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Förord 

 

Vi som har gjort denna kandidatuppsats skulle vilja börja med att tacka de som hjälpt oss att 

göra denna studie möjlig. Ett stort tack till er som ställde upp på intervju och även tack till 

Andreas Ask som var vår handledare under arbetets gång. 
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Sammanfattning 
Kraven från konsumenter och aktörer på att produkter ska hålla en hög kvalité har ökat de 

senaste åren, vilket har gjort att dagens system som används längs distributionskedjan 

brister. Denna rapport syftar till att undersöka vilka hinder transport- och logistikbranschen 

har med att implementera blockkedjetekniken, samt hur blockkedjetekniken kan förändra 

spårbarheten för produkter samt säkerheten för datalagring inom distributionskedjor.  

 

För att undersöka dessa hinder och hur blockkedjetekniken kan förändra spårbarheten och 

säkerheten valdes teorimodellen UTAUT som utgångspunkt för att ta reda på användarnas 

teknikacceptans. Semistrukturerade intervjuer och en litteraturstudie gjordes och genom 

dessa intervjuer kopplat till litteraturstudien fick vi fram resultatet. De hindren med 

implementering av blockkedjan är bristande infrastruktur, datamängden som kan bli för stor 

och aktörers olika inställning till hur blockkedjetekniken kommer förändra deras sätt att 

arbeta. Vidare kom vi fram till att realtidsspårbarheten kommer att öka längs 

distributionskedjan och att möjligheten att gå tillbaka för att granska information är en viktig 

aspekt. Sett till säkerheten kommer blockkedjetekniken minska risken för hackning och 

manipulering av data, men även att säkerheten i att informationen alltid kommer vara 

densamma hela tiden, kommer stärkas.  

 

Nyckelord: 
Blockkedja, blockchain, distributionskedja, distributionskanal, spårbarhet, säkerhet, UTAUT. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Centrala begrepp 
Blockkedja - En decentraliserad databas som lagras på många datorer samtidigt. Förklaras 

mer ingående under teoriavsnittet. 

 

Distributionskedja - En distributionskedja är nätverket av företag och leverantörer för att 

producera och distribuera en specifik produkt och distributionskedjan representerar de steg 

som krävs för att få produkten eller tjänsten till kunden. Förklaras mer ingående under 

teoriavsnittet. 

 

Proof of concept - En prototyp eller studie som omfattar alla viktiga funktioner för ett koncept. 

 

Hashkod - Information sparas inte i klartext utan som en hashkod, det vill säga slumpvalda 

tecken som följs i en slumpmässig ordning. Informationen har gjorts om till hashkod för att 

ingen obehörig ska kunna ta del av det. För att ta del av den måste man omvandla det 

tillbaka till klartext, vilket sker automatiskt av en hashkodare. 

 

Decentraliserad - Fördelning (spridning) av verksamheter eller inflytande från ett centrum 

eller ett fåtal centra till fler områden och personer. 

 

Centraliserad - Koncentration eller samling av service och inflytande till en viss punkt. 

 

Near field communication (NFC) - En teknik som låter två enheter kommunicera med 

varandra genom att vara nära varandra. 

 

Realtid – Någonting existerar eller förändras i nuet.  

 

UTAUT – Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. En acceptansmodell som 

förklarar användares intentioner med att använda informationssystem. Beskrivs utförligare i 

teoridelen.   
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1 Introduktion 

I detta stycke tas bakgrunden till studien upp, dess syfte och forskningsfrågorna. Även 

avgränsningar av syfte, forskningsfrågor och teorimodellen. 

1.1 Bakgrund 

År 2008 släpptes blockkedjetekniken tillsammans med tanken om Bitcoin (Bitcoin, 2017) 

som en kryptovaluta (Bauman, Lindblom, & Olsson, 2016). Det är personen, eller gruppen 

av personer, som går under pseudonymet Satoshi Nakamoto som utvecklade tekniken 

(Bauman et al., 2016). De olika tekniska delarna som ligger till grund för blockkedjetekniken 

har stegvis vuxit fram sedan internets början på 60-talet. Under 70-talet började man 

utveckla en stark kryptering, öppen källkod utvecklades på 80-talet och Peer-to-Peer-

tekniken (Delaeko, u.å.) som kom runt år 2000 (Bauman et al., 2016). Under 90-talet växte 

Bitcoin fram med hjälp av cyberpunkrörelsen, som är en grupp aktivister som förespråkade 

stark kryptering och integritetsfrämjande tekniker för en så öppen digital värld som möjligt 

(Bauman et al., 2016). 

 

Blockkedjetekniken är som sagt en relativt ny teknik, både inom IT-världen, men även för de 

mer traditionella industrierna. Tekniken ligger till grund för hur köp och försäljning av 

kryptovaluta sker, men är nu något som på flera håll är av intresse. Andra intressenter är till 

exempel finanssektorn där snabba transaktioner och säkra överföringar är av intresse 

(Gump & Leonard, 2016). Likaså är distributionskedjor intresserade av tekniken där 

möjligheten är att hela tiden kunna följa stegen längs distributionskedjan (Kshetri, 2018) och 

Barapatre (2018, 28 juli) beskriver möjligheterna med att använda blockkedjeteknikens 

säkerhet som databas. Att man genom den till exempel kan säkerhetsställa äktheten av 

diamanter längs hela distributionskedjan, man kan se till så att informationen är den samma 

och att inga obehöriga ändringar kan göras av informationen (Barapatre, 2018, 28 juli). 

Varför inga ändringar kan göras är för att när information väl har blivit tillagd i en blockkedja, 

kan den aldrig ändras (Leon Zhao, Fan & Yan, 2016). 

 

Enligt Saberi, Kouhizadeh, Sarkis & Shen (2018) är ett viktigt tillämpningsfokus för 

blockkedjan att spåra möjliga risker som kan utgöra en miljö-, hälso- eller säkerhetsrisk. Ett 

exempel på när spårbarheten brast i dagens system är ett salmonellautbrott som skedde i 

USA som drabbade hundratals människor (Saberi et al., 2018). Centralen för 

sjukdomsbekämpning kopplade ihop utbrottet med papayaleveranser som ledde till att 

återförsäljarens varumärke skadades. Problemet var att man genom tekniken som användes 

inte kunde spåra alla transporter och försändelser, vilket resulterade i att man inte kunde 

återkalla dessa. Detta ledde till att problemet inte kunde stoppas direkt (Saberi et al., 2018). 

Kunder och köpare har en liten insyn i dagens system och det är svårt att undersöka om det 

finns misstankar om olagliga handlingar inom en distributionskedja (Marr, 2018, 23 mars). 

 

I dagens distributionskedjor använder man sig fortfarande av pappersdokument (Kyunghee, 

2018, 19 april). Informationen om produkterna lagras på ett papper som följer med 

produkten i form av en följesedel. Papperscertifikat och kvitton som används i dagens teknik 

för ägarbyten kan enkelt tappas bort eller bli förfalskade (Saberi et al., 2018).  
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Om vi kollar inom diamanthandeln, som berördes tidigare i avsnittet, så måste konsumenter 

för närvarande förlita sig på ett certifikat för att validera diamantens äkthet. Dessa certifikat 

kan enkelt förfalskas, och många diamantägare har upptäckt att deras felfria sten egentligen 

inte är något mer än en liten glasbit (Barapatre, 2018, 28 juli). 

 

Givet blockkedjetekniken, som framförallt har fokus på spårbarheten av data samt 

säkerheten som databas (Saberi et al., 2018), har problem som distributionskedjor har 

uppmärksammats, till exempel som nämnt ovan att papayaleveranser inte går att spåra och 

att man tvivlar på äktheten av diamanter eftersom informationen om dem kan ändras längs 

med distributionskedjan. Det är här det blir relevant att studera hur en implementation av 

blockkedjetekniken kommer påverka distributionskedjor, eftersom blockkedjan innehar de 

egenskaperna som en distributionskedja skulle kunna ta del av. 

 

Att implementera nya tekniker, som blockkedjetekniken, är inte så enkelt som man kanske 

tror, för Storelli (2016, juli/augusti) pratar om att när man implementerar ny teknik som är 

attraktiv baserad på dess prestanda, måste man också vara säker på att den går att 

integrera med alla andra system som används, vilket kanske inte går. Det kan vara svårt att 

veta om man närmar sig utmaningen med att hitta en ny teknik på rätt sätt och även svårt att 

veta om man överväger rätt aspekter av problemet som tekniken ska lösa (Storelli, 2016, 

juli/augusti). Företagets infrastruktur och befintliga system måste alltså fungera som 

underlättande faktorer för användarna, det måste passa ihop med den nya tekniken. Man 

ska inte heller implementera ny teknik bara för den är ny (Storelli, 2016, juli/augusti). För att 

inte ta risken att få onödiga utgifter är det viktigt att man analyserar ny teknik och tar reda på 

om den verkligen är användbar innan man investerar pengar i tekniken (Crawford, 2017, 20 

februari). 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka hinder transport- och logistikbranschen har 

med att implementera blockkedjetekniken, samt hur blockkedjetekniken kan förändra 

spårbarheten av produkter och säkerheten för datalagring inom distributionskedjor.  

 

Utifrån syftet har de här tre forskningsfrågorna kommit fram:  

 

● Hur förändras spårbarheten av produkter, jämfört med det nuvarande 
systemet, när företag använder sig av blockkedjeteknik inom 
distributionskedjor? 

 
● Hur förändras säkerheten för datalagring, jämfört med det nuvarande 

systemet, när företag använder sig av blockkedjeteknik inom 
distributionskedjor? 

 
● Vilka svårigheter finns det med att implementera användandet av 

blockkedjetekniken för aktörer inom distributionskedjor?  
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1.3 Avgränsning 

1.3.1 Avgränsning av syfte och forskningsfrågor 

Utifrån bakgrunden visar dagens distributionskedjor brister gällande spårbarhet av produkter 

samt säkerhet för datalagring och att blockkedjetekniken har fokus på dessa faktorer.  

 

I denna studie tas dagens problem i en distributionskedja inom transport- och 

logistikbranschen upp. Anledningen till varför transport- och logistikbranschen valdes är för 

att det finns en tydlig korrelation mellan problemen med distributionskedjor och transport- 

och logistikbranschen. En distributionskedja är en länk mellan olika aktörer, där varje aktör 

har en unik uppgift för en produkt. Produkten måste på så sätt transporteras mellan dessa 

aktörer och där finns korrelationen mellan transport- och logistikbranschen och 

distributionskedjan. 

 

Våra forskningsfrågor är utformade så att de kan ge svar utifrån syftet, samtidigt som de är 

öppna för diskussion och olika typer av resultat. Frågorna är direkt kopplade till både 

blockkedjetekniken och distributionskedjor samt till de problem som finns med dagens 

distributionskedjor. 

1.3.2 Avgränsning av teori 

Kön och ålder är två delar av den teori som kommer att användas som inte kommer att 

beröras. Dessa två delar av teorin har valts att inte tas med eftersom det utifrån individer 

undersöks varför verksamheter gör de val som de gör. Detta för att en verksamhet består av 

personer som styr verksamhetens agerande och varande. Det är därför relevant att studera 

individerna i verksamheten. Vi skulle ha kunnat utföra en dokumentstudie av deras 

styrdokument, men eftersom dessa är skrivna av individer i verksamheten så leder det till 

samma slutsats. Verksamheter har inget kön och därav väljer vi att avgränsa oss från 

entiteten. Ålder är även den en entitet som avgränsas i från. Anledningen till detta är att 

varken åldern på företaget eller de personer inom företaget vi intervjuar har någon relevans. 

