor som var återkommande i intervjuerna med våra respondenter var den så kallade 
hajpen som finns kring blockkedjan, vilket skett på både internet och i massmedia. Alltså kan 
vi konstatera att internet har varit en drivkraft i spridningen av blockkedjan. Respondenterna 
menade att hajpen var en av anledningarna till att de fick upp ögonen för tekniken. SBAB 
menade att det till och med var anledningen till att de började arbeta med tekniken eftersom 
många talade om den. Denna hajp anser vi kan ha en påverkan på hur blockkedjan sprids, då 
den skiljer sig mot Laursen och Salter (2006) och Mol och Birkinshaws (2009) teorier som 
säger att organisationer med större geografisk omfattning har högre nivå av införandet av nya 
innovationer. Massmedia och internet har verkat för att sprida informationen vilket kan ha 
minskat behovet av att verka inom en större geografisk omfattning. Hajpen har lett till att 
information om blockkedjan har spridits på internet via sociala medier där två intressanta 
spridningskanaler för information om blockkedjan har varit Youtube och Twitter, vilket varit 
utelämnat i tidigare spridningsteorier. 
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8. Diskussion 
 
8.1 Framtida spridning 
Som avslutning i intervjuerna med våra respondenter gav vi dem möjlighet att spekulera hur 
blockkedjetekniken kommer att sprida sig i framtiden.  
 

Axfoundation “Så fort man hittar bra case så kommer det spridas…..Det 
exploderar så jag tror det kommer komma massor av case inom ett 
halvår.”  

 
Landshypotek Bank “Jag tror att många företag kommer vara beroende av 
att någon börjar, några företag är modiga och visar hur den kan 
användas.” 

 
Lantmäteriet “Jag tror det kommer bli som med alla tekniska spår. När 
det visas att det fungerar och när det visar att det finns service och tjänster 
att köpa på området, det är då tekniken kommer utvecklas och användas i 
stor och bred omfattning.” 

 
SBAB “Jag tror att det kommer komma mer praktiska lösningar, istället 
för att vara på en teoretisk dragning om vad det skulle kunna användas 
till, istället se praktiska case till det.” 

 
En intressant aspekt i respondenternas framtidsspekulationer är att de stämmer överens med 
det vi anser att deras projekt möjligtvis kan bidra med. De menar att det är viktigt att någon 
börjar, visar på att det fungerar samt att det krävs bra och praktiska case. Detta tror vi kan 
vara de resultat av de projekt som respondenterna är aktiva inom. Vilket också hade gått i 
linje med att respondenterna möjligen kan lägga grunden för den framtida spridningen av 
blockkedjan. Detta fenomen är något som Ansari, Fiss & Zajac (2010) belyser, det vill säga 
hur de tidiga adoptörerna implementerar en management innovation har i många fall större 
påverkan på de senare adoptörerna än själva grundidén av innovationen.  
 

IBM “Jag tror att den absoluta majoriteten kommer att ansluta sig till 
blockkedjor och inte att de startar upp dem själva.” 

 
Det som IBM återger går i linje med det som Martin & Servera och Axfoundation gör. De 
bygger en blockkedjelösning där tanken är att alla i värdekedjan ska ansluta sig till, det gör 
att majoriteten av dem inte kommer vara med och bygga lösningen utan att istället som IBM 
menar kommer ansluta sig till en blockkedja. När detta blir fallet tror vi att blockkedjan 
kommer spridas till många företag och det finns stor potential att det blir en del av mångas 
vardag. 
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Blockkedjan har inte växt fram ur en organisation som använt tekniken utan det är tekniken 
bakom en decentraliserad valuta. Detta gör att användningsområden i en organisation inte är 
tydliga och det är inte bevisat att det exempelvis förbättrar en organisations prestationer. Det 
har skapats en hajp vilket gör att det finns en allmän efterfrågan, utan att veta vad den gör i 
vissa fall. Man ser det mer som en spännande teknik. Hajpen gör att efterfrågan blir ospecifik, 
det finns inga tydliga användningsområden eller vad man vill att innovationen ska medföra. 
Till skillnad mot exempelvis “Lean” där det är tydligt vad innovationen kommer förbättra. 
Blockkedjan kräver idag en individuell implementering vilket gör att det är inte allmänt känt 
vad den löser eller förbättrar inom en organisation. I framtiden skulle exempelvis 
managementkonsultbolag kunna erbjuda och främja blockkedjetekniken i färdiga lösningar. 
Då skulle spridningen möjligtvis kunna förklaras utifrån Abrahamsons (1991) “the fashion 
perspective” eftersom att då kan konsultbolagen erbjuda färdiga lösningar istället för att 
företag behöver bygga något själva från grunden, vilket krävs i dagsläget. Det kan ha skapat 
en efterfrågan som är större än tillgången på grund av hajpen, vilket gjort att 
mananagementkonsultbolagen inte har kunnat erbjuda färdiga lösningar till sina kunder. 
Abrahamson (1996) menar att så kallade “fashion setters” främjar specifika innovationer i en 
kollektiv övertygelse om att tekniken står i framkant, i detta fall är det snarare massmedia 
som har spridit informationen om blockkedjan till kunden. Kunderna har själva skapat 
efterfrågan istället för att “fashion setters” skapat en så kallad “management fashion”. 
 
