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Abstract 
Developments in Blockchain technology has grown so rapidly that it has, in a short time, 

become a core business in the IT industry. These developments have come with positive and 

negative impacts and their overall perception by society has remained uncertain. Limited 

work has focused on understanding the societal perception of Blockchain, particularly the 

extent to which society trust such technology. Moreover, it is not only important to 

understand the level of trust for a technology such as Blockchain that is built on transparency, 

but even the factors that influence such trust. In order for the technology to be accepted on a 

larger scale, one needs to know what individuals and consumers think about the technology, 

otherwise there is a risk that that the potential of the technology may not be fully utilized. 

 

The purpose of this study is, therefore, to explore the extent to which individuals in Sweden 

trust Blockchain as a technology. The overall goals and approach can be applied anywhere 

else in the world. The report identifies factors as to why the Swedish population trusts more 

or less in Blockchain. The study uses both qualitative and quantitative data collection 

techniques. A qualitative study was conducted in the form of personal interviews to find out 

what individuals know about Blockchain, and what people consider to be important factors 

that affect their trust in Blockchain. The qualitative survey was conducted to build a 

foundation for the quantitative study. The quantitative survey was conducted with the help of 

questionnaires. The questionnaire addressed trust, knowledge of the technology, as well as 

respondent's general attitude toward new technology. The respondents were restricted to a 

sample of individuals living in Sweden between age range 18 to 65+. 

 

Based on the survey sample of about 172 participants, the analysis shows that 10.47% of 

individuals in the Västra Götaland county are less familiar with Blockchain, 19.19% do not 

count on the technology at all, 63.95% are neutral, 4.1% trust it fairly and 2.33% fully trust it. 

From this, the conclusion can be drawn that the trust is relatively low. The result also showed 

that there were a number of recurring factors that affected individuals' confidence in 

Blockchain. These factors were data integrity, decentralization and the fact that Blockchain is 

considered to be related to the black market. Furthermore, on the basis of this survey, it is 

possible to interpret both a low level of knowledge and a high neutral attitude towards the 

technology. This could be considered as something positive for the future of technology as 

few pre-defined opinions exist. More information about Blockchain could thus be an 

opportunity for increased trust. For further research, it was suggested that more research 

should be done involving a much larger sample in order to investigate if individuals would be 

willing to accept the technology even if they do not fully trust the technology.  

 

Keywords: Blockchain, Bitcoin, Trust, New Technology, Decentralization, 

Cryptocurrency, Peer to Peer  



   

 

 

 

 
  

II 

Sammanfattning  

 

I princip hela IT-världen ser på och häpnar medan Blockchaintekniken växer. Många 

spekulerar om fördelar och nackdelar med tekniken. Men hur ser egentligen samhället på 

detta nya sättet att lagra data på? Det finns väldigt lite forskning på hur Blockchain uppfattas i 

Sverige, hur tekniken uppfattas och vad folk vet om tekniken. Det har inte heller hittats någon 

undersökning som tar upp graden av tillit privatpersoner har till Blockchain i Sverige och vad 

för faktorer det är som påverkar privatpersoners tillit. För att tekniken ska kunna accepteras 

på en större skala behöver man veta vad privatpersoner och konsumenter tycker om tekniken, 

annars finns det risk att tekniken inte omfamnas i framtiden.  

 

Syftet med denna undersökningen är att, på ett explorativt sätt, ta reda på till vilken grad 

privatpersoner i Sverige har tillit för Blockchain som teknik. Undersökningen skall också, i ett 

explorativt syfte, identifiera faktorer till varför den svenska befolkningen litar mer eller 

mindre på Blockchain. Studien använder sig av både kvalitativa och kvantitativa 

datainsamlingstekniker. Det utfördes en kvalitativ studie i form av personliga intervjuer för att 

ta reda på vad privatpersoner vet om Blockchain, och vad folk anser är viktiga faktorer som 

påverkar deras tillit för tekniken. Den kvalitativa undersökningen utfördes för att säkra att den 

sedan kvantitativa undersökningen fick in så pålitlig data som möjligt. Den kvantitativa 

undersökningen var en enkätstudie. I enkäten var det frågor som behandlade tillit, kunskap 

om ämnet, generell inställning till ny teknik och bakgrundsfrågor om respondenten.  

 

I analysen har det framgått att 10,47% privatpersoner från undersökningen i Västra Götalands 

län litar mindre på Blockchain, 19,19% litar inte alls på tekniken, 63,95% litar neutralt på den, 

4,1% litar ganska mycket på den och 2,33% litar fullt ut på den. Utifrån detta kan slutsatsen 

dras att tillitsgraden är relativt låg. Resultatet visade också att det fanns ett antal 

återkommande faktorer som påverkade privatpersoners tillit för Blockchain. Dessa faktorer 

var manipulering, decentralisering och att Blockchain anses vara relaterat till svarta 

marknaden. Vidare kan man utifrån denna undersökning utläsa både en låg kunskapsnivå 

samt en hög neutral attityd till tekniken. Detta skulle kunna anses som någonting positivt för 

teknikens framtid då få förutfattade meningar finns. Mer information om Blockchain skulle 

därmed kunna vara en möjlighet för ökad tillit. För vidare forskning föreslogs det att det bör 

forskas mer om detta utanför Västra Götalands län och att man bör undersöka om 

privatpersoner kan tänka sig använda tekniken även om de inte litar på tekniken fullt ut.  
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1. Inledning 
I princip hela IT-världen ser på och häpnar medan krypterade valutor som bygger på 

Blockchain-teknik växer (Lindström 2018). Blockchain är en datalagringsteknik som främst 

används för att lagra transaktioner från en användare till en annan. Många spekulerar om 

fördelar och nackdelar med tekniken. Vissa säger att valutorna kommer sjunka när som helst 

och andra säger att de kommer fortsätta växa (Ibid). Ett stort intresse har väckts för 

Blockchain-tekniken och företag inom många branscher följer trenden (Danielsson 2018). När 

en ny teknik som Blockchain introduceras för världen är det av stor betydelse för området 

inom informatik, med användning av IT-system, hur privatpersoner välkomnar denna nya 

teknik (Ly & Mollgren 2017; se Arvidsson 2014). Enligt Rupp, Michaelis, McConnell & 

Smither (2018) är tillit till  teknik viktigt eftersom detta direkt påverkar om personen i fråga 

kommer använda produkten eller ej. Blockchain är populärt just nu och hela marknaden ökar 

häpnadsväckande mycket i värde. Bitcoin, som under 2017 var den största kryptovalutan, var 

värd $806 i januari 2014 och steg till ett värde av $19,290 i december 2017 (Blockchain 

2017). Blockchain används inte endast för trading utan kan appliceras på många olika 

användningsområden. Bland annat har Walmart börjat använda sig av detta för att öka 

transparens och minska svinn (Zhao, Fan & Yan 2016). Trots att det finns många områden 

som denna teknik kan appliceras på, kan privatpersoners tillit för tekniken vara en avgörande 

faktor för teknikens framtid (Ly & Mollgren 2017; se Arvidsson 2014).  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Blockchain och kryptovalutor 

För att förstå vad Blockchain är kan du försöka föreställa dig en pärm. Vem som helst får 

skriva på papper, innan de har läggs till i pärmen. Transaktioner kan skrivas på ett papper, och 

detta papper kan endast läggas in i pärmen om allt som står på pappret stämmer, alltså har 

blivit validerat. När pappret väl sitter i pärmen, kan ingen ändra på det som står på dessa 

papper. Ingen kan heller ta ut något av dessa papper från pärmen. På liknande sätt fungerar 

Blockchain (Rebfund 2017). Blockchain är alltså ett antal block med transaktioner som lagras 

i en kronologisk kedja av block.  