Det grundas på att blockkedjetekniken är så pass ny och fortfarande expansiv och på så sätt 

behöver inte erfarenhet vara av en fördel, utan att inneha kunskap om blockkedjetekniken 

idag väger tyngre än de historiska perspektiven. Vidare kommer detta inte vara någon studie 

där det sker jämförelser mellan kön och ålder på något sätt och styrker avgränsningen från 

detta. 
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2 Teori 

Detta stycke börjar med att beskriva vad som menas med begreppen ”blockkedjeteknik” 

samt ”distributionskedja”. Det beskrivs även vilket teoretiskt ramverk som kommer att 

användas för att veta vilken typ av data som ska samlas in och hur den ska analyseras.  

2.1 Vad är blockkedjeteknik? 

En blockkedja är en decentraliserad databas uppbyggd av block (Bauman et al., 2016). 

Bauman et al. (2016) beskriver decentraliserad som att blockkedjan är uppdelad mellan 

användarna som har tillgång till den. Ett block innehåller en transaktion av värde som 

användare vill utföra mellan varandra, denna transaktion måste sedan godkännas av andra 

användare (Leon Zhao et al., 2016).  

Om transaktionen blir godkänd kopplas den till det senaste godkända blocket och bildar en 

kedja, därav namnet blockkedja, vilket figur 1 illustrerar här nedan. Ett godkänt block är 

beständigt, det går inte att ta bort eller att manipulera (Leon Zhao et al., 2016). Om ett 

tidigare block på något sätt skulle ändras så blir de efterföljande blocken ogiltiga vilket gör 

att det uppmärksammas av andra användare (Leon Zhao et al., 2016). En transaktion som 

har skett och som har förts in i blockkedjan kan man alltid spåra tillbaka till även fast den 

ligger i det första skapade blocket, detta är möjligt eftersom alla block får en unik hashkod 

för att kunna identifieras.  

Figur 1: Illustration över hur kontrollen sker med hjälp av det tidigare blockets hashkod. 

 

ElMessiry et al., (2018) nämner att ett block består av tre delar: 

● “Payload”, som innehåller den data som ska kopplas till blockkedjan. 

● “Previous block hash”, som består av ett digitalt fingeravtryck som leder till det 

föregående blocket. Alltså till vilket block denna transaktion ska kopplas till.  

● “Current block hash”, som består av det nuvarande digitala fingeravtrycket kopplat till 

det nya blocket och “Previous block hash” som är föregående blockets hashkod 

(ElMessiry et al., 2018). 

 

Enligt ElMessiry et al. (2018) kan en hel blockkedja beskrivas som en global dator som är 

tillgänglig hela tiden. Detta är möjligt genom att databasen kopieras mellan alla användares 

datorer och hela tiden är synkroniserad (ElMessiry et al., 2018). Om ett antal datorer skulle 

krascha kan systemet återuppbygga sig själv genom andra kopior (ElMessiry et al., 2018). 
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En blockkedja kan ha olika egenskaper, den kan antingen vara publik eller privat (O’Leary, 

2017). Skillnaden mellan dessa är vilka som har tillgänglighet att medverka i nätverket, 

godkänna transaktioner och ta del av blockkedjan. Publika blockkedjor ger offentligheten 

möjlighet att ta del av blockkedjan och att generera en transaktion (O’Leary, 2017). Vem 

som helst har alltså tillåtelse att se och genomföra transaktioner i en blockkedja som är 

publik.  

En privat blockkedja har bara ett förinställt antal kända användare som har tillåtelse att 

använda blockkedjan, troligen genom avtalsskrivning (O’Leary, 2017). Således är den här 

versionen av blockkedja begränsad med ett antal användare som kan se och utföra 

transaktioner (O’Leary, 2017). 

2.1.1 Vad är spårbarhet inom blockkedjan?  

Enligt Sermpinis & Sermpinis (2018), är blockkedjor manipulationssäkra och transparenta, 

vilket betyder att genom att utnyttja blockkedjeteknikens egenskaper så kan spårbarheten 

förbättras. Även Saberi et al. (2018) pratar om blockkedjans reliabilitet och transparens, där 

de säger att reliabiliteten och transparensen är till för att mer effektivt underlätta för produkt- 

och informationsflödet genom en distributionskedja. Spårbarhet förutsätter integritet och 

insynen i data som sparas och delas (Sermpinis et al., 2018). Som beskrevs i avsnittet ovan 

går det alltid att spåra en transaktion i en blockkedja eftersom alla transaktioner blir unika. 

Transaktionens information sparas och blir låst i decentraliserade digitala block, som sedan 

aktörer inom blockkedjan kan läsa av för att få tillgång till informationen (Sander, Semeijn & 

Mahr, 2018).  

2.1.2 Vad är säkerhet inom blockkedjan? 

Utgångspunkten här är blockkedjans säkerhet som databas. Ingenting som är inlagt i en 

blockkedja går att ändra på eller ta bort (Leon Zhao et al., 2016). Bauman et al. (2018) säger 

att dagens centraliserade databaser är mer mottagliga för hackning och systemkrascher än 

decentraliserade databaser som Blockkedjan. Eftersom den är decentraliserad, alltså 

kopierad mellan deltagande aktörer, är den svår att hacka och manipulera (Bauman et al., 

2016). Varje block i en blockkedja märks med en unik hashkod, likt ett fingeravtryck 

(ElMessiry et al., 2018). På så sätt kan man säkerhetsställa att det dokumentet eller den 

data i ett block är originaldokumentet eller originaldata och inte något som är förfalskat eller 

ändrat (Bauman et al., 2016).  

2.2 Vad är en distributionskedja? 

Eftersom studien har stort fokus på just hur blockkedjetekniken kan användas inom en 

distributionskedja, är det viktigt att en tydlig definition ges av vad en distributionskedja är för 

något och vad som menas med det. En distributionskedja är nätverket mellan företag och 

leverantörer för att producera och distribuera en specifik produkt, och distributionskedjan 

representerar de steg som krävs för att få produkten eller tjänsten till kunden (Investopedia, 

2017). Cooper, Ellram, Gardner & Hanks (1997) menar på att en distributionskedjestyrning 

är en filosofi som har hand om hela flödet i en distributionskedja från leverantörer till 

slutanvändare.  
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I figur 2 här nedan illustreras ett exempel på hur en distributionskedja kan se ut.  

Råvaruleverantörer skickar sitt material till tillverkare som i sin tur skickar vidare produkten 

till distributörer. Efter det går produkten vidare till grossisterna som levererar ut produkten till 

återförsäljare och tillslut når produkten slutanvändaren. Det handlar alltså om allt som sker 

mellan råvaruleverantör och slutanvändaren i ett flöde av produkter (Cooper et al., 2017). 

Det är en möjlighet att det under varje entitet i figuren finns flera aktörer. Tillverkare kan till 

exempel lämna av produkterna hos flera distributörer som sedan sprider ut produkterna till 

flera grossister. 

 

 
Figur 2: Modell på hur en distributionskedja kan se ut. 

2.2.1 Vad är spårbarhet inom distributionskedjan? 

Genom att ha spårbarhet genom hela distributionskedjan möjliggörs att ta reda på vem som 

har tillverkat en produkt och vem som har sålt den (ElMessiry et al., 2018). För att förstå 

spårbarhet bättre kan man dela upp begreppet i två mindre beståndsdelar, nämligen 

“tracing” och “tracking” (Sarpong, 2014). “Tracing” kan beskrivas som den möjligheten att 

identifiera ursprunget av en produkt eller en grupp av produkter genom registrerade 

uppgifter uppströms genom distributionskedjan (Sarpong, 2014). Alltså att slutanvändaren 

eller andra aktörer kan ta reda på ursprunget av en vara genom att följa dess ursprung. 

Detta är relevant för oss eftersom Anica-Popa (2012) förklarar att problemet idag är att 

dagens system inte når upp till de krav som konsumenter och regeringar har på 

informationen om ursprunget på produkter. Sarpong (2014) förklarar det andra begreppet, 

“tracking”, som förklaras som möjligheten att följa ett föremål samtidigt som det rör sig 

genom distributionskedjan från startpunkt till slutpunkt. I figur 2 så är ”tracking” alltså att man 

kan se i blockkedjan var någonstans i distributionskedjan produkterna befinner sig, till 

exempel hos vilka distributörer som produkten har lämnats av och vilka grossister som har 

hämtat upp det. 

2.2.2 Vad är säkerhet inom distributionskedjan? 

Kraven på säkerheten av informationen om produkter ökar och ökar, mycket på grund av 

förfalskningar. Idag finns där tusentals hemsidor som säljer förfalskade läkemedel, kläder 

och elektronik (Marucheck, Greis, Mena & Cai, 2011). Därav ökar kraven och regleringar 

inom distributionskedjan för att säkerställa att en vara kommer därifrån det står att den 

kommer ifrån, samt innehåller det som det står att den innehåller. EU har också skärpt 

kraven inom läkemedelsbranschen (Läkemedelsverket, 2015), en del medicin är känslig mot 

temperaturskillnader och behöver fraktas under exakt rätt temperatur. Har man då sensorer 

under transporten som automatiskt registrerar temperaturen så får man säkerheten i att 

temperaturen har varit rätt under hela transporten (Kshetri, 2018). 

 

Att produkter är ekologiska och kravmärkta (Krav, 2013) är något som blir mer och mer 

viktigt för konsumenter (Gommel, 2016, 17 november). Här kommer säkerheten av 

platsinformation in i bilden.  
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Hur vet man att den ekologiska potatisen från Skåne verkligen är den ekologiska potatisen 

från Skåne, som det påstås? Detta har varit ett stort orosmoment länge inom transport- och 

logistikbranschen (Marucheck et al., 2011).   

2.3 Unified Theory of Acceptance and Use of Technology - 

UTAUT 

För att ta reda på hur ett införande av blockkedjan skulle påverka en distributionskedja 

kommer vi att ta reda på vad människor inom distributionskedjan tycker och tänker om 

tekniken ifråga. Unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) är en 

teorimodell som används för att förklara användares intentioner och beteenden gällande 

användning av nya tekniska system och på så sätt förklara användarnas teknikacceptans 

(Venkatesh, Morris, Davis & Davis, 2003). Vår studie bygger på individer och organisationer 

som använder sig av blockkedjetekniken och därför är denna teori lämplig för oss att 

applicera för att ta reda på användarnas teknikacceptans. UTAUT innehar de entiteter som 

är nödvändiga för oss.  

 

UTAUT är en modell formulerad av Venkatesh et al. (2003), som förklarar individers 

acceptans av nya tekniker. Genom att jämföra åtta andra acceptansmodeller och hitta 

likheter mellan dessa formulerade man denna modell. Venkatesh et al. (2003) formulerade 

åtta entiteter som fokuserar på att förklara användares intentioner till att använda 

informationssystem och teknologier, samt deras påföljande användningsbeteende. 

Entiteterna är; förväntat resultat, förväntad ansträngning, social påverkan, underlättande 

faktorer, kön, ålder, erfarenhet samt frivillighet att använda (Venkatesh et al., 2003), vilket 

illustreras nedan i figur 3. 

 

 
Figur 3: Unified theory of acceptance and use of technology (Venkatesh et al., 2003).  

 

Förväntat resultat är till vilken grad användningen av en viss teknik kommer att nå upp till 

förväntningarna användaren har på tekniken eller en tjänst för att genomföra vissa uppgifter 

(Venkatesh et al., 2003).  
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Det beskriver alltså hur en användare tror att tekniken kommer att underlätta utförandet av 

en uppgift. Ett exempel på förväntat resultat i vår studie kan vara att med hjälp av 

blockkedjetekniken så ökar spårbarheten av produkter i realtid.  