8.2 Fortsatt forskning 
 
I analysen under “Framtida spridning” har vi återgett hur respondenterna tror blockkedjan 
kommer att sprida sig i framtiden. Vi har även kontrasterat skillnaden mellan hur blockkedjan 
sprider sig idag, tidigare teori och hur blockkedjan möjligen kommer att sprida sig i 
framtiden. Vi ifrågasatte varför spridningen ser ut som den gör i dagsläget och varför den till 
viss del skiljer sig mot de nuvarande teorierna. Ett kritiskt antagande till resultatet på 
spridninen av blockkedjan kan vara på grund av att det är i ett sådant tidigt skede och 
spridningen kan möjligtvis anta en form mer likt de tidigare spridningsteorierna i framtiden. 
Det svar vi kom fram till gällande hur spridningen kommer se ut i framtiden är endast 
spekulationer eftersom den framtida spridningen kommer vara avgörande för vilka faktorer 
som faktiskt hade inverkan i detta skede av spridningen. Vår rekommendation till framtida 
forskning är att studera blockkedjan i ett senare skede och därutifrån undersöka: 
 

- Hur har blockkedjetekniken spridits i Sverige? 
 

- Vilka var drivkrafterna i spridningen av blockkedjan? 
 

- Vad hade massmedia för roll i spridningen av blockkedjan?  
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9.2 Figurer 

Figur 1: Thijs Maas The Quick, 3-Step Guide to Blockchain Technology Förklaring av ett 
peer-to-peer nätverk 
Tillgänglig:< https://hackernoon.com/3-steps-to-understanding-blockchain-8a285572daa3 
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Figur 2: Diffusion of Innovation, Rogers., 1962.  
 
Figur 3: Analysmodell egenkonstruerad, 2018. 
 
Figur 4: Spridningsprocessen för Lantmäteriet, SBAB och Landshypotek Bank, 
egenkonstruerad, 2018. 
 
Figur 5: Spridningsprocessen för Axfoundation och Martin & Servera egenkonstruerad, 2018. 
 
Figur 6: Spridningsprocessen för Managementkonsultbolaget, VGR och IBM, 
egenkonstruerad, 2018. 
 
Figur 7: Nätverksanalys av blockkedjan i Sverige, egenkonstruerad, 2018. 
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10. Appendix 
10.1 Intervjuguide 
 

Intervjuguide 
 

Denna intervju avser att skapa förståelse för vilka drivkrafter som leder till spridningen av 
blockkedjetekniken bland svenska företag och genomförs i ett utbildningssyfte. Intervjun 
kommer vara en så kallad semistrukturerad intervju vilket innebär att det kommer finnas 
utrymme för följdfrågor. 
 
Intervjun kommer vid samtycke att spelas in och ni behöver inte svara på alla frågor. Efter 
intervjun kommer vi sammanställa den och ni har möjlighet att redigera era svar i efterhand 
vid önskemål. 
 