   

 

  

 
  

2 

 
Figur 1 Illustration av Blockchain 

 

En Blockchain består av block med data. Blocken är krypterade och lagrade på distribuerade 

nätverk (Nofer, Gomber, Hinz & Schiereck. 2017). Varje block har ett unikt nummer, ett 

digitalt fingeravtryck, en tidsspecifikation, samt ett nummer som specificerar det tidigare 

blocket i kedjan. Kedjan förlängs med ett block i taget och tillsammans bildas en 

kedjehistorik, även kallad ledger (huvudbok). Denna kan exempelvis innehålla en samling 

transaktioner (Ibid.). Blockchain fungerar tack vare dess nätverk och noder, det vill säga 

datorer, där ett nytt block måste ha validitet för att kunna läggas till i ledgern. Vem som helst 

har tillgång till servrarna där transaktionerna lagras, vilket gör det i princip omöjligt att ändra 

på de block som finns i kedjan. Detta minskar därmed risken för korruption och skapar total 

decentralisering (Ibid.).  

 

Om person A vill skicka 1000 kronor till person B inom ett Blockchain-nätverk, kommer A 

publicera denna transaktion inom nätverket, så att alla kan ta del av den. Denna transaktion är 

ännu inte validerad. För att den skall bli validerad och läggas in i ledgern, krävs så kallade 

miners (utvinnare) (Nofer et al. 2017). Miners är personer som utför mining. Mining är 

processen för att lägga till block till en Blockchain. Det är denna process som är grunden till 

att Blockchainteknik kan fungera. Detta är personer inom nätverket som tävlar om att först 

lyckas validera en transaktion och lägga in den i huvudboken (Ibid.). Valideringen sker 

genom att lösa ett komplext matematiskt problem som förses av skaparen av blockkedjan. 

Den miner som först lyckas validera den aktuella transaktioner vinner ett finansiellt pris, 

exempelvis Bitcoin. Bitcoin är en populär kryptovaluta som bygger på Blockchain-tekniken. 

En miner kan belönas med många Bitcoin för varje transaktion som valideras. Eftersom en 

Bitcoin i april 2018 var värd ca. $8200 är detta sätt att tjäna pengar väldigt attraktivt i 

dagsläget (Ibid.).  

 

Miners löser matematikproblem genom att använda en känd partiell input, härledd från den 

senaste statusen av Blockkedjan, för att skapa en så kallat hash-target (Nofer et al. 2017). Ett 

hash-target bygger på en hashfunktion och det är en enkelriktad algoritm som gör om någon 
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sorts data/digital media till ett relativt litet heltal. Detta utförs för att skapa en fixerad längd 

och en unik digital output, som kallas hash. Hashen är krypterad och det innebär att den är 

omvandlad till en form av data som kallas för chiffertext eller ciphertext (Ibid.). 

Omvandlingen möjliggör att behöriga parter kan läsa data samtidigt som det försvårar för 

obehöriga att läsa data. Minearna måste försöka gissa den digitala inputen som kan skapa 

hash-targeten, och därav lösa problemet och lägga till blocket i den senaste versionen av 

Blockkedjan (Ibid.). Miners säkrar alltså valutans existens. Utan miners hade det inte funnits 

någon kryptovaluta. Då hade det inte gått att göra några transaktioner på detta sätt.  

 

En kryptovaluta är en virtuell valuta som bygger på Blockchain-tekniken. Det finns väldigt 

många olika kryptovalutor, exempelvis Bitcoin, Etherium och Ripple (CoinMarketCap 2018). 

Vissa bygger på smarta kontrakt, andra bygger på transaktioner etc. De attribut som alla 

kryptovalutor har gemensamt är att de är virtuella, decentraliserade och bygger på 

Blockchain-tekniken (Krishnan, Saketh & Vaibhav. 2015). Ordet decentraliserad betyder i 

detta fall att det inte finns någon mellanhand mellan transaktioner med kryptovalutor 

(Krishnan et al. 2015). Idag används banker, regeringar etc. som mellanhänder för att hantera 

“vanliga” valutor och kontrakt, vilket kryptovalutor tillsammans med Blockchain helt avstår 

från (Ibid.). 

1.1.2 Tillit 

I forskningsartikeln “The role of individual differences on perceptions of wearable fitness 

device trust, usability, and motivational impact”, beskriver Rupp et al. (2018) tillit för teknik 

på följande sätt: 

 

“Technological trust is the belief that a technology is supportive  

of one's goals in situations where the user cannot have complete  

knowledge (Lee och See, 2004) or the extent a user is willing 

to act on recommendations of a system (Madsen och Gregor, 2000).”  

(Rupp et al. 2018, s. 78)  

 

Enligt Rupp et al. (Ibid.) ökar sannolikheten för hög tillit hos en teknisk produkt om den är 

transparent. Med transparens menar de att man själv skall kunna döma om produkten uppnår 

sitt syfte, process och prestanda för en användare. Ly & Mollgren (2017; se Arvidsson 2014) 

argumenterar för att avgörandet för om personer använder sig av en mobil betaltjänst är om 

det finns tillit för tekniken eller inte. En faktor som påverkar tilliten är säkerhet. Till skillnad 

från en mobil betaltjänst, där det är banker som utformar tekniken, vilka även står som 

mellanhänder, finns det inga mellanhänder på samma sätt för Blockchain-tekniken (Ibid.). Här 

är det istället tilltron till tekniken och alla noder som står i fokus. Tilliten är därmed 

decentraliserad till skillnad från betaltjänsten där en centraliserad tillit krävs. Båda fallen 

innefattar dock en tillit för teknik (Ibid.). Tillit till Blockchain är nödvändigt eftersom man, 

enligt Tapscott & Tapscott (2016), ser att Blockchain kommer kunna ersätta dagens 

valutasystem och dagens sätt att skriva och hantera kontrakt i framtiden.  

1.1.3 Relevans 

Då Blockchain har ökat mycket i värde de senare åren och enligt många experter kommer 

revolutionera världen (Underwood 2016), anses detta ämne vara relevant och av högsta 

prioritet. Området är mycket aktuellt i hela världen och det anses vara viktigt att svenska 

befolkningen hänger med i denna banbrytande utveckling (Ibid.). Inte endast tack vare 



   

 

  

 
  

4 

möjligheten att använda Blockchain för lagring, utan även tack vare det stora värde som 

kommer skapas av de olika kryptovalutor som bygger på Blockchain (Ibid.).  