 

Förväntad ansträngning är definierad som graden av enkelhet eller lätthet att använda sig av 

en viss teknik (Venkatesh et al., 2003). Det kan även förklaras i den mån en användare har 

förväntningar på sin egen insats och hur enkelt eller svårt det är att förstå systemet. 

Uppfattad enkelhet är en stor del av förväntad ansträngning och är som mest kritisk under 

uppstarten av en ny teknik. Uppfattas något som enkelt så minskar alltså den förväntade 

ansträngningen för en användare. Erfarenhet har visat sig påverka individens förväntade 

ansträngning, vilket innebär att den förväntade ansträngningen ökar ju mindre erfarenhet 

användaren besitter (Venkatesh et al., 2003). Förväntad ansträngning kan till exempel vara 

att blockkedjetekniken inte kan hantera den mängd data som en lång distributionskedja 

skapar.                   

 

Social påverkan är faktorn som speglar påtryckningar av omgivningen på en organisation att 

använda en viss teknik (Venkatesh et al., 2003). Det kan vara andra företag eller individer 

som har inflytande på företaget, som använder eller pratar mycket om tekniken. Tar man 

BankID (E-identitetet, u.å) som exempel är det en stor social påverkan, både på individer 

och organisationer, att använda den tekniken. Här kommer påverkan av entiteterna 

“frivillighet att använda” och “erfarenhet” in. Organisationen i sig behöver nödvändigtvis inte 

vilja använda en specifik teknik, men kan känna sig tvingade att använda den på grund av 

social påverkan. Mindre erfarna företag påverkas mer av sociala påtryck, medan erfarna 

företag låter sig inte påverkas i samma grad (Venkatesh et al., 2003). 

 

Underlättande faktorer definieras i vilken grad en individ anser att en organisatorisk och 

teknisk infrastruktur finns för att stödja användningen av en viss teknik (Venkatesh et al., 

2003). Dessa faktorer kan påverka avgörandet om tekniken sedan faktiskt nyttjas. 

Underlättande faktorer inkluderar även aspekter av den tekniska och organisatoriska miljön 

som är till för att ta bort hinder för användaren. Underlättande faktorer har visat sig att ha 

större påverkan hos användare med mer erfarenhet (Venkatesh et al., 2003). Ett exempel 

kan vara att verksamheter har eller inte har den teknik runt omkring som kan tänkas vara ett 

stöd för blockkedjetekniken. 

 

De här fyra entiteterna, tillsammans med i detta fall erfarenhet och frivillighet i 

användningen, påverkar sedan användningsintentionen samt användningsbeteendet på den 

givna tekniken, vilka ligger till grund för utvärdering och analys i denna studie.  
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3 Tidigare forskning 

I detta stycke beskrivs den tidigare forskning som studien grundar sig i, som senare kommer 

diskuteras utifrån resultatet under diskussionsdelen.  

3.1 Problem inom dagens distributionskedjor 

Enligt Marr (2018, 23 mars) kan en distributionskedja sträcka sig från två till över hundra 

olika steg. Det kan handla om flertalet olika geografiska platser, en mängd fakturor och 

betalningar, ett antal involverade individer och parter och pågå under månader. Alla länkar 

som behövs idag för att skapa och distribuera produkter beskriver Marr (2018, 23 mars) som 

komplex. Enligt Bossard (2015, 9 januari) flyttar fler och fler företag sina tillverkningsplatser 

till andra delar av världen vilket gör hela distributionskedjan global. Ett effektivt system för 

distributionskedjor behövs (Bossard, 2014, 16 juni). Kyunghee (2018, 19 april) ger ett 

exempel på komplexiteten med en lång distributionskedja där systemet idag som består av 

pappersdokument. Kyunghee (2018, 19 april) berättar om när pappersdokument tappades 

bort när logistikföretaget Maersk, år 2014, följde en kyld container fylld med rosor och 

avokados från Kenya till Nederländerna. Maersk såg att nästan 30 personer och 

organisationer var involverade i containerns resa mot Europa. Sändningen tog 34 dagar från 

odlingen till återförsäljare, inkluderat är då tio dagars väntan på att dokumenten skulle bli 

godkända. Ett av de viktiga dokumenten försvann, men hittades senare i en annan bunt med 

papper (Kyunghee, 2018, 19 april). 

 

Spårbarheten av varifrån produkter kommer, har blivit större från både konsumentens sida 

och regeringar i och med att kunderna idag är mer miljö- och hälsomedvetna än tidigare 

(Anica-Popa, 2012). Därav har regeringar med målet att säkerställa hälsosammare mat, 

således börjat ställa hårdare krav vad det gäller matsäkerheten och dess spårbarhet (Anica-

Popa, 2012). Ett exempel är utbrottet av E-colibakterien från Chipotle Mexican Grill som 

drabbade ett dussintals människor (Saberi et al., 2018). Bristen på insyn och 

ansvarstagande längs distributionskedjan och möjligheten att övervaka flera leverantörer i 

realtid var hinder för Chipotle Mexican Grill (Saberi et al., 2018).  

 

Saberi et al. (2018) nämner det faktum att bristen på insyn om värdet på vilket föremål som 

helst förhindrar involverade parter och kunder inom distributionskedjan att se det verkliga 

värdet av produkten. Kostnaden för hanteringen av mellanhänder, mellanhändernas 

tillförlitlighet och transparens komplicerar hanteringen av spårbarhet ytterligare (Saberi et al., 

2018).  

 

Nuvarande distributionskedjor är starkt beroende av centraliserade, ibland olika och 

fristående informationshanteringssystem (Saberi et al., 2018). Dessa centraliserade system 

gör att involverade parter i en distributionskedja blir tvungna att lita på varandra eftersom det 

kan vara en utomstående organisation som lagrar informationen (Saberi et al., 2018). 

Nackdelen med dessa centraliserade system är just att det är centralt, vilket gör att all data i 

systemet kan bli otillgängligt vid systemfel, hackning eller attacker (Saberi et al., 2018). 
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3.2 Utmaningar för blockkedjan 

Kshetri (2018) förklarar vidare att blockkedjetekniken står inför en del utmaningar som 

uppmärksammades när de testade på att implementera blockkedjan i distributionskedjor. 

Först och främst verkar den globala distributionskedjan och införandet av blockkedjetekniken 

i en komplex miljö. Länder styrs av olika regler och lagar om till exempel äganderätt som 

måste följas (Kshetri, 2018). Kshetri (2018) beskriver att internationella företag behöver följa 

lagar och tullregler och implementeringen av blockkedjetekniken kan bli en svår uppgift, då 

olika länders lagar kan gå emot varandra.  

 

Ännu en utmaning för införandet av blockkedjetekniken inom en distributionskedja är att 

skapa och komma överens om villkoren för en transaktion eller ett kontrakt (Clancy, 2017, 6 

februari). Clancy (2017, 6 februari) förklarar att det blir ett större problem desto fler deltagare 

en distributionskedja har, då det är fler aktörer som måste komma överens. För Everledger, 

som är ett företag som skapar blockkedjor för att spåra diamanter, tog det 18 månader tills 

tjänsten kunde bli verklighet och det handlade bara om att komma överens om villkoren 

(Clancy, 2017, 6 februari). 

 

Vidare nämner Kshetri (2018) att potentialen blockkedjan har sett till att förhindra fusk och 

manipulering är stor. Är påskrifterna gjorda, är informationen om ägandeskap uppdaterad 

och inspektionerna gjorda så borde allt vara säkert. Men om du borrar ett hål i en container 

och byter ut gosedjuren mot kokain så kommer inte blockkedjan att märka det (Kshetri, 

2018).  

 

Enligt Gausdal, Czachorowski & Solesvik (2018) kan internethastigheten vara för långsam 

ute på havet, vilket begränsar implementeringen av ny teknik för transport- och 

logistikföretag som använder sig av till exempel fartyg för att transportera produkter. Även 

Kshetri (2018) säger att många distributionskedjeaktörer från utvecklingsländer är långt ifrån 

redo för att implementera blockkedjetekniken, sett till deras infrastruktur.  

 

Gausdal et al. (2018) hävdade att hela distributionskedjan måste använda blockkedjan för 

att lyckas. Ett hinder till att använda sig av ny teknik är alltså att man påverkas av andra i 

samma industri som inte heller använder sig av samma teknik (Gausdal et al., 2018). 

Gausdal et al. (2018) kom också fram till att företag inte vill ta risker och visa framfötterna 

med att använda sig av ny teknik inom industrin. Enligt Gausdal et al. (2018) följer de mindre 

företagen hellre de större företagen när det kommer till digital innovation. 

3.3 Hur har blockkedjetekniken använts i distributionskedjor? 

Kshetri (2018) har studerat blockkedjetekniken i förhållande till distributionskedjor bland ett 

flertal företag. En viktig aspekt som han kom fram till är säkerhet. Det rapporterades att 

företag som arbetade med blockkedjan tillsammans med IBM var mindre oroliga över 

säkerhetsrisker (Kshetri, 2018). En gemensam nämnare för flera företag som utförde 

projektet är möjligheten att kunna spåra data av produkterna bakåt i tiden ända tillbaka till 

startpunkten (Kshetri, 2018).  
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Kshetri (2018) menar på att aktörer måste kommunicera effektivare och i samma format. 

Huvudproblemet som Maersk hade var mängden papper som krävdes för varje container 

(Kshetri, 2018). Det visade sig att all dokumentation som skapas för att transportera 

containrar kan digitaliseras helt och containrarna kan då spåras i realtid (Kshetri, 2018). 

Maersk, tillsammans med IBM, utvecklade ett system som var öppet för alla parter som var 

involverade i varje container. Varje gång någon signerade ett dokument kunde det direkt 

laddas upp i blockkedjan, vilket möjliggjorde att alla parter, Maersk och regeringar inkluderat, 

kunde se att signeringen var genomförd och vilka som för tillfället hade ansvar över 

containern (Kshetri, 2018). “The proof of concept” som Maersk gjorde tillsammans med IBM 

var det exemplet om rosor och avokados som beskrevs i avsnittet om problem inom dagens 

distributionskedjor. 

 

Även Walmart har tillsammans med IBM utvecklat en blockkedjelösning för att spåra 

fläskleveranser från kinesiska farmer till kinesiska butiker (Kshetri, 2018). 

Blockkedjelösningen möjliggjorde en digital spårning av individuella fläskleveranser till några 

minuter från många dagar som tidigare, när de använde pappersdokument (Kshetri, 2018). 

Information om farmen, fabriken och förvaringstemperatur visades i blockkedjan, vilket 

garanterade kvaliteten på produkterna (Kshetri, 2018). Det var även möjligt att spåra fram 

särskilda produkter för återkallelse (Kshetri, 2018). Modum är ett företag som utvecklar 

sensorer och deras system gjorde det klart att om man bidrar med data som är relevant för 

produkterna, till exempel temperatur, fuktighet, rörelse och ljusförhållanden från sensorer på 

utrustningen kan kvaliteten på en produkt garanteras (Kshetri, 2018).  

   

Förordningar förändras också ofta inom industrin, och detta kräver att företag måste ha flera 

olika certifikat som säkerställer att företagets processer stämmer överens med nya normer 

och regler. Dessa certifikat kan sedan sparas i en blockkedja (Gausdal et al., 2018). På ett 

liknande sätt kan man även undvika onödigt arbete kring dokumentation. Användandet av 

blockkedjetekniken skulle ta bort problemen med dubbelarbete av dokument och standarder 

på kvalitetskontroller (Gausdal et al., 2018).  
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4 Metod 

I detta avsnitt beskrivs vilka metoder som har använt för att genomföra studien. “Val av 

metod”, “Metod för intervju”, “Metod för analys av intervju” samt “Metod för litteraturstudie” 

tas upp. Det etiska perspektivet tas även upp här. 