 
Inledande frågor 
 
● Vilken är din yrkestitel och vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
● Kan du beskriva kort om ert företag och vad er verksamhet innebär? 
● Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

 
Management innovation 
 
● Vad betyder blockkedjetekniken för er? 
● I vilket skede är ni i gällande blockkedjetekniken? 
● Hur har ni tänkt använda er av blockkedjetekniken?  
● Har ni tänkt förbättra nuvarande arbetssätt eller skapa ny tjänst genom blockkedjan? 
● Hur tror ni att det kommer påverka hur ni arbetar? 
● I vilken utsträckning skiljer sig blockkedjetekniken jämfört med de teknologier ni 

arbetar med idag? 
 
Disruptiv innovation 
 
● Hur tror ni blockkedjetekniken möjliggör nya användningsområden i företaget? Vad 

får det för konsekvenser? 
● Hur tror ni att blockkedjan har möjlighet att förändra er bransch? Och vad får det för 

konsekvenser? 
● Har det kommit fram nya användningsområden efter att ni fått djupare förståelse för 

blockkedjetekniken? 
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Diffusion 
 
● Hur uppkom behovet av blockkedjetekniken? 
● När började ni kolla på blockkedjan? (ÅR) 
● Hur kom ni i kontakt med blockkedjetekniken? 
● Vad är anledningen till att ni började arbeta med blockkedjetekniken? 
● Vad är tanken att blockkedjetekniken skall bidra med? 
● Hur såg er informationssökning ut gällande blockkedjetekniken?  
● Hur utvärderades beslutet att införa blockkedjetekniken? 
● Upplever ni att det finns interna eller externa påtryckningar i att implementera 

blockkedjetekniken? Om ja: På vilket sätt? 
● Finns det ett samarbete med externa parter?  

Om nej: Varför och kommer ni ta in någon extern part? Om ja: Varför och vad har 
de haft för roll och i vilket skede tog ni hjälp av externa parter? 

● Vad uppfattar ni att andra i branschen gör när det gäller blockkedjetekniken? 
● Hur anser ni att ni har påverkats av andra företag som börjat arbeta med 

blockkedjetekniken?  
● Vilken roll tror ni massmedia har haft gällande spridningen av blockkedjan? 
● Hur tror ni att blockkedjetekniken kommer spridas i framtiden? 

 
Kompletterande frågor vid behov (Stängda frågor): 
 
● Vilket behov var blockkedjan tänkt att fylla? 
● Deltog någon i workshop/seminarium/föreläsningar innan ni började arbeta med 

blockkedjetekniken? 
● Läste ni om blockkedjan i media innan ni fick kunskap om det någon annanstans? 
● Är det viktigt att det syns utåt att ni arbetar med blockkedjetekniken? 
● Påverkades beslutat av att införa blockkedjetekniken av: 

… Ägare? 
… Kollegor på ledningsnivå? 
… Kollegor på lägre nivåer? 
… Andra parter så som en branschorganisation? 
… Lagar, regler, förordningar, policys? 

● Upplever du att blockkedjetekniken infördes i syfte att 
… Stärka ledningens förtroende från ägare eller anställda? 
… Öka företagets legitimitet eller status? 
… Påvisa att företaget är innovativ? 

● Är det några större aktörer som sprider kunskap om blockkedjetekniken? Ex, 
massmedia, konsultbolag, högskolor osv? 

● Vad är det svåraste med att arbeta med blockkedjetekniken? 
● Vilken påverkan tror du bitcoin har haft? 
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10.2 Respondenternas projekt 
 
För dig som är intresserad av de projekt som våra respondenter arbetar med kan ni läsa mer 
om dem på dessa hemsidor.  
 
Framtidens husköp i blockkedjan - Ett utvecklingsprojekt med Lantmäteriet, Telia 
Company, Chromaway och Kairos Future 
https://www.lantmateriet.se/contentassets/6874bc3048ab42d6955e0f5dd9a84dcf/blockkedjan
-framtidens-huskop.pdf 
Medverkande: Lantmäteriet, Telia Company, Chromaway och Kairos Future 
 
Blockchain use cases for food traceability and control - A study to identify the potential 
benefits from using blockchain technology for food traceability and control. 
https://www.sklkommentus.se/globalassets/kommentus/bilder/publication-eng-blockchain-
for-food-traceability-and-control-2017.pdf 
Medverkande: Axfoundation, SKL Kommentus, Swedish county councils and regions, 
Martin & Servera, and Kairos Future. 