 

Denna undersökning ses också vara relevant eftersom den kan användas som argument vid ett 

eventuell införande av Blockchain för privat bruk. Den kan berätta en del om vad det är som 

motiverar privatpersoner till att använda tekniken, och hur mycket privatpersoner litar på 

tekniken. Forskningen anses även vara högst relevant som beslutsgrund för företag, vid beslut 

om Blockchain skall införas eller inte. Som nämnt i föregående kapitel kan tillit vara 

avgörande för om personer kommer använda sig av tekniken eller ej (Arvidsson 2014).  

1.2 Forskningsöversikt 

Det har utförts mycket forskning i flera andra länder kring Blockchain, bland annat en 

undersökning utförd av HSBC (2017). Denna forskning handlar i stor grad om vad 

befolkningen har för uppfattning av Blockchain och ämnet kryptovalutor (Ibid.).  Baserat på 

litteratur verkar Blockchain vara väldigt intressant för en stor del av världens befolkning. I en 

artikel skriver bland annat Underwood (2016) att Blockchain stiger i popularitet och värde på 

flera ställen i världen. Det finns dock ett gap här som handlar om tillit till Blockchain och 

även hur denna tillitsgrad ser ut i Sverige. Enligt undersökningen som utfördes i denna 

forskningsprocess finns det väldigt lite forskning generellt i Sverige om Blockchain.  Enligt 

undersökningen utförd av HSBC (Ibid.) visas det att Blockchain har en igenkänningsgrad på 

41% i vissa större länder runt om i världen. Enligt denna undersökning vet dock inte 80% av 

dessa 41% vad Blockchain egentligen är. Det är skillnad på igenkänningsgrad och tillit till en 

viss artefakt (Ibid.). Därmed uppstår det ett gap här. Det faktum att forskningen inte heller har 

utförts i Sverige bidrar också till detta gap.  

 

Som nämnt ovan har Ly & Mollgren (2017) utfört en kvantitativ studie om konsumenters tillit 

för mobila betalningar. De undersökte vilka faktorer som påverkar konsumenters tillit för 

mobila betalningar. De kom fram till att säkerhet och fördelar med mobila betalningar i 

jämförelse med traditionella betalningar är de faktorer som påverkar konsumenternas tillit 

mest. Eftersom deras forskning är baserat på variabeln mobila betalningar och därmed inte 

kan generaliseras tillräckligt mycket för att användas inom området för Blockchain, finns det 

ett gap där ytterligare forskning bör genomföras, med Blockchain som variabel. Denna 

forskning fyller denna luckan.  

 

Den finansiella sektorn visar stort intresse för Blockchain och gör undersökningar och 

rapporter för att se vad folk har för uppfattning om ämnet (Underwood 2016). Enligt Dos 

Santos (2017) är Bitcoin ett komplicerat koncept, men skall inte vara allt för komplext att 

använda. Stora företag i världen har svårt att kunna spåra långa kedjor av transaktioner och 

ägandeskap med traditionell teknologi. Enligt en artikel skriven av Nofer et al. (2017) har det 

stora företaget Wal-Mart haft svårt att finna en teknologi som kan spåra grönsaker som till 

exempel har blivit infekterade. Detta, och mycket annat skall kunna hanteras av Blockchain-

teknologi (Ibid.).  

 

En annan motivering att använda Blockchain är enligt Lindström (2018) att man, i viktiga 

transaktioner, kan skippa en tredje part som tidigare behövts. Lindström (Ibid. s.2) förklarar:  

 

“Om du exempelvis håller på att köpa ett hus måste inte alla  

inblandade parter vänta på besked från olika banker i timmar.  

Informationen om att ett lån är beviljat och att pengarna  
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finns tillgängliga ligger i kedjan och behöver inte dubbelkollas  

mot någon databas”.  

      (Lindström 2018, s. 2) 

 

Blockchain kan ibland vara svårt att skilja från valutor och transaktioner med valutor, men 

Lindström (2018) beskriver att det kan användas till andra saker än bara transaktioner med 

valutor. Lindström säger:  

 

“Eftersom tekniken ursprungligen utvecklats för att hantera  

kryptovalutan Bitcoin handlar diskussionen ofta om vad den kan  

betyda för finansiella transaktioner men tekniken kan användas  

för annat också”  

(Lindström 2018, s. 2). 

 

Ovan nämndes den explorativa rapport som HSBC (2017) har publicerat, vilken handlar om 

tillit till teknologi. Det var över 12 000 personer som deltog i undersökningen från länder 

som: USA, Storbritannien, Indien, Singapore, Förenade Arabemiraten,  Kanada, Hong Kong, 

Frankrike, Mexiko, Kina och Tyskland. Undersökningen handlar inte om vad personer i dessa 

länder har för tillit till Blockchain, då det istället handlar om generell uppfattning om olika 

tekniker. Denna undersökning besvarar därmed inte vilken grad av tillit privatpersoner har 

mot Blockchain.  

1.3 Problemdiskussion  

Det har inte kunnat hittas några undersökningar eller någon information om vad den Svenska 

befolkningen har för tillit för Blockchain-tekniken. Det finns väldigt lite forskning på hur 

Blockchain uppfattas i Sverige, vad den svenska befolkningen vet eller tycker om Blockchain 

och om de är intresserade av att använda alternativa valutor. Som nämnt i 1.2 har det forskats 

om hur Blockchain uppfattas i olika delar av världen (HSBC 2017), men det har inte hittats 

någon forskning som tar upp graden av tillit för Blockchain i Sverige och faktorer som 

påverkar privatpersoners tillit för denna teknik. Blockchain är väldigt starkt förknippat med 

Bitcoin och därför förvirrande för vissa när man pratar om Blockchain utan koppling till 

valutan Bitcoin (Lindström 2018). Det kan även vara svårt för andra kryptovalutor att 

relateras till Blockchain när man tänker att Bitcoin och Blockchain är synonymt (Ibid.). 

Eftersom kunskap om privatpersoners tillitsgrad till Blockchain saknas, finns det inte goda 

möjligheter att lyckas med denna teknik i samhället. Detta eftersom man utan denna forskning 

ej tar hänsyn till dessa personer vid beslut.  

1.4 Syfte  

Undersökningen skall, i ett explorativt syfte, ta reda på till vilken grad privatpersoner i 

Sverige har tillit för Blockchain som teknik. Undersökningen skall också, i ett explorativt 

syfte, identifiera faktorer till varför den svenska befolkningen litar mer eller mindre på 

Blockchain.  