4.1 Val av metod samt val av respondenter 

Vi valde att använda oss utav en kvalitativ metod eftersom vi ville intervjua personer inom 

olika delar av en distributionskedja för att ta reda på deras uppfattning om blockkedjor. Detta 

gjordes eftersom vi då kunde få olika perspektiv på hur företag upplever olika delar av 

blockkedjan i en distributionskedja. Det är det här som kvalitativa studier bidrar med, att 

finna respondenternas perspektiv i ämnet (Eklund, u.å). Då sökte vi efter företag som 

arbetade med detta med hjälp av Google som sökmotor. Vi hittade och kontaktade ett tiotal 

företag som arbetar eller har arbetat med blockkedjetekniken, vilket ledde till tre intervjuer. 

Två av respondenterna jobbar idag med blockkedjetekniken, medan den tredje 

respondenten testat på tekniken men valt att inte använda den. Eftersom respondenterna 

har jobbat eller jobbar med blockkedjetekniken var de relevanta för studien. Alla 

respondenter jobbar även på något sätt inom transport- och logistikbranschen. I tabell 1 

beskriver vi kortfattat respondenterna. 

 

Respondent Roll Arbetsområde Kunskap kring 
blockkedjetekniken 

X Koordinator Transport och logistik Medel 

Y Finansdirektör Utveckling av 
blockkedjor 

Hög 

Z Marknadschef Grossist Låg 

Tabell 1: Kortfattad beskrivning av informanterna. 

 

Den kvalitativa studien gav oss också möjligheten att anpassa urvalsstorleken utifrån den 

data vi fick från våra intervjuer (Eklund, u. å.). De tre respondenterna som kontaktades var 

insatta i ämnet och hade mycket att dela med sig av, vilket gav oss en inblick i olika delar av 

distributionskedjan. Därav var dessa tre intervjuer tillräckligt för att uppnå syftet. Validiteten 

och reliabiliteten av studien kan styrkas genom att grundligt beskriva ett tillvägagångssätt, 

enligt Oates (2016), vilket har eftersträvats i studien.   

 

Hade en kvantitativ metod valts, hade fokus varit att införskaffa större mängder data i form 

av enkätsvar, officiell statistik eller strukturerade observationer (Svensson, 2015). En 

kvalitativ metod valdes eftersom det är personens upplevelse inom företagen som studien 

ska beröra. 
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4.2 Metod för intervju 

Oates (2006) struktur på hur man planerar och genomför en intervju har följts. Frågorna är 

utformade efter teorin, där vi vill få svar som passar in i de olika entiteterna enligt UTAUT. 

Denna sektionen är uppdelad i flera steg, för att få en bättre överblick över hur vi har gått 

tillväga. Dessa steg börjar med 4.2.1 Typ av intervju och avslutas med 4.2.8 Kontroll.  

4.2.1 Typ av intervju: 

Vi valde att ha en semistrukturerad intervju, som menas med att vi har en lista med frågor 

och ämnen vi ska ställa till respondenten (Oates, 2006). Oates (2006) beskriver 

semistrukturerade intervjuer som öppna frågor där respondenterna fritt kan prata om ämnet 

på frågan. En strukturerad intervju skulle innebära att vi ställer slutna frågor som 

respondenten ska svara på (Oates, 2006).  

 

Vi ville dock begränsa oss från en helt öppen och ostrukturerad intervju och valde då 

semistrukturerad intervju, eftersom vi ville ge respondenten möjligheten att svara öppet och 

ha fria tyglar för att kunna diskutera ett specifikt ämne. Tre aspekter av blockkedjan inom 

distributionskedjor har lokaliserats; spårbarhet, säkerhet och svårigheter med att 

implementera nya tekniker och ville att våra respondenter verkligen skulle kunna prata ut om 

sina egna erfarenheter och upplevelser om dessa tre aspekter. Det var därför vi valde att 

inte använda oss av snävare frågor som en strukturerad intervju innebär, med risk att 

begränsa respondentens svar.  

4.2.2 Planering av intervju: 

Respondenterna som ställde upp på intervjuer intervjuades en åt gången. Tid och plats 

bestämdes med dessa och det slutade med att ingen intervju var samma dag som någon 

annan intervju. Frågorna skickade även iväg i förväg så att respondenterna skulle kunna 

förbereda sig inför intervjun. Detta gjordes för att få genomtänkta svar från respondenten, 

vilket underlättar det framtida arbete med analysdelen (Oates, 2006). 

4.2.3 Konstruktion av frågor: 

När frågorna formulerades utgick vi från teorin, UTAUT.  

 

● Varför valde ni att börja använda blockkedjetekniken? / Varför valde ni att inte börja 

använda blockkedjetekniken? 

 

Denna fråga formulerades på två sätt eftersom vi visste att en respondent hade valt att inte 

använda blockkedjetekniken. Denna fråga valdes att ställa för att ta reda på vad 

respondenterna såg i blockkedjetekniken som gjorde att de valde att implementera den 

tekniken. Det går att koppla ihop med den första entiteten i vår teori, förväntat resultat, men 

eftersom svaret även kan bli att de till exempel blev påverkade av andra verksamheter så 

kan det kopplas ihop med sociala faktorer. Beroende på vad respondenten svarat så kan 

frågan även kopplas till förväntad ansträngning eller underlättande faktorer.  
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● Vilka säkerhetsaspekter inom blockkedjetekniken anser du är relevanta för ert 

yrkesutövande? 

 

Hur upplever du spårbarheten när ni använder er av blockkedjetekniken jämfört med 

tidigare teknik inom distributionskedjan? 

 

De här två frågorna valdes också att ställa för att ta reda på vad respondenterna såg i 

blockkedjetekniken som gjorde att de valde att implementera den tekniken. Det går att 

koppla ihop med den första entiteten i vår teori, förväntat resultat och det kan 

förhoppningsvis ge svar på syftet som grundar sig i spårbarhet och säkerhet. 

 

● Hur var ditt första intryck av blockkedjetekniken?  

 

Denna fråga ställdes för att få reda på personens sociala påverkan.   

 

● Hur upplever du att er verksamhet skulle vara “redo” för att använda 

blockkedjetekniken i dagsläget? 

 

Syftet med denna fråga är att få reda på ifall personen upplever att deras företag kan 

använda blockkedjetekniken idag. Detta passar in på entiteten “underlättande faktorer”. 

Denna fråga blev även omformulerad när vi frågade våra respondenter som arbetade med 

att skapa blockkedjelösningar. Då löd frågan “Hur upplever du att transport- och 

logistikbranschen har den infrastruktur som krävs för att nyttja blockkedjetekniken på bästa 

sätt?”.    

4.2.4 Inspelning:  

Vi valde att spela in våra intervjuer eftersom Dahmström (2011) och Oates (2006) nämner 

att lita på sitt minne inte är tillförlitligt och det finns även risk för att egna tolkningar och 

värderingar belyser svaren, när man sedan ska transkribera intervjun. En annan fördel med 

detta är att respondenten kan ta del av inspelningen och lyssna igenom materialet. Då kan 

hen i efterhand eventuellt återkomma med feedback, om till exempel hen formulerade sig 

felaktigt på en av frågorna.   

4.2.5 Sittplats och utrustning:  

Något som oerfarna intervjuare inte tänker på, är att utrustningen har en inverkan på hur 

intervjun kommer att gå (Oates, 2006). Har man ett seriöst intryck känner sig respondenten 

säkrare med intervjuaren. Att man sitter mitt emot varandra vid en fysisk intervju och har 

ögonkontakt, ger ett intryck om att man verkligen är nyfiken och intresserad på vad 

respondenten har att säga (Oates, 2006). Det ska dock inte gå till överdrift och ge 

respondenten en känsla av att hen är på ett polisförhör. Det är noga att ha kontrollerat 

utrustningen innan intervjun, så att allt fungerar som det ska. Värsta tänkbara scenario är att 

man har haft en intervju på en timme, för att sedan upptäcka att inget har spelats in (Oates, 

2006).  
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4.2.6 Intervjun:  

Innan intervjun började beskrev vi för respondenten vad syftet och intentioner var med 

intervjun. Därefter beskrivs studiens bakgrund och småpratade lite om hur det har gått för 

oss hittills och hur vi ser på framtiden, detta är ett bra sätt enligt Oates (2006) att värma upp 

och få en liten mer avslappnad stämning, samtidigt som vi håller oss inom ämnet.  

 

Enligt Oates (2006) är klarhet och tydlighet viktiga faktorer vid en intervju, därav förklarade vi 

extra tydligt när ord eller meningar kan ha dubbel betydelse och var noga med att 

respondenten verkligen tolkade vår fråga rätt. För att kontrollera detta, lyssnade vi på deras 

svar och förtydligade våra frågor ifall respondenten svarade på något annat än det vi ville ha 

svar på. Våra ansiktsuttryck och kroppsspråk var även avgörande för att inte påverka 

respondentens svar (Oates, 2006). Eftersom respondenterna hade olika kunskaper och 

arbetade med blockkedjetekniken på olika sätt blev frågorna inte exakt formulerade på 

samma sätt till alla. Mer ingående på hur frågor kan bli ställda, finns under 4.2.3 

Konstruktion av frågor. 

4.2.7 Transkribering:  

Efter intervjun var det dags att transkribera inspelningen eftersom Oates (2006) förklarar att 

det är enklare att söka bland svaren ifall de är nedskrivna. Vi skiljer på vilka det är som 

säger vad och är noga med att det som sägs verkligen skrivs ned, då detta är viktigt enligt 

Oates (2006). Det är noga med att skriva ned så precist som möjligt av vad respondenten 

sa, då man ska citera svaren, men även för att inte riskera att lägga till egna åsikter. 

4.3 Metod för analys av intervju 

När intervjun analyserades användes tre steg som är utformade utifrån Hedins (2011) 

lathund för att analysera intervjuer samt Sallnäs (u.å.) metod för dataanalys; 

Sammanfattning och kodning i nyckelord, Att finna teman och Vad är resultatet? Dessa steg 

beskrivs längre ner i detta stycke.  

 

Att bearbeta en intervju är både tids- och energikrävande. Något som är viktigt är att få 

distans till intervjuerna och detta tar tid (Sallnäs, u.å.). Anledningen enligt Sallnäs (u.å.) till 

att man ska ha distans till intervjuerna är att hjärnan bearbetar information bäst under sömn.  

 

Analysen delas upp i tre steg: 

 

Steg 1. Sammanfattning och kodning i nyckelord: 

När man har transkriberat intervjuerna kan det bli oerhört mycket text. Då är det bra att 

sammanfatta intervjun med att ta bort irrelevanta utsvängningar från rapportens ämne och 

de aspekter som inte passar in i UTAUT. Samt skriva ned nyckelord som beskriver det 

respondenten säger, fast med mer koncisa och konkreta ord (Sallnäs, u.å.) (Hedin, 2011).  
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I tabell 2, tabell 3 och tabell 4 skrevs nyckelorden från intervjuerna upp i tabeller för att få en 

sammanfattning av intervjuerna. 

 

Informationstapp. Tidseffektivitet
. 

Transparens. Decentraliserad. Supplychain- 
owner. 

Missgynnar 
transportören. 

Komplext med 
många kedjor. 

Enorm 
datamängd. 

Precision. Realtid. 

Bättre kvalitet på 
informationen. 

    

Tabell 2: Nyckelord från intervju med respondent X. 

 

Krav på 
spårbarhet ökar. 

Säkerheten på 
den data som 
lagras är hög. 

Testade enbart i 
teorin. 

Proof-of-concept. Inget behov. 

Tabell 3: Nyckelord från intervju med respondent Z. 
 

Blockkedje- 
lösningar. 

Möjligheten 
med 
blockkedjor. 

“Blockkedjade 
produkter.” 

Nätverk. Läggs på 
nuvarande 
system. 

Framtidssynen. Hållbara 
transporter 
(miljökrav). 

   

Tabell 4: Nyckelord från intervju med respondent Y. 

 

Steg 2. Att finna teman: 

Med hjälp av nyckelorden som togs fram från steg 1, ska man hitta den röda tråden, dvs. 

temat av vad respondenten säger. Pratar respondenten mycket om hur datalagringen blir 

decentraliserad vid användande av blockkedjetekniken, är det decentraliserad databas som 

är temat.  

 

Enligt Hedins (2011) lathund kan man använda tre stycken tekniker eller tillvägagångssätt 

för att hitta teman. Vi har valt att använda förslaget “Systematiskt ta intervjufråga för 

intervjufråga men också söka i texten som helhet”. Denna valdes eftersom våra 

respondenter var insatta i ämnet och pratade mycket om det. Detta ledde till att de svarade 

på frågorna men kom även in på saker som svarade på andra frågor som hade/skulle 

ställas. På så sätt är det viktigt att kolla igenom alla svar på alla frågor, när vi vill 

sammanfatta svaret för en specifik fråga. 

 

De teman som togs fram utifrån nyckelorden presenteras i tabell 5, tabell 6 och tabell 7. 

 

Hela blockkedjan. Tidseffektivitet.  Realtid. 

Figur 5: Teman framställda från nyckelorden i tabell 2. 
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Krav på spårbarhet. Säkerheten på lagrad data. Inget behov/otillräcklig 
infrastruktur. 

Tabell 6: Teman framställda från nyckelorden i tabell 3. 

 

Framtidssynen.  Nätverk. Blockkedjor ovanpå 
nuvarande system. 

Tabell 7: Teman framställda från nyckelorden i tabell 4. 

 

Steg 3. Vad är resultatet? 

Jämfört med en kvantitativ studie, får man i en kvalitativ studie som denna, inte några 

konkreta siffror att visa som resultat. Därför kommer inte resultatet och diskussionen ske i 

form av diagram utan istället redovisas resultatet i form av: 

● Konkreta kopplingar till entiteterna i UTAUT.  

● Kopplingar till syftet och forskningsfrågorna.  

● Jämförelse med tidigare forskning. 

4.4 Metod för litteraturstudie 

För att söka efter artiklar om tidigare forskning användes Oates (2006) metodik för sökning 

av litteratur, vilket innebär att vi hade vissa viktiga ord inom ämnet och sedan hittade 

synonymer till dessa. Sökningar gjordes i Örebro universitets olika databaser efter artiklar 

med sökorden “Blockchain” samt “Logistic” för att hitta den data som behövdes för studien. 

Under läsandet av artiklar hittades fler användbara ord att använda i sökningarna och även 

flera artiklar till studien. Utifrån sökningarna på “Blockchain” och “Logistic” hittades nyckelord 

och nyckelfraser som användes för att hitta flera artiklar om ämnet. “Traceability”, “Food”, 

“Supply”, “Walmart”, “Maersk” och ”Supply-chain” var nyckelord som användes kombinerat 

med grundorden “Blockchain” och “Logistic”. De flesta artiklar som användes i studien var 

även peer reviewed, vilket menas med att andra forskare har granskat artiklarna. Detta för 

att användandet av peer reviewed artiklar ökar sannolikheten till att artikeln och studien är 

trovärdig (Oates, 2006). Viss litteratur, till exempel artiklar från dagstidningar, som refereras 

till är dock inte peer reviewed. Dessa valdes ändå för att få en bredare förståelse av hur 

blockkedjetekniken har eller kan användas i transport- och logistikbranschen. 

 

Under läsningen av artiklarna utgick vi också utifrån Oates (2006). Enligt honom ska man 

först koncentrera sig på sammanfattningen. Sedan ska man läsa igenom introduktionen och 

slutsatsen för att få en helhetsbild av artikeln (Oates, 2006). När en överblick av artikeln 

skapats bestämde vi oss sedan för om det var nödvändigt att läsa resten av artikeln. 

 

Det gäller även att man ska vara kritisk till det man läser, man ska tänka över vad texten kan 

bidra med och om den är användbar (Oates, 2006). Huruvida artikeln var användbar 

undersöktes och om den berörde ämnet. Artikeln ska inte bara vara intressant, den ska även 

vara relevant för studien. 



18 
 

4.5 Etik 

Vi använder inspelning av intervju som insamlingsmetod under våra intervjuer. Av 

forskningsetiska skäl frågade vi respondenten ifall vi får lov att spela in samtalet och beskrev 

hur vi lagrade data och hur vi bearbetade den.   

 

Vi kontrollerade med respondenten ifall vi hade uppfattat deras svar korrekt. Detta för att 

själva vara säkra på att vi har tolkat respondenternas svar på ett korrekt sätt, men även ur 

ett etiskt perspektiv, där respondenten känner sig säker på att vi har tolkat hen korrekt. Det 

kan vara så att hen har formulerat sig på ett felaktigt sätt och vill ändra sitt svar (Oates, 

2006). Efter varje intervju frågade vi ifall respondenten ville ha en kopia på det inspelade 

materialet, men samtliga nöjde sig med att ta del av resultatet och våra tolkningar av svaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



19 
 

5 Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisas den empiriska data som har genererats från intervjuerna, med 

utgångspunkt från UTAUT som används för att presentera resultatet. Tabellerna 8-11 

används för att sammanfatta resultatet. 

5.1 Förväntat resultat 

Förväntat resultat påverkar till vilken grad användningen av blockkedjetekniken kommer att 

nå upp till förväntningarna användaren har på blockkedjetekniken. 

 

Förväntat resultat Väljer att inte använda.  

Information i realtid. Behovet av blockkedjans egenskaper fanns 
inte. 

Data inte har manipulerats. Ett företag tappar konkurrenskraften och 
den makten som de har. 

Spårbarhet av produkter.   

Säkerheten som decentraliserad databas. 
Skyddet mot hackning.  

 

Värdering på hur produkter har 
transporterats. 

 

Skapa ett värde genom att bekräfta en 
leveranskedja som miljömässigt säker och 
obruten.  

 

Tabell 8: Tabell över förväntat resultat.  

 

En av våra respondenter uttryckte problematiken kring spårbarheten genom att beskriva ett 

scenario: “En container flyttar på sig, men informationen flyttar sig inte alltid. Ett företag med 

en mängd lastbilar vet var godset är, men när man byter transportörer eller från lastbil till 

järnväg så följer inte informationen med och där ser man stora förluster i dagsläget. Godset 

ligger still en eller två dagar extra, godsägarna vet inte när det kommer för informationen har 

försvunnit och helt plötsligt dyker det upp. Istället vet de när godset kommer och kan hyra in 

folk som kan ta hand om det direkt, istället för att ‘nu kom godset’ och då ringa in folk som 

kan göra det imorgon”. Respondenten menar alltså att det finns problem med hur 

distributionskedjor ser ut idag. Arbeten och produkter kan också bli svåra att planera och 

även försenade. 

Uppfattningen som alla våra respondenter hade om blockkedjetekniken var att spårbarheten 

kan följas i realtid av samtliga inom samma blockkedja. En av respondenterna nämnde: 

“Egentligen handlar det om att spara tidsstämplar när saker och ting händer, det är liksom 

huvudsyftet. Sen kan man bygga på med massa annan information, men just att man har 

tidsstämplar att verifiera att när tidsstämpeln skedde och vem som har gjort det”. 

Spårbarheten i realtid leder till att kontrollen övergår till ägaren av produkterna, istället för 

transportören. “Med blockkedjan får man en värdering att grejerna är bra också. Inte bara att 

de har kommit fram. Det är också godkänt eller behåller sitt ursprung osv.  
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Då riktar man sig kanske lite mer mot produkter eller varor med högt värde. Eller att man vill 

skapa ett värde därför att man vill bekräfta en leveranskedja som obruten eller miljömässig.”, 

sa en av respondenterna. Man får en värdering på att produkterna är bra, att produkterna 

har transporterats under rätt omständigheter. Det går även att skapa ett värde genom att 

man vill bekräfta en leveranskedja som obruten eller miljömässigt säker. 

 

Två av våra respondenter pratade en del om säkerheten som blockkedjetekniken bidrar med 

som databas. Nästan alla databaser idag är centraliserade, vilket är en brist ifall man skulle 

bli till exempel hackad. “Ett företag sitter på allt, händer det något med företaget eller får 

problem så är din tjänst utslagen. Blir de hackade så kan någon annan få tillgång till 

informationen. Måste lita på att den centrala entiteten hanterar informationen på rätt sätt och 

att det inte blir något strul.”, sa en av respondenterna. Då kan data försvinna och någon 

annan kan få tillgång till den. Man måste lita på att den centrala aktören hanterar 

informationen på rätt sätt och att det inte blir några problem. Genom blockkedjan kan man 

enligt en respondent decentralisera informationen om man vill. En respondent sa: “Man kan 

ha det i en miljö där man inte behöver ha en tillit till de andra aktörerna utan man kan 

verifiera informationen själv”.  

Eftersom det är så många datorer som måste hackas samtidigt vid exakt samma tidpunkt, så 

blir det säkert på det sättet. Det är säkert när det kommer till att ingen data kan manipuleras. 

Man kan vara säker på att data har gått från punkt a till punkt c, via punkt b.  

 

Respondenterna i stycket ovan som pratade om säkerheten, nämnde även ett tänkbart 

resultat för andra aktörer som kanske inte är särskilt uppskattat. Transportörerna kan vara 

de som är tveksamma och emot införandet av blockkedjetekniken. “De som jag tror har varit 

mest tveksamma inom distributionskedjorna är ju egentligen transportörerna för att en del av 

deras konkurrenskraft är ju att de har koll på informationen och flödet inom sina gränser. 

Vilket gör att jag som beställare eller jag som köpare inte riktigt har koll på det här. Vilket gör 

att en del av det jag betalar för är egentligen att det här företaget vet hur det här ska 

transporteras och så vidare, och att det är det de tar betalt för, och inte bara att man kör från 

A till B.”, berättade en av respondenterna. En annan respondent pratade också om detta: 

“De vill ta betalt för det de gör och som mellanhand vill man ta betalt för att säga: ‘Nu är den 

här produkten med oss, nu kan ni lita på att vi tar hand om den här produkten på bästa sätt’”. 

Detta leder till att ett tänkbart resultat för ett transportföretag eventuellt kan vara att de 

tappar denna makt och konkurrenskraft. 

 

Ett förväntat resultat från en respondent inom deras industri var att behovet för användandet 

av blockkedjetekniken hos dem inte fanns just nu. Deras distributionskedja var så pass kort 

och deras kunder krävde inte den sorts data och information om deras produkter. De säljer 

en produkt och inte ett visst märke av produkten.  

“Det är en väldigt liten andel av vår affär som är kundorderstyrd, att vår kund beställer av 

oss, sedan beställer vi av verket och sen hänger vi ihop. Vår roll är ju att vara en 

lagerhållare, så att vi köper ju på spekulation kan man säga, och för någon typ av statistik.”, 

sa respondenten. Respondenten uttryckte sig med att de inte har samma krav från deras 

slutanvändare på att de ska veta exakt var produkten kommer ifrån. De har krav på 

dokumentation, men det är väldigt få som ifrågasätter dokumentationen: “Vi har inte de 

kundkraven idag och det ställs väldigt lite frågor från våra kunder på materialet som sådant. 