 

Forskningen skall kunna användas som underlag för framtida studier och investeringar samt 

skapa en avbild av verkligheten just nu. Den skall bidra till en förståelse för vilken grad av 

tillit den svenska befolkning har för Blockchain-tekniken. Genom att använda sig av denna 

forskning som underlag för framtida beslut, skall företag, såsom banker etc. få ett underlag för 

att kunna ta hänsyn till den grad av tillit som privatpersoner i Sverige har för Blockchain-
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tekniken. Utan denna forskning kan det uppstå risk för att verksamheter spenderar både tid 

och pengar på införandet av denna teknik, utan att ha tagit hänsyn till privatpersoners tillit. 

Eftersom att Blockchainteknik bygger på transparens förväntas det öka förtroendet för de 

system som är baserade på denna teknik (Rebfund 2017). Det kan innebära att risken för 

negativa konsekvenser vid en införing ökar utan denna undersökning. En negativ konsekvens 

av att en organisation inte har identifierat eller hanterat risker i ett projekt kan vara att resurser 

går till spillo (Tonnquist 2016). Ibland räcker det att enkelt endast identifiera risken och 

undvika att den inträffar, vilket inte leder till några resurser som går till spillo. Vid andra 

tillfällen, där det inte går att undvika att risken inträffar, så kan man ha en 

riskåtgärdsplanering som bestämmer hur man ska hanterar risken om den inträffar, vilket 

leder till att färre resurser än tidigare går till spillo (Ibid).   

1.5 Frågeställning 

Studien skall förhålla sig till och besvara följande frågeställning:  

Till vilken grad litar privatpersoner på Blockchain och varför? 

1.6 Avgränsningar  

Studien fokuserar på fenomenet Blockchain och sker på en avgränsad del av den svenska 

befolkningen, från Västra Götalands län. Den är fokuserad på att undersöka vilken grad av 

tillit privatpersoner har till tekniken. Studien är avgränsad från att undersöka om det är fler 

aspekter som är relevanta. En satsning på att undersöka en statistisk representation av Västra 

Götalands Län har utförts. Endast personer som kan framkomma god relevans för 

undersökningen kommer användas i denna undersökning, vilka är privatpersoner från Sverige 

som är 18 år och äldre som bor i Västra Götalands län.  

1.7 Disposition  

Rapporten är upplagd på ett kronologiskt sätt, där Inledning är introduktionen till arbetet. I 

inledningen förklaras bakgrunden till arbetet och kunskap som är viktigt för rapporten 

beskrivs och förklaras. Det förklaras hur Blockchain och kryptovalutor har utvecklats genom 

åren och varför det är viktigt att tillit är centralt för privatpersoner när de ska använda ny 

teknik. Det förklaras sedan i inledningen också varför studien behövs och vad den fyller för 

tomrum i Sveriges forskning just nu. Sedan presenteras forskningsöversikten vilket är en 

samling av tidigare forskning kring området och dess begrepp som anses vara relevant. Det 

presenteras vissa forskningar som gjorts på tillit men också på Blockchain som teknik. Under 

Metod så presenterar rapportens forskningssätt och forskningsmetoden. Det är bland annat hur 

undersökningen har genomförts och vad som gjordes under hela arbetet. Efter metod så 

presenteras Teoretiskt Ramverk som är en samling av den forskning som har utförts under 

arbetets gång för att kunna hitta olika faktorer som kan besvara forskningsfrågan på ett 

grundligt sätt. Det som presenterades i Teoretiskt Ramverk användes också i analys där 

resultatet på undersökningen kunde jämföras med tidigare forskning.   

  

I resultat presenteras empirin som hade samlats in, först från den kvalitativa undersökningen 

och sedan från den kvantitativa undersökningen. Resultatet tolkades sedan och jämfördes med 

teoretiskt ramverk i Analys. I analys kunde man också se om empirin pekar mot något 

speciellt som var till nytta för undersökningens forskningsfråga. En diskussion skedde sedan i 
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Slutsats / Diskussion och där drogs också slutsatserna sedan. Hur resultatet på 

undersökningen kan användas presenteras också i Vidare forskning. Det reflekterades över 

hur metoden fungerade och hur undersökningens resultat i framtiden kan bidra till 

informatikområdet. 

 

 
Figur 2 Disposition av Rapporten 

2. Metod 
Metoden designades och utfördes i tre steg. I steg ett utformades och formulerades 

forskningsfrågan. I steg två designades metoden. Här omfattas design av intervjufrågor, enkät, 

urval och test av metoden. I det sista steget tillämpades metoden och forskningsfrågan 

besvaras. Detta innefattas av datainsamling, processering av insamlad data och dataanalys.  

 

För att kunna utföra studien gjordes förberedelser av olika slag. Information från litteratur 

inom ämnet samlades in och så även data. Det utfördes även analyser över den information 

som samlats in. Under forskningsprojektet ägde även flera handledningsmöten rum med andra 

forskningsgrupper och en mentor. Här diskuterades forskningen och åsikter från olika 

perspektiv samlades in. Efter att ha valt det område som skulle forskas kring utfördes 

brainstorming tillsammans med handledningsmöten och skrivning. Dessa utfördes iterativt för 

att forskningsfrågan skulle framträda och så småningom formuleras. De tankar och idéer som 

väcktes av denna brainstorming kunde iterativt diskuteras under handledningsmöten. 

 

Recker (2013) argumenterar för att det finns tre vanliga teman som ofta används inom 

forskning: Observation, induktion och deduktion. Han beskriver att explorativ och 

beskrivande forskning hör till observationsdesignen. I denna design är man ute efter att skapa 

en förståelse för olika saker som noggrant observeras (Ibid.). Man vill skapa en förståelse för 

fenomen som inte anses ha forskats om tillräckligt eller som inte har forskats om över huvud 

taget (Ibid.). Induktion däremot, handlar om att använda fakta eller bevis som finns eller data 

om ett fenomen och komma fram till en slutsats eller teori med hjälp av denna fakta (Ibid.). 
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Recker (Ibid.) beskriver att dessa slutsatser eller teorier antingen kan vara svaga eller starka, 

där de svaga inte är att föredra. Det kan dock vara svårt att formulera de av stark grad och de 

måste därmed formuleras med hög mycket noggrannhet (Ibid.) Deduktion handlar om att ta 

fram hypoteser och sedan testa dessa i verkligheten med hjälp av observationer (Trochim 

2006). Man kan därmed säga att deduktion är motsatsen till induktion, vilken börjar med 

observationer. Denna rapport har byggts på en top-down design och utgått från att skapa en 

modell av helheten och vilket sedan fördjupats i detaljer (Ibid.). Eftersom den induktiva 

designen utgår från en generell uppfattning om ämnet, där man explorativt vill hitta detaljer 

(Ibid.), har denna design valts att använda för denna rapport.  

2.1 Litteraturstudie och källkritik 

För att samla information om ämnet Blockchain i litteraturstudien användes de databaser som 

Högskolan i Borås besitter. Här söktes academic Journals via sökmotorerna INSPEC och 

Scopus. De sökord som framförallt användes var “Blockchain”, “Blockchain AND Trust”, 

“Blockchain AND Mining”, “Blockchain AND decentralization”, “Blockchain AND 

Cryptocurrency”, “Blockchain AND Bitcoin”, “Don Tapscott” och “Blockchain AND 

Banks”. Googles söktjänst Google Scholar användes också som sökmotor där liknande sökord 

och fraser har använts. Anledningen till att academic journals valdes att användas som 

informationskälla till denna rapport är att de är skrivna av och för experter inom det område 

som de skrivs i. Författarna till dessa är specificerade inom området och har inte skrivit 

förenklingar av den forskning de har kommit fram till, vilket kan ske i vanliga tidskrifter. 