Det är ganska enkla andraprodukter vi arbetar med. Så det är mer på nivån att det krävs en 

dokumentation, men det är väldigt sällan dokumentationen ifrågasätts”. 
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I vilken grad individen uppfattar blockkedjetekniken som positiv eller negativ kommer 

påverka införandet av den. Våra respondenter såg för det mesta införandet av 

blockkedjetekniken som något positivt. De pratade mycket om spårbarhet av produkter och 

information i realtid, att man får en värdering på hur produkter har transporterats och under 

rätt omständigheter och att data inte kan manipuleras. Det kan dock vara så att en individ 

eller organisation känner att de inte har användning av blockkedjeteknikens egenskaper, att 

de inte är i behov av till exempel den sorts data om deras produkter och därför väljer att inte 

använda tekniken. 

5.2 Förväntad ansträngning 

Förväntad ansträngning innebär graden av enkelhet att använda sig av en viss teknik, som i 

detta fall är blockkedjetekniken. 

 

Förväntad ansträngning. Väljer att inte använda. 

Storleken på distributionskedjan. Övergången till blockkedjetekniken tar lång 
tid och kräver mycket arbete. 

Ineffektiv om det blir för mycket data.  

Tabell 9: Tabell över förväntad ansträngning 

 

En respondent beskrev komplexiteten som kan bli när du har många aktörer som bildar flera 

kedjor eller led: “Komplexiteten som kan bli när du har många olika aktörer, att du har 

många olika kedjor eller led. De delar information med varandra och godset kan gå mellan 

många olika entiteter och så helt plötsligt kan godset stå still på ett ställe innan det sen 

fortsätter. Så det kan bli ganska komplext och datamängden kan bli enorm tillslut om du ska 

spara all information. Detta är också en del man har tittat på, hur kan man bygga upp det 

här, så att inte all information måste finnas på alla ställena utan att man kan se till att den 

informationen som är relevant för dig, att det är den del av blockkedjan och den information 

som också du sparar och delar. Annars växer datamängden exponentiellt, ju fler aktörer som 

kommer in och alla de tillför information och alla ska ha information, så blir blockkedjan 

väldigt ineffektiv. Du får flaskhalsar. Så det tittar man också på för att skapa kanaler i 

distributionskedjan så att inte mitt transportflöde behöver dela information med det andra 

företagets transportflöde och så vidare, utan att man kan dela upp det”.  

 

Med för mycket data kan alltså blockkedjor bli ineffektiva. En annan respondent förklarade 

djupare om olika kanaler där hen sa: “Tänk på dig själv, tänk på din kropp, tänk på din 

blodtyp, tänk på dina allergier, typ gröt som exempel, då börjar vi med att vi har en 

blockkedja. Där myndigheterna typ skatteverket och så vidare, de får se en del, de har en 

krypterad nyckel. Där de kan se, det här tjänar du, du är en man, du är så gammal, du har 

den vikten, du har den längden, typ som ditt pass. Sen kan en forskare vara intresserad av 

din blodtyp och dina allergier och din ålder, då får de ta del av det. [...] Apoteket vill se, ’den 

här medicinen har du fått’. Här är historiken på din medicin. […] Och sen, 

ambulanspersonalen, de ska ha en krypterad nyckel där de kan se, ’jaha det här är han, han 

ska ha den här blodtypen nu’. […] Och sen när man kommer in till sjukhuset, ’det här är 

personen med det och det’.  
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Akutläkaren ska kunna se, ’den ska du ha, han ska vara där, ge honom ingen gröt till frukost 

för då kommer han bli extra sjuk, ge honom bacon och ägg istället’. Då ska de veta och de 

ska se en viss del. Och sen kanske din […] husläkare ska kunna se allt. […] Så olika delar 

av den här blockkedjan har olika krypterade nycklar där de kan se den information som är 

tillgänglig för dem. Det är samma sak i leverantörskedjan.” 

 

Att implementera blockkedjetekniken kan idag vara en lång process. “Det är i dagsläget en 

väldigt lång startsträcka.”, nämnde en respondent som utvecklar blockkedjelösningar åt 

andra företag. Respondenten berättade att de tillsammans med en kund hade utvecklat ett 

“proof of concept”, alltså en prototyp av blockkedjans viktigaste funktioner, för att testa på 

det: “För vissa organisationer kan detta ta jättelång tid. Och vi har en kund nu som vi jobbat 

med i nästan fyra år. Och vi tror att vi kommer att gå live i början på 2019. Och det är för vi 

har testat, vi har stresstestat, ‘okej nu använder vi den blockkedjan till den lösningen, nu 

använder vi den blockkedjan till en annan lösning’, och då har ju de betalat oss först en liten 

proof of value, sen en proof of concept, sen en liten pilot, en mellan pilot, en stor pilot, och 

nu har de kunder ombord som är med och testar det. Så när allting är i ekosystemet, då går 

vi live, då kör vi, då börjar vi betala, då får vi betalt på riktigt, inte bara för pilotpengar, utan 

för att kommersialisera det. Och det tar så lång tid”. Det visade sig alltså att tid är något som 

krävs för att få ihop alla delar i kedjan, vilket alla företag kanske inte kan avvara. 

 

De förväntade ansträngningarna för att implementera blockkedjetekniken verkar alltså vara 

storleken på distributionskedjan. Blir det för mycket data som ska strömmas genom 

blockkedjan så kan den bli ineffektiv. Ju längre distributionskedja, desto flera aktörer är det 

som behöver övergå till blockkedjetekniken. Denna process är enligt vår ena respondent 

väldigt lång och kräver mycket arbete. Det verkar alltså vara övergången till 

blockkedjetekniken som är det problematiska. 

5.3 Social påverkan 

Social påverkan är den faktor som speglar påtryckningar av omgivningen på en organisation 
att använda sig av blockkedjetekniken.  
 

Social påverkan. 

Påtryckningar från konsumenter/organisationer. 

Påtryckningar från regeringar. 

Följa efter andra företag. 

Tabell 10: Tabell över social påverkan.  
 
Första intrycket av blockkedjetekniken från en av våra respondenter var att tekniken är bra 
när det kommer till spårbarhet: “Det var första intrycket att det här kan vara en teknik man 
kan använda för att säkerställa den här spårbarheten”. Respondenten nämnde också att 
kraven på spårbarhet ökar och att det är viktigt att säkerhetsställa att företagets produkter 
har utsatts för mekaniska tester och kemiska analyser: “När det producerades gjorde man 
mekaniska tester och en kemisk analys på det. Så de kraven ökar egentligen, det har varit 
på vissa nischade produkter men nu blir det mer brett”.  
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Samma respondent berättade också om en tidigare skandal i Japan, där producenter hade 
ljugit om egenskaperna på sin produkt: “Så var det skriverier, rabalder och en del 
konsekvenser att man i Japan hade fuskat”. Respondenten fortsatte med att säga: “Detta 
tror jag hade kunnat undvikas ifall blockkedjetekniken hade använts”. Ett annat exempel som 
en respondent sett var att det fuskades med vin: “Det såldes mer flaskor än som hade 
producerats och då var det ju fel någonstans”. 
 
En annan respondent beskrev att både säljare och köpare vill veta mer om sina produkter: 

“Man vi vill ju veta både som säljare och köpare, var har den här produkten varit, hur tog ni 

hand om den, vem var det som fraktade den här, vilken temperatur fraktades den i, vem har 

ansvar för den här sträckan när den har åkt lastbil mellan Warszawa och Ystad”. Samma 

respondent tar även upp ett exempel där champagneflaskor alltid försvinner mellan Danmark 

och Tyskland: “Hur kommer det sig att av 100 flaskor champagne så försvinner alltid 6 

flaskor i Puttgarden? Vems ansvar var det på? Det är såna saker jag vill veta som 

konsument eller även om man är importör”. Respondenten sa alltså att man vill kunna spåra 

sina produkter på ett bättre sätt, både som konsument och importör. 

 
Ett exempel på påtryckningar från regeringar som en respondent beskrev är inom 
transporten av mediciner: “Med tanke på EU-regler som införs här nu i början på nästa år, 
där man måste ha en viss typ av spårning på medicin och liknande. Intresset är stort även 
om de flesta inte förstår liksom blockkedjan i och med att det är en ny teknik, en ny sak, det 
tar tid på samma sätt som att det tog många år för många i början innan de fattade vad 
internet var liksom”. 
 
En respondent sa att i framtiden kommer kunder tänka: ”Jaha det här var blockkedjat, ja 
men vad bra, då föredrar jag att köpa den produkten eller den tjänsten eller använda det 
bolaget för då vet man att det här har varit blockkedjat och då är det större sannolikhet att 
det är en bra produkt eller inte har blivit manipulerad på vägen från ursprunget till slutkund”.  
Samma respondent jämförde även blockkedjetekniken med dagens miljömärkningar och 
kravmärkningar på produkter: “I dagsläget säger man att, ja det är fairtrade eller det är 
miljömärkt, svanenmärkt, kravmärkt. Jaha, men det är ju bara människor som satt en 
klisterlapp och tickat några boxar och sagt det här är fairtraded. 
Och vad som är fairtraded i Sydamerika är inte samma sak som vi ser på fairtrade i 
Sverige.”, beskrev respondenten. Med en blockkedja kan man istället följa produkter digitalt 
och spåra till exempel hela leveranskedjan: “Då är det bättre att man kan ha följt det här via 
blockkedjan, det blir ett extra lager av säkerhet och kvalité”.  
Respondenten nämnde också att hen i framtiden vill se märkningar på produkter, på samma 
sätt som med kravmärkningar, att det finns en märkning för att produkten använt sig av 
blockkedjetekniken: “Om ett par år så vill jag att liksom, men det här är kravmärkt, 
svanenmärkt och fairtraded, men att det även är blockkedjat”. 
 
En respondent nämnde att fler och fler företag börjar inse att de måste hänga med i 

blockkedjeteknikens utveckling för att bli en så bra spelare som möjligt med de nya 

förutsättningarna. “Fler och fler verkar komma till de här slutsatserna. Schenker och alla de 

här stora transportbolagen tittar på det. De har kommit olika långt och är olika intresserade 

men i princip alla verkar titta på det är den känslan jag har fått.”, sa respondenten.  

 

Den sociala påverkan från olika aktörer och parter är en stor del till varför organisationer kan 

välja att implementera blockkedjetekniken. Dessa faktorer kan enligt våra respondenter vara 

påtryckningar från konsumenter som har krav på miljömärkningar och arbetsförhållanden 

och från organisationer likt EU som till exempel ställer krav på spårbarhet och 

dokumentation av mediciner. 
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5.4 Underlättande faktorer 

Underlättande faktorer definieras i vilken grad en individ anser att en organisatorisk och 

teknisk infrastruktur finns för att stödja användningen av blockkedjetekniken.  

 

Underlättande faktorer. Väljer att inte använda. 

Nuvarande systemen stödjer 
blockkedjetekniken.  

Otillräcklig nuvarande infrastruktur.  

Modern infrastruktur. Måste digitalisera hela processen. Gå ifrån 
pappersdokument.  

NFC-taggar.  

Blockkedjan lägger man upp på sina 
existerande system.  

 

Tabell 11: Tabell över underlättande faktorer. 

 

För att nyttja blockkedjetekniken fullt ut behövs en modern infrastruktur bland företagen var 

en uppfattning som två respondenter hade. En respondent beskrev att deras dokumentation 

idag är insatt i pärmar och om någon kund eller myndighet begär dokumentation på något så 

kan de plocka fram det: “Det är en oerhörd dokumentationsmassa så det är klart att en 

blockkedjeteknik i ett sånt perspektiv där man då inte behöver, jag uttrycker mig 

gammaldags, skapa massa pärmar där då den här dokumentationen finns, så finns den 

digitalt istället den dagen man behöver det. Nu skapas det ju väldigt mycket såna här flöden 

att man ska dokumentera och ha papper men ingen vet ju riktigt när/var/hur det behövs eller 

kommer behövas.  

Där ser ju jag att vi måste förflytta oss, både som bolag och som bransch, att vi måste 

liksom bygga upp såna här system där man har tillgänglighet på vad det är vi har sålt, på ett 

enklare sätt. Det är orimligt för en kund att ha massa kopior på dokument för att spara 

någonstans för att ha om det behövs”. 

 

En annan respondent beskrev möjligheterna med blockkedjan ifall företagens infrastrukturer 

uppdaterades, när det kommer till automatisering. Respondenten pratade om att man kunde 

använda NFC-teknologi i samband med transporter: “Sättet informationen kommer komma 

in i blockkedjan kommer förändras beroende på vilken bransch osv, men jag menar, det 

finns ingen anledning att man manuellt behöver blippa egentligen, utan det räcker med att 

det är NFC taggar på de så att så fort du lastar in det i lastbilen så känner ju den automatiskt 

av det att den är pålastad och så skrivs det in i blockkedjan. Så det finns ingen anledning att 

en person behöver ta upp någonting och göra någonting utan har jag lastat på den så är det 

registrerat att den är på lastad på lastbilen. Och när den lyfts därifrån så är det automatiskt 

en NFC-tagg som man kan ha printat i etiketten som är på varorna liksom”. 

 

En respondent nämnde att den infrastruktur som finns idag är inte anpassad efter någon 

blockkedjeteknik: “Den infrastruktur som finns idag är inte anpassad efter någon 

blockkedjeteknik, på samma sätt som 80-talets telefonisystem inte var anpassade för 

internet. Man satt med modem och ringde upp för att bipbipbip.  
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Det var ju inte internetanpassat, men man fick använda den befintliga infrastrukturen för att 

starta den här teknikrevolutionen. Lite samma sätt sker idag att blockkedjetekniken får 

liksom använda den gamla infrastrukturen och sen när det blir mer etablerat och man ser hur 

man kan använda den och tjänsterna kommer upp så kommer ny teknik utvecklas som är 

anpassade för det möjligheterna som blockkedjan skapar”. En annan respondent beskrev 

dock detta med infrastrukturen som ett stort missförstånd, att man tror att blockkedjor kräver 

stora förändringar: “Det här är så intressant, ett sånt missförstånd, att man tror att 

blockkedjan kommer förändra, ja det kommer förändra mycket saker, men det är inte så att 

du behöver byta ut ditt nuvarande system, utan du lägger bara det här på dina gamla 

system”. Respondenten fortsatte även med att säga att man gör det komplicerat för sig: “Jag 

tror att folk gör det mer komplicerat än vad det egentligen är, det är en digital loggbok, vill du 

vara med i den eller inte? Sen tror jag folk är rädda för förändringar, ja om du använder 

blockkedjan så kanske du måste ta bort många mellanhänder, gamla affärskontakter som 

gör vissa saker, det är också en stor oro”. 

 

Underlättande faktorer beskrivs alltså på olika sätt av respondenterna. En av 

respondenterna nämnde att man har dokumentation i form av papper i pärmar och att man 

måste utveckla branschen för att maximera potentialen av blockkedjetekniken. En annan 

respondent beskrev det som att man kan uppdatera infrastrukturen med annan teknik som 

ska användas i samband med blockkedjetekniken. Den tredje respondenten beskrev dock 

att detta med att infrastrukturen inte är anpassad för blockkedjetekniken är ett missförstånd, 

att blockkedjetekniken är något man lägger upp på sina existerande system och att det är ett 

nätverk som man skapar. 
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6 Diskussion 

I detta avsnitt jämförs och diskuteras resultat med den tidigare forskningen. Det diskuteras 

vad studien har kommit fram till utifrån tidigare forskning, teorier, resultat och analys. 

Avsnittet är uppdelat utifrån forskningsfrågorna, det vill säga utifrån spårbarhet, säkerhet och 

hinder med implementation av blockkedjetekniken.  

6.1 Väljer att inte använda 

Utifrån resultatet kan vi se att det även finns nackdelar med att använda sig av 

blockkedjetekniken. Grundat i detta gjordes valet att utveckla teorin för att kunna fånga 

motsatsen till “användningsintention”. I figur 4 kan alltså entiteterna “förväntat resultat”, 

“förväntad ansträngning”, “social påverkan” och “underlättande faktorer” leda till att man 

väljer att inte använda sig av blockkedjetekniken. 

 

 
Figur 4: Egenkonstruerad modell av UTAUT. 

6.2 Spårbarhet av produkter 

Enligt Anica-Popa (2012) har intresset av varifrån produkter kommer ifrån blivit större från 

både konsumenter och regeringar. Detta i sin tur har lett till hårdare krav på spårbarhet från 

regeringar, med målet att säkerställa hälsosam mat. Sett till intervjuresultat är spårbarheten 

den största anledningen till varför man vill implementera blockkedjetekniken just för att den 

tekniken möjliggör att kunna förbättra spårbarheten av produkter och dess information. Så är 

inte fallet i alla distributionskedjor, utan en av våra respondenter beskriver att deras 

slutkunder inte ställer samma krav på spårbarhet på deras produkter. De köper in 

produkterna på känn, det vill säga att de förutspår hur mycket de kommer sälja en 

kommande period och köper in den mängden i förväg. På detta sätt behöver de inte 

tillgodose spårbarhet i realtid, då köpet sker direkt mellan dem och slutkunden. Som Saberi 

et al. (2018) skrev i sin forskning är det här bra när man pratar om att hindra spridningen av 

sjukdomar.  
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Upptäcks en sjukdom som sprids via en vara, så kan man effektivare stoppa vidare 

transporter av den produkten om man vet exakt var den befinner sig i distributionskedjan. På 

samma sätt kan man gå tillbaka i tiden under en transport, ifall man upptäcker att något inte 

sköts på rätt sätt. En av våra respondenter gav ett exempel där en leverans av champagne 

alltid ledde till att sex flaskor försvann vid gränsen mellan Tyskland och Danmark. Ifall man 

använde blockkedjetekniken här skulle man kunna gå tillbaka i kedjan, kolla vem det var 

som körde just den sträckan och se ifall det finns ett mönster, detta är vad Sarpong (2014) 

kallar för “tracing” som även nämns i vår teoridel.  

  

Bossard (2014) pratar om att ett effektivare system för distributionskedjor behövs eftersom 

fler och fler företag flyttar sina tillverkningsplatser till olika delar av världen. Detta ger en 

mindre möjlighet till övergripande kontroll hos ägaren och vi anser, tillsammans med vår 

respondent som pratade om det, att med hjälp av blockkedjetekniken som system kan man 

öka och ge tillbaka en del av den här kontrollen till ägaren. Samtidigt säger Bossard (2014) 

att flyttad tillverkning mellan olika världsdelar, leder till ökade transportsträckor och till fler 

omlastningspunkter. Ju fler omlastningspunkter det finns, ju högre risk för förseningar 

uppstår, då en av respondenterna beskrev att produkter kan vara liggandes i en 

omlastningspunkt upp till två dagar eftersom informationen brister när produkterna har 

kommit i land. Hade hela distributionskedjan ingått i samma blockkedja hade informationen 

om att produkterna snart var i land meddelats direkt till nästkommande i distributionskedja, 

vilket Sarpong (2014) kallar för “tracking”, som vi också nämnt i teoridelen. På så sätt kan 

man minska risken för förseningar vid omlastningspunkterna. Två dagar låter inte som något 

stort problem för vissa. Men ser man det med ett större perspektiv, där en distributionskedja 

innehåller fler omlastningspunkter och att företag hanterar hundra- till och med tusentals 

leveranser per år, beroende på storlek på företaget, blir det otroligt mycket tid och pengar. 

 

En respondent nämnde att det är viktigt att säkerställa sina produkter i olika tester och en 

annan respondent pratade om att man både som säljare och köpare vill veta var produkten 

har varit och hur produkten tagits hand om. Även Gommel (2016, 17 november) skriver att 

ekologiska och kravmärkta produkter är något som blir mer och mer viktigt för konsumenter. 

Marucheck et al. (2011) skriver också att idag finns det tusentals hemsidor som säljer 

förfalskade läkemedel, kläder och elektronik. För att undgå dessa förfalskningar skulle man 

kunna använda sig av blockkedjetekniken. Respondenten säger även att i framtiden skulle 

hen vilja se märkningar på produkter som använt sig av blockkedjetekniken under 

leveransen för att öka trovärdigheten på att produkterna är bra och har levererats korrekt.  

 

Även Kshetri (2018) skriver i sin forskning om att blockkedjan kan hjälpa till att garantera 

kvaliteten på produkter. Med hjälp av sensorer och andra system inbyggda i transportmedlet 

kan man bidra med information som kan vara relevant för produkterna, till exempel 

temperatur, fuktighet, rörelse och ljusförhållanden. Denna användning av blockkedjetekniken 

skulle enligt oss exempelvis vara bra att använda då produkter har något fel när det kommer 

fram till slutkonsumenten för att spåra var och när felet skedde. En respondent nämnde att 

det fuskats med vin då det såldes mer flaskor än vad som hade producerats och att man i 

Japan hade ljugit om egenskaperna på sin produkt. Vi anser att dessa fel skulle kunnat 

förhindras om man nyttjade blockkedjetekniken på ett användbart sätt. Om det dock är 

människor som matar in information i blockkedjan blir blockkedjan inte helt vattentät, 

eftersom människor inte är perfekta och kan göra misstag samt till och med ljuga om 

informationen.  
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Den första personen som registrerar någonting kan till exempel mata in fel information och 

ljuga om att den är kravmärkt. Som Kshetri (2018) skriver kan inte heller en blockkedja 

uppmärksamma om man borrar hål i en container och byter ut gosedjuren mot kokain. 

6.3 Säkerhet av datalagring 

Sanders et al. (2018) forskning visar att aktörer inom blockkedjan kan läsa av digitala block i 

blockkedjan för att få tillgång till informationen som sparats. Detta kan dock leda till problem 

enligt en av våra respondenter, då hen förklarar att datamängden som ska delas mellan 

aktörer i en kedja ökar exponentiellt varje gång en ny aktör ansluter till kedjan och detta kan 

innebära att datamängden tillslut gör blockkedjan ineffektiv. För att lösa detta pratade hen 

om att man försöker dela upp informationen i kanaler så att varje aktör inte behöver ha alla 

aktörers information. En annan respondent nämnde en lösning på detta genom att förklara 

att olika aktörer kan ha olika nycklar för att få tillgång till olika block i kedjan. Hen beskriver 

att inom sjukvården kan olika aktörer, till exempel husläkare, ambulanspersonal och 

apotekare ha olika tillgångar till din personliga journal ifall den låg uppe i en blockkedja. På 

detta sättet skulle ambulansföraren vara helt säker på vad den får lov att ge dig, ifall du låg 

avsvimmad och eventuellt skulle vara allergisk mot något läkemedel. På samma sätt skulle 

man kunna tillämpa blockkedjetekniken inom distributionskedjan. Olika aktörer inom samma 

kedja, skulle ha olika tillgångar till olika typer av information. Detta skulle leda till att aktörer 

med mer känslig information känner sig tryggare med att ingå i samma kedja som till 

exempel en leverantör eller grossist.  

 

Två respondenter pratade om den säkerhet blockkedjetekniken bidrog med. Att 

informationslagringen idag är centraliserad, vilket är en svaghet om det skulle ske någon 

form av hackning då data kan försvinna eller att någon annan får tillgång till den.  