Detta eftersom academic journals är just skrivna för att de som är experter inom området skall 

förstå och inte för allmänheten (Liverpool Hope University 2017). Därav utelämnas inget för 

att skapa en abstrakt nivå. Eftersom teknik förändras snabbt och speciellt inom detta område 

(Blockchain) är academic journals mer aktuella än exempelvis böcker, där information kan 

vara sann, men föråldrad och icke aktuell (Ibid.). Ytterligare en anledning till att academic 

journals användes för litteraturstudien är att artiklar som läggs till i academic journals måste 

vara granskade av experter inom området och hålla en viss standard för att få läggas till 

(Ibid.). Dessa experter ser även till att artikeln är valid och därmed går att lita på och använda 

sig av i fortsatt forskning (Ibid.).  

 

Som grund till metoddesignen används böckerna Scientific Research in Information Systems-

A beginner´s guide, av Jan Recker och Real world research-Second edition, av Colin Robson. 

Båda dessa böcker har rekommenderats av forskare inom IT-området. 

2.2 Metoddesign  

När frågeställningen hade fastställts inleddes arbetet med att komma fram till de metoder som 

lämpligast skulle användas för att frågeställningen skulle kunna besvaras. Här användes 

litteratur som hjälpmedel. De två böcker som användes mest är Reckers (2013) Robsons 

(2002) som nämndes ovan. Här jämfördes olika metoder med varandra där både fördelar och 

nackdelar ställdes mot varandra i förhållande till frågeställningen. Även detta utfördes 

iterativt tillsammans med handledningsmöten och skrivning av rapporten. Utefter detta 

bestämdes det att forskningen skulle använda sig av vad Recker (Ibid.) kallar för mixed 

method. Mixed method är när både kvantitativ och kvalitativ metod kombineras (ibid). Vidare 

kommer den valda kvalitativa metoden beskrivas följt av den kvantitativa metoden.  
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2.2.1 Design av den kvalitativa studien 

Den kvalitativa metoden användes för att ta reda på vilken kunskap privatpersoner har om 

Blockchain och attityd de har till denna teknik. Empiri önskades hämta genom denna metod 

för att sedan kunna analyseras och användas som grund till de frågor som skulle formuleras i 

enkäten. Tack vare den analys som denna metod gav framträdde olika faktorer som visades 

vara viktiga för privatpersoners tillit för Blockchain. Det valdes att utföra intervjuer för att 

samla in denna empiri. Det finns andra sätt att utföra en kvalitativ forskning, bland annat 

genom att observera ett urval, eller insamling av data (Recker 2013). Anledningen till att 

dessa uteslöts och intervjuer valdes att utföras är att det var önskvärt att samla in djupgående 

data som berörde privatpersoners känslor, vilket är något som ansågs bäst kunna inhämtas 

genom att utföra intervjuer.  

  

Enligt Robson (2002) finns det olika typer av intervjuer, vilka används av olika anledningar 

och utförs på olika sätt. Dessa är; helt strukturerade intervjuer, semistrukturerade intervjuer 

samt ostrukturerade intervjuer. I denna undersökning utfördes semistrukturerade intervjuer 

(Bilaga 3). Semistrukturerade intervjuer har fördefinierade intervjufrågor (Ibid.). Vid denna 

typ av intervju kan intervjuaren ändra ordning på intervjufrågorna och hen kan även utesluta 

vissa frågor om de känns opassande för den aktuella intervjun Hen kan även lägga till frågor 

under intervjun som tycks vara passande och viktiga. Under denna typ av intervju kan 

intervjuaren även välja att lägga till förklaringar till exempelvis svårtolkade intervjufrågor 

(Ibid.).  

 

Baserat på den litteraturstudie som utfördes, kunde intervjufrågor tas fram. Först skapades 

grupper med olika områden för att möjliggöra en klar struktur för intervjufrågorna (Bilaga 3). 

Detta utfördes för att frågorna skulle struktureras i en naturlig ordning och formuleras på ett 

tydligt och relevant sätt. Denna strukturering gjorde det även lättare att se till att alla frågor 

som fanns med var av relevans för forskningsfrågan. Frågor som inte var av relevans för 

forskningsfrågan kunde därmed identifieras och uteslutas. De olika områden som 

intervjufrågorna berörde var: bakgrund på informant, kunskap om Blockchain, kunskap om 

kryptovalutor samt attityd/inställning (Bilaga 3).  

2.2.2 Design kvantitativ studie (enkät) 

Enligt Recker (2013) är mätningar högsta fokus inom kvantitativa metoder och det är enligt 

honom det viktigaste sättet för en forskare att framställa validerad data. Recker (2013) 

beskriver enkäter som att samla information om egenskaper, handlingar, uppfattningar, 

attityder eller åsikter från en stor grupp (Recker, 2013). I denna studie användes denna typ av 

tillvägagångssätt för att upptäcka de faktorer som kan påverka privatpersoners grad av tillit 

för Blockchain. Robson (2002) argumenterar för att det finns tre olika sätt som en kvantitativ 

studie kan utföras på. Dessa är: self-completion, face-to-face interview och telephone 

interview. I denna rapport har den förstnämnda typen av undersökning valts att utföras; self-

completion. I en self-completion-undersökning skickas enkäter ut till personer, vilka själva 

svarar på de frågor som finns i enkäten. Denna typ valdes för att empiri skulle kunna samlas 

in i stora mängder under ett kort tidsspann. Vid utformning av enkätfrågor har frågornas 

komplexitet försökts hållas på en låg nivå, vilket är något som Robson (2002) argumenterar 

för. Detta har gjorts med hjälp av checklistor som Robson (ibid) och Christensen, Engdahl, 

Grääs & Haglund (2016) rekommenderar följas. I båda dessa checklistor står det bland annat 

att det språk som används i frågorna skall vara enkelt att förstå (Robson 2002; Christensen et. 

al 2016). Robson (Ibid.) argumenterar för att den saknad av direktkontakt till respondenten 

som uppstår genom enkäter, inte bara behöver vara negativ, utan kan även utnyttjas för att 
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kunna ställa frågor inom känsliga ämnen. I detta fall användes det av fördel för att öka 

anonymiteten, för att öka bekvämligheten för respondenter att ge ut information om dess tillit 

för Blockchain-tekniken. Google Forms användes för att utforma enkäten. Detta användes för 

att simplifiera utformandet av enkäten. Det slutgiltiga resultatet av enkätdesignen var ett 

frågeformulär som innehöll totalt 19 frågor, och som tog ungefär fem minuter att besvara 

(Bilaga 2). 

2.2.3 Urval 

För den kvantitativa studien utfördes det ett bekvämlighetsurval av studiepopulation. Syftet 

med detta urval är att ta fram potentiella kvantitativa indikationer som kan hjälpa bygga 

uppfattning om privatpersoners tillit till Blockchain. (Recker 2013). Informanterna i 

intervjuerna var anonyma och respondenterna i enkäterna var också anonyma. För den 

kvalitativa studien handplockades urvalet med hjälp av författarnas erfarenhet om området 

Blockchain. Det valdes en grupp människor som upplevdes kunna representera olika grupper 

av privatpersoner. De personer som valdes har olika utbildning, de som jobbade tillhör olika 

branscher, de hade olika kön, bor på olika ställen i Västra Götalands län och tillhör olika 

åldersspann (över 18 år). Urvalet som valdes för den kvantitativa undersökningen var av 

samma karaktär som urvalet för den kvalitativa undersökningen. För att säkerställa att alla 

som svarade på enkäten var minst 18 år gamla och bodde i Västra Götalands län ställdes 

frågor om detta i enkäten och de respondenter som inte uppfyller dessa krav fick automatiskt 

avsluta enkäten.  

2.2.4 Test av enkätundersökningen 

Innan enkäten skickades ut till det urval som hade valts ut, utfördes en pilotstudie i form av en 

testenkät. Först och främst fick vänner, familjemedlemmar och forskningens mentor chansen 

att svara på enkäten och därefter förmedla feedback. Detta användes som ett första test för att 

ta reda på om frågorna var tillräckligt tydliga, klara och om det fanns risk för eventuell 

misstolkning. Därefter skickades enkäten ut till några personer inom det urval som hade valts 

för att kunna genomföra ett sista test för att se om frågorna var tillräckligt tydliga och 

välformulerade. Dessa tester utfördes även för att kontrollera att de frågor som önskades 

besvaras, kunde besvaras genom enkäten. Detta test resulterade i de som hade utfört test-

enkäten ansåg att enkäten var lätt att förstå, vissa frågor kunde uppfattas på olika sätt. Därmed 

omformulerades dessa frågor med denna feedback i åtanke, Detta var det sista steg som togs 

innan den färdigställda enkäten skickades ut.  

2.3 Datainsamling och processering  

2.3.1 Intervjuer 

Under intervjuerna användes en applikation på mobiltelefoner för inspelning av hela 

intervjuerna. Denna applikation användes för att intervjuerna skulle kunna lyssnas på i 

efterhand, vilket därmed skulle kunna underlätta transkribering. Efter transkribering av 

intervjuerna sammanställdes resultatet. Intervjufrågorna användes som grund för intervjuerna 

samt den ordning som fördefinierades. Däremot kunde ordningen ändras ibland under loppet 

av intervjuerna. För de privatpersoner som inte kände till Blockchain, eller hade väldigt låg 

grad av kunskap om denna teknik, valdes det att ge extra information och en förklaring till 

respondenten om Blockchain-teknik. Detta för att de skulle kunna svara på frågor om vilken 

attityd de har till denna teknik. Ett alternativ för att samla in denna typ av data är att använda 



   

 

  

 
  

11 

en fokusgrupp (Robson 2002). Detta uteslöts då det var mer önskvärt att låta varje informant 

vara anonym och icke påverkad av andra informanter.  

2.3.2 Enkät 

Google Forms användes för att respondenterna skulle kunna besvara enkäten. Detta användes 

för att undvika att respondenterna inte svarar på enkätfrågorna i den ordning som står i 

enkäten, då detta kan komma att påverka undersökningens resultat (Ibid.). Detta kan jämföras 

med enkäter på pappersformat, där det finns risk för att respondenten inte svarar i den ordning 

som är fördefinierad (Ibid.).  Färdig data från svar på enkäten hämtades från Google Forms, 

som användes för webb-enkäten, och kodifierades i Microsoft Excel. Denna data hanterades 

sedan i SPSS (the Statistical Package for the Social Sciences) där flersvarsfrågorna 

hanterades. De flesta variablerna var färdiga att använda men då SPSS inte har stöd för att 

direkt förstå och läsa flervalsfrågor behövdes varje svar göras till en boolesk variabel. Detta 

kunde därefter läsas in i en tabell eller en graf. Sedan skapades korstabeller, frekvenstabeller 

och grafer med de olika variablerna för att visualisera den data som hade samlat in.  

2.4 Dataanalys 

Resultatet från intervjuerna delades först in i teman i analysen. Därefter kunde mönster 

analyseras för att samband och skillnader skulle kunna tas fram. För att enklare kunna se de 

mönster som fanns, gjordes en sammanfattning av resultatet i punktform (Christensen et. al 

2016). Därefter färglades meningar som hörde ihop mellan de olika intervjuerna som hade 

genomförts. På detta sätt var det enklare att organisera det resultat som intervjuerna hade 

frambringat. Forskningsfrågan fanns hela tiden som fokus för att analysen endast skulle ta upp 

samband och skillnader som handlade om privatpersoners tillit till Blockchain. Detta för att 

öka validiteten (Recker 2013).   

 

För att analysera den empiri som framtogs ur enkäter användes de grafer och tabeller som 

tidigare tagits fram med hjälp av SPSS. De grafer som togs fram var stapeldiagram och 

cirkeldiagram. Anledningen till att just dessa två valdes är att de kunde ge en klar bild över 

resultatet och de kunde jämföras mot varandra. Även Chi-2-test användes för att analysera det 

kvantitativa resultatet. Ett chi-2-test är ett test man kan göra för att kontrollera 

signifikansnivån för olika variabler (Trobia 2008). Denna kontroll ger författaren en aning om 

vad för chans det finns att författarens undersökningsdata är i relevans för en samling data. 

Chi-2-test kan användas för att analysera om två variabler har ett beroende mellan varandra. 

Säg att en undersökare vill veta om kön är relaterat till en negativ attityd emot ett visst ämne. 

Undersökaren kan då använda ett chi-2-test för att kontrollera om det finns något tydligt 

beroende mellan de två variablerna i datasamlingen. Nollhypotesen i detta test är att det inte 

finns något beroende mellan variablerna, och om man får ett P-värde under 15% så kan man 

förkasta nollhypotesen, vilket betyder att datamaterialet pekar på att det finns ett beroende. Ett 

ytterligare krav på att man ska kunna förkasta nollhypotesen, är också att det inte finns ett 

”förväntat värde under 5”, som är över 20% (ibid.).  

 

Robson (2002) rekommenderar användning av SPSS vid hantering av stor mängd data. Enligt 

Robson (Ibid.) är det viktigt att bestämma sig för på vilket sätt den data som framtas skall 

analyseras, innan denna data samlas in. Detta skall därmed bidra till att analysarbetet går 

bättre och det är viktigt att den data som samlas in går att analyseras (ibid.). Detta beaktades i 

denna rapport.  
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2.5 Reflektion 

En fördel med att utföra intervjuer är att följdfrågor kan ställas (Robson 2002). Det är därmed 

enkelt att korrigera eventuella missförstånd, eller utöka förståelse om vad informanten 

försöker uttrycka. En annan fördel är att kroppsspråk kan avläsas vid en intervju, vilket är 

omöjligt vid till exempel en enkätundersökning (ibid.). En nackdel med denna metod är så 

kallad intervju-rädsla (Ibid.). Informanten kan säga vad hen tror att intervjuaren vill höra 

(ibid.). Det är inte heller säkert att forskaren får svar på de frågor som den önskar få svar på, 

då frågorna bör vara relativt öppna, till skillnad från när stängda svarsalternativ som 

“enkätfrågor” används (Ibid.). En ytterligare nackdel är att det tar mycket tid att intervjua 

många personer och sedan transkribera intervjuerna, vilket kan resultera i att man istället 

väljer att inte intervjua så många. Till följd skulle detta bidra med en lägre representation 

(Ibid.). Därmed valdes det att se till att intervjuerna höll en lagom lång tid. Utefter Robsons 

(Ibid.) rekommendation pågick varje intervju i cirka 30 minuter. Det valdes att utföra fem 

intervjuer med olika personer.  

 

En fördel med enkäter är att det är snabbt att samla in och sammanställa svar. Detta gör 

metoden tidseffektiv (Robson 2002). Nackdelar med enkäter är att det inte går att korrigera 

missförstånd mellan forskare och respondent (Recker 2013). Det finns stor risk att riktade 

frågor ställs (Ibid.). För att undvika denna risk har högt fokus lagts på formulering av 

enkätfrågorna. En annan nackdel med enkäter är att möjlighet att tränga in djupare i svaren ej 

finns (Ibid.). För att motverka detta utnyttjades intervjuerna som gick djupare in på olika delar 

innan enkäten formulerades. På omvänt sätt användes enkäten för att motverka “intervju-

rädsla” som nämndes här ovan. På detta sätt kompenserar dessa metoder varandra i en mix. 

Nackdelarna med båda metoderna kunde därmed förhindras och fördelarna kunde utnyttjas.  

2.5.1 Reliabilitet  

Begreppet reliabilitet avser enligt Christensen et al. (2016) mätmetodens förmåga att stå emot 

slumpmässiga fel. Det räcker inte heller med att ta bort alla slumpmässiga fel för att få god 

reliabilitet. Man måste också kunna uppnå samma resultat när man använder samma 

mätmetod vid upprepade tillfällen (Ibid.). Vid vissa studier där man analyserar samhällets 

åsikter i både kvantitativa och kvalitativa undersökningar är det svårt, om inte omöjligt, att 

kunna samla in liknande empiri upprepade gånger. Detta eftersom verkligheten är föränderlig 

och undersökningar sker i olika tid och rum (Ibid.). Reliabiliteten är också kopplad till 

undersökarens insats eftersom andra undersökare inte kan klä sig i undersökarens skepnad 

(Ibid.). Christensen et al. (Ibid.) argumenterar för att det traditionella reliabilitetsbegreppet är 

irrelevant för att fastställa värdet av en kvalitativ analys, och att det är mer relevant att kolla 

på validitetsbegreppet för denna analys (Ibid.).  

 

Metoder har använts för att öka reliabiliteten på forskningen. De kvalitativa personliga 

intervjuerna utfördes för att försäkra att rätt frågor om faktorer och bakgrund på enkäten 

ställdes. Även en kvantitativ pilotenkät utfördes för att se till så att enkäten gick att genomföra 

utan problem och att respondenterna skulle förstå frågorna och kunna svara på dem utan att 

missförstå något. Urvalet kontrollerades i början och under undersökningen för att se till att 

relevanta grupper inte uteslöts och att endast relevanta respondenter användes. De beslut som 

togs beträffande urvalet, hur urvalet kontaktades och hur urvalet utformades har gjorts på 

detta sätt för att öka reliabiliteten. Aktiva val gjordes då enkäten inte distribuerades ut till 

omyndiga barn eftersom de inte antogs ha kunskapen eller erfarenheten för att delta i denna 

undersökning. Aktivt valdes dessutom att urvalet skulle innehålla privatpersoner från Västra 
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Götalands Län för att öka reliabiliteten. Facebook användes för att distribuera enkäten 

eftersom denna kanal på ett tidseffektivt sätt med hög sannolikhet skulle nå det valda urvalet. 

Även maillistan för Högskolan i Borås användes för att enkäten skulle nås ut till urvalet. 

Eftersom enkäten valdes att distribueras på dessa sätt var sannolikheten stor att majoriteten 

respondenter skulle vara bosatta i Västra Götalands län. Detta eftersom författarna är bosatta i 

detta län och Högskolan i Borås tillhör Västra Götalands län. Reliabiliteten skulle därmed 

minska om en majoritet av respondenterna tillhörde ett och samma län och studien inte var 

begränsad till detta län (Recker 2013).   

 

Enkäten besvarades av 196 personer och empirin består av totalt 172 fullständiga svar. Denna 

andel svar är en faktor som anses giva en indikator med god reliabilitet. Detta då det var 

rekomenderat av forskarnas mentor att studien skulle behöva minst 100 svar på enkäten för att 

få en tillräckligt hög reliabilitet. Det aktiva valet med att använda Facebook och Högskolans 

maillista gjorde dock att möjligheten att få fram svarsfrekvensen förlorades. Detta är en 

nackdel med att använda sig av dessa sätt för att nå urvalet.  

2.5.2 Validitet  

Recker (2013) argumenterar för att validitet handlar om att den data som samlas in i studien 

verkligen skall handla om det som forskaren redan bestämt studien skall handla om. Det 

handlar alltså om vad som har valts att mäta i undersökningarna (Ibid.). För att kunna mäta 

det som verkligen hör till forskningsfrågan, har val av metod noga reflekterats över. Det 

viktigaste sättet för framställning av validerad data, är genom kvantitativ metod (Ibid.). För att 

uppnå validitet krävs mycket god reliabilitet och undersökningen bör uppnå liknande resultat 

om undersökningen repeteras flera gånger (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund 2016). 

Enligt Christensen et al. (Ibid.) kan man dela upp validitet i två olika delar; intern och extern 

validitet (Ibid.). Med intern validitet menas att undersökningen speglar verkligheten på ett 

trovärdigt sätt och med extern validitet menas att undersökningen går att generalisera på andra 

geografiska platser. Det är viktigt att det reflekteras mycket över vilken metod som används 

för att kunna mäta det som verkligen bör mätas (Ibid.). För att uppnå intern validitet 

avslutades insamlingen av den kvantitativa empirin först efter att minst 150 personer hade 

svarat på enkäten. Vid analys, diskussion och slutsats av denna data togs olika aspekter 

hänsyn till.  

 

Den kvantitativa studien gav en överrepresentation av kvinnor samt studenter och detta 

innebär en lägre möjlighet att kunna generalisera resultatet. Detta kan ha påverkat resultatet 

på ett icke-tillförlitligt sätt och det leder till en lägre validitet (Robson 2002). För att ta hänsyn 

till detta analyserades “skillnaden på könen” emot tillit för att de om denna faktor påverkade 

eller förändrade resultatet.. Detta har beaktats i analys och slutsats. I den kvalitativa analysen 

lades mycket fokus på systematik i insamlings- och analysarbetet samt. Detta gjordes för att 

öka validiteten (Ibid.). För att stärka validiteten valdes det även att på ett så öppet sätt som 

möjligt redovisa undersökningsprocessen (Ibid.). Valet av antal privatpersoner som skulle 

intervjuas togs med hänsyn till teoretisk mättnad (Bryman 2011). Teoretisk mättnad uppstår 

när ytterligare ny information inte tillförs vid intervjuer (Ibid.). Bryman (Ibid.) argumenterar 

för att det kan vara svårt för forskare att avgöra när denna mättnad uppstår. Därmed har beslut 

om detta valts med noggrannhet. Efter att ha intervjuat 5 personer ansågs denna mättnad ha 

uppstått. Alla steg som har tagits för att samla in resultatet och för att analysera och tolka 

resultatet har redovisats. Forskningsfrågan har alltid varit utgångspunk för att rätt information 

skulle kunna samlas in och för att irrelevant information skulle uteslutas. Validitetsaspekter 

hanterades genom att urval som är relevant för forskningsfrågan valdes (Ibid.). Fokusering var  
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bland annat på att undersöka personer i olika åldrar för att få en så bred representation som 

möjligt och för att det ska avspegla verkligheten väl. Eftersom empirin från enkäten påvisade 

att den större delen av alla representanter var kvinnor kan detta ha påverkat resultatet på ett 

icke tillförlitligt sätt. För att ta hänsyn till detta analyserades skillnaden på könens tillit för 

Blockchain för att se om denna faktor förändrade resultatet.  

2.5.3 Etik  

Vid utförandet av både den kvalitativa och den kvantitativa undersökning togs det hänsyn till 

etik på olika sätt, med utgångspunkter från Robsons (2002) anvisningar. I den kvalitativa 

undersökningen förklarades det tydligt att det inte krävdes några förkunskaper för att kunna 

svara på frågorna i intervjun. Detta gjordes för att säkerställa att någon form av obekvämhet ej 

skulle uppstå från informantens sida om hen inte kände till ämnet. Det togs även hänsyn till 

olika förhållningsregler som Robson (Ibid.) tar upp om etik inom sexism. Androcentricity och 

gynocentricity är två viktiga källor till partiskhet som försökte förhindras genom att varken se 

världen från bara en mans perspektiv eller en kvinnas perspektiv, utan bådas perspektiv fanns 

i åtanke i båda undersökningarna. Övergeneralisering är en annan del som Robson (Ibid.) tar 

upp. För att beakta detta utfördes de kvalitativa intervjuerna på både män och kvinnor och det 

tog hänsyn till båda könen vid analys av det resultat som enkäterna gav. Även 

Könsöverkänslighet är något som Robson (Ibid.) tog upp, vilket beaktades i analysen av 

resultaten från båda undersökningarna. Detta genom att presentera hur stor procent av 

informanterna och respondenterna som är kvinnor, män eller annat kön.   

3. Teoretiskt ramverk 

3.1 Tillit 

Enligt HSBC (2017) är tillit ett av de stora ämnen som det debatteras om idag. Man debatterar 

om den personliga integriteten, om vad företag egentligen sparar för information om 

konsumenten och andra områden (Ibid.). Mer och mer integreras teknik i samhället och 

teknikens utveckling ser inte ut att sakta ned (Ibid.). HSBC (Ibid.) påstår att folk, generellt 

sett litar på varandra. Denna tillit sträcker sig också till att använda teknik, då 76% i 

undersökningen säger att de känner sig bekväma med att använda ny teknik (Ibid.). HSBC 

(Ibid.) påstår att tillit för teknik är något som byggs över tid. Rupp et al. (2018) presenterar tre 

olika attribut vilka är bestående inom definitionen av människors tillit för teknik. Dessa 

attribut är pålitlighet, att användarna ser produkten som exakt, samt att den skall skydda deras 

personliga information. 

 

Enligt Chakravorti (2018) är privatpersoner medvetna om att de kan bli både hackade och 

lurade av kriminella, men också svikna av stora företags sätt att hantera personens data. 

Privatpersoner lär sig att vara bekymrade över säkerheten kring deras personliga information 

på internet. Exempel på detta är att Ryssland påstås ha påverkat presidentvalet i USA och att 

Equifax förlorade 145,5 miljoner personers personliga information, såsom privatpersoners 

“Social Security Number” och information om personens privatliv (Ibid.). Alla dessa olika 

händelser och situationer påverkar privatpersoners tillit för ny teknik och företags påverkan på 

deras privatliv (Ibid.).    

 

Ly & Mollgren (2017) utför en liknande undersökning till denna undersökning, som granskar 

tillit till en annan ny teknik. I deras rapport är privatpersoners tillit för mobila betaltjänster i 
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fokus. Resultatet i deras undersökning visar att konsumenterna värderar säkerhet, men att det 

är uppenbara fördelar med mobila betalningar som är en stor faktor som påverkar när 

konsumenterna väljer mobila betalningar som betalningsmetod. De argumenterar också bland 

annat för att säkerhet och personlig integritet kan påverka tillit för teknologi (Ly & Mollgren 

2017). Konsumenter av mobila betaltjänster är väldigt känsliga kring de risker som finns med 

personlig integritet och säkerhet (Ibid.). Ly & Mollgren (Ibid.) påstår att tilliten minskar till 

företag som inte har gott rykte. De förklarar att de banker som anses vara trovärdiga, har 

större chans att utveckla en högre tillitsgrad hos konsumenter än banker med sämre rykte. 

Författarna argumenterar även för att kunskap påverkar konsumenternas tillit för tekniken. De 

argumenterar alltså för att högre kunskap om tekniken ökar tilliten till den. Tilltron till 

tekniken minskas generellt när förståelse för hur tekniken fungerar är bristande.  

 

Ly & Mollgren (2017) anser att tillit är en mycket viktig faktor då det påverkar både lojalitet 

och tillfredsställelse av en elektronisk handel (Ibid.; Arvidsson 2013). De definierar ordet 

teori på följande sätt:  

 

  “Tillit är tron på att andra människor rättfärdigar sina  

                          handlingar och de åtaganden som de gör.”  

       (Ly & Mollgren 2017 s.24) 

 

Technology transfer är enligt Romanovsky & Thomas (2013) nödvändigt för att skapa en 

brygga mellan akademisk undersökning och verkligt användande av tekniken. Det är kärnan i 

varje lyckat utvecklingsprojekt. Det handlar om processen som en användare går igenom för 

att börja använda en ny teknik. För att en användare ska kunna använda en teknik på ett bra 

och effektivt sätt, måste användaren kunna