En bättre lösning enligt dem var att använda blockkedjetekniken där man kan decentralisera 

databasen och sprida ut den mellan alla godkända aktörer i distributionskedjan. Kshetri 

(2018) kom till och med fram till i sin forskning att företag som arbetade med blockkedjan 

tillsammans med IBM var mindre oroliga för hackning eller attacker. Bauman et al. (2016) 

pratar om att vikten av decentraliserade databaser är att alla datorer måste hackas vid 

samma tidpunkt för att lyckas, vilket är svårt. På så sätt känner sig användarna av 

blockkedjetekniken tryggare med lagringen av deras information, både när det gäller hotet 

utifrån samt vad aktörerna inom blockkedjan har tillgång till. Samtidigt förklarar Leon Zhao et 

al. (2016) själva strukturen på databasen där han nämner att ett godkänt block är beständigt 

och om ett tidigare block ändras så blir de efterföljande blocken också ogiltiga. 

6.4 Svårigheter med att implementera blockkedjetekniken 

Komplexiteten i att införa blockkedjetekniken i en distributionskedja som en respondent 

nämnde är att få hela det här ekosystemet att klaffa. För att implementeringen ska ske krävs 

att alla medverkande parter i distributionskedjan väljer att hoppa på tåget och detta kan ta 

lång tid. Denna komplexitet kan vi utöka med ytterligare faktorer med hjälp av vår tidigare 

forskning där Kshetri (2018) förklarar att länder styrs av olika lagar om till exempel 

äganderätt och dessa måste följas. Clancy (2017, 6 februari) pratar även om svårigheten 

med att komma överens om villkor för transaktionerna eller kontrakten som ska styra hur 

blockkedjan ska fungera.  
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Detta blir ett större problem desto längre distributionskedjan är, som Marr (2018, 23 mars) 

nämner kan en distributionskedja sträcka sig till över hundra olika steg. Alla dessa faktorer 

som måste lösas för att en implementering ska ske, kan placeras under förväntad 

ansträngning i UTAUT. 

 

Underlättande faktorer för implementering och användning av blockkedjetekniken är en 

modern infrastruktur som stödjer användandet av blockkedjan. Storelli (2016, juli/augusti) 

nämnde att för att implementera en ny teknik måste man vara säker på att den går att 

integrera med systemen som redan används och Crawford (2017, 20 februari) skrev att man 

bör analysera ny teknik och ta reda på om den verkligen är användbar. Våra respondenter 

var inne på lite olika aspekter sett till denna moderna infrastruktur. En respondent pratade 

om att i framtiden, när infrastrukturen finns där, så kan NFC-taggar automatiskt registrera 

när produkterna lastas ur till exempel båtar och att den informationen sedan lagras i 

blockkedjan. När sedan produkterna lastas i lastbilen så registreras det automatisk att den är 

lastad på lastbilen. Denna teknik, där man använder sig av NFC-taggar för att automatiskt 

registrera i blockkedjan att produkterna flyttas, är en del av denna moderna infrastruktur som 

måste till för att automatiseringen ska ske. Den tredje respondenten sa att svårigheterna 

med infrastrukturen var ett missförstånd, att det egentligen inte kräver särskilt stora 

förändringar. Utgår man ifrån hens påstående skulle detta betyda att Kshetri (2018) och 

Gausdal et al. (2018) påstående om att utvecklingsländer och fartygens internetanslutningar 

kan vara för långsamma för att använda ny teknik, inte stämmer. Här håller vi inte riktigt 

med, då en organisation som till exempel fortfarande för in sin pappersdokumentation i 

pärmar istället för digitalt har en lång väg framför sig innan de kan implementera 

blockkedjetekniken. 

 

Vi anser att implementeringen av en ny teknik, som blockkedjetekniken, är något som 

företag kan vara rädda för, även utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Personer som använder 

sig av ny teknik kan behöva lära sig nya saker och när man behöver lägga tid på inlärning 

kanske inte företag vågar riskera att lägga de pengarna på att ta in den nya tekniken. 

Gausdal et al. (2018) beskriver dock att med hjälp av blockkedjetekniken kan man minska 

kostnader för internationella penningöverföringar och valutaväxlingar eftersom man undviker 

att involvera en bank och gör transaktionerna direkt via en blockkedja. Gausdal et al. (2018) 

säger också att man kan undvika dubbelarbete av dokumentation genom att spara certifikat 

och standarder på blockkedjan, vilket i sin tur leder till att man sparar tid, och därmed 

pengar. 

 

Gausdal et al. (2018) kom fram till att mindre företag inte vill ta första steget när det kommer 

till att använda sig av ny teknik och att man hellre följer de stora företagen när det kommer 

till att ta in ny teknik. Man kom också fram till att företagen inte använder sig av 

blockkedjetekniken för att andra företag i samma distributionskedja inte heller använder sig 

av blockkedjetekniken (Gausdal et al., 2018). Det blir alltså en social påverkan på om 

företag ska använda sig av den nya tekniken. Utifrån en av våra respondenter kan vi dock se 

att fler och fler större företag börjat titta på blockkedjetekniken. Vår respondent nämnde att 

företag, som Schenker och andra stora transportbolag, börjat titta på blockkedjetekniken för 

att kunna utnyttja tekniken på så bra sätt som möjligt. Detta borde alltså göra att även de 

mindre företagen börjar bli nyfikna på att använda blockkedjetekniken om vi ser på den 

tidigare forskningen. 
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7 Slutsats och Bidrag 

I detta avsnitt summeras vad studien har kommit fram till, förslag till vidare studier samt 

vilken kunskapsutveckling som denna studie har bidragit till.  

7.1 Spårbarhet av produkter 

Genom att jämföra respondenternas svar med den tidigare forskningen kom vi fram till att 

spårbarheten i en distributionskedja kan förändras på olika sätt jämfört med hur det är idag 

när man implementerar blockkedjetekniken. Alla aktörer har genom realtidsuppdateringar 

möjlighet att se var produkterna är någonstans och när produkterna borde ankomma till 

nästa omlastningspunkt eller slutdestination, till skillnad från hur det ser ut idag när till 

exempel dokument försvinner på vägen eller när produkter ligger stilla hos en aktör i några 

dagar utan att nästa aktör i distributionskedjan vet om det. Med denna typ av 

realtidsuppdatering som blockkedjetekniken bidrar med kan man registrera så att alla aktörer 

ser när den ena aktören lastar av produkterna och hur länge det ligger kvar på den platsen 

innan nästa aktör lastar på produkterna.  

 

En annan aspekt av spårbarhet som vi har kommit fram till är viktig och som man vill åt när 

man implementerar blockkedjan är att man kan gå tillbaka i blockkedjan för att se 

information om produkterna, till exempel var det kommer ifrån, vilka uppnådda 

miljöcertifieringar som finns och vilka temperaturer produkterna har haft under sin resa till 

slutdestinationen.  

7.2 Säkerheten av datalagring 

Kollar man på hur de flesta företagen inom distributionskedjor hanterar sin data idag, är den 

centraliserad. Som vi har nämnt tidigare är det riskabelt på grund av hot för hackning och att 

ett företag sitter med all makt, när det kommer till hantering av data. Skulle man övergå till 

en blockkedjelösning, blir datalagringen decentraliserad och makten sprids ut mellan de 

olika aktörerna inom distributionskedjan. Även risken för hackning minskar, då samtliga 

aktörer inom blockkedjan måste hackas samtidigt för att hackningen ska lyckas. 

 

Säkerheten för att data inte manipuleras under eller efter leverans förändras även på ett 

positivt sätt. Det tar även helt bort problemet med att pappersdokument och andra papper 

som styr dagens distributionskedjor försvinner, eftersom allt digitaliseras. Blockkedjetekniken 

är utformad så att enskilda aktörer inte kan gå in och ändra data, utan att övriga aktörer 

godkänner detta. På så sätt kan alla inom samma distributionskedja och blockkedja känna 

sig säkra på att den data som är lagrad inte har blivit manipulerad i efterhand. Tack vare 

spårbarheten som blockkedjan bidrar med stärks informationssäkerheten eftersom 

informationen alltid finns i blockkedjan och är den samma hela tiden.   
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7.3 Svårigheter med att implementera blockkedjetekniken  

Utifrån våra resultat kommer vi alltså fram till att svårigheterna med att implementera 

användandet av blockkedjetekniken för aktörer inom distributionskedjor är att merparten av 

företags infrastruktur inte finns idag. Aktörers nuvarande system är inte anpassade för att 

fungera med blockkedjetekniken och behöver därför utvecklas först, för detta krävs det 

pengar och tid. Det är dock värt att nämna att en av våra respondenter sa att dagens 

infrastruktur inte är anpassad för blockkedjetekniken är ett missförstånd och att det är något 

man lägger till i sina existerande system, så här verkar det finnas delade meningar. Det är 

även så att behovet från kunder eller slutanvändare inte finns där, en distributionskedja kan 

också vara kort, vilket gör att spårbarheten av produkter och information som blockkedjan 

medför inte behövs.  

 

En ytterligare svårighet med att implementera blockkedjan i en lång och stor 

distributionskedja med många medverkande aktörer är att datamängden blir för stor. Detta 

är ett problem för blockkedjetekniken, som berör alla aktörer i distributionskedjan. Systemet 

blir alltså ineffektivt med för mycket data, men vi har kommit fram till att det finns lösningar till 

detta genom att skapa kanaler i blockkedjan där olika aktörer har olika nycklar till dessa 

kanaler. 

 

Det är också så att olika aktörer inom distributionskedjan har olika inställning till blockkedjan 

som teknik. Transportörerna är de som är mest tveksamma till införandet av tekniken 

eftersom deras makt som transportör är att de har koll på deras transportsätt.  

7.4 Förslag till vidare forskning 

Med denna studie har vi bidragit med att bekräfta tidigare forskning med hjälp av intervjuer 

av företag inom transport- och logistikbranschen som arbetar med distributionskedjor. Det vi 

har fokuserat på är huruvida spårbarheten och säkerheten förändras när blockkedjetekniken 

implementeras och ifall det skulle vara några eventuella hinder eller svårigheter med 

implementationen. Dessa faktorer tillsammans bidrar till vilken acceptansnivå företagen har 

för att använda sig av den nya tekniken. 

 

Eftersom denna studie har gjorts utifrån transport- och logistikbranschen kan man testa detta 

i andra branscher. Gump et al. (2016) pratar till exempel om att blockkedjetekniken även är 

intressant för finansinstitutioner och banker. 

 

I vår studie skrev vi om att vissa uppfattar det som att blockkedjetekniken är i behov av en 

modern infrastruktur för att fungera optimalt, medan andra påstod att detta bara var ett 

missförstånd. Vidare forskning kan därför vara att antingen bekräfta eller slå hål på myten 

om att blockkedjetekniken är i behov av en modern infrastruktur. 

 

Något som vi har fokuserat på, som vi nämner tidigare, är spårbarheten samt säkerheten 

med blockkedjetekniken. Men finns där andra faktorer som kan vara avgörande för att 

företag väljer att acceptera tekniken eller inte?  
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Vi valde den teoretiska referensramen UTAUT när vi utförde denna studie. Utifrån andra 

teorier kan man få andra perspektiv på ämnet, vilket eventuellt leder till andra perspektiv och 

slutsatser än vad vi fick.  

7.5 Utveckling av UTAUT 

Studiens bidrag är också en utveckling av teorimodellen UTAUT där vi utökade modellen 

med en ytterligare entitet, “Väljer att inte använda”. I den entiteten kan man placera svar 

som ingår i “förväntat resultat”, “förväntad ansträngning”, “social påverkan” och 

“underlättande faktorer”, men som inte leder till användning av tekniken.  
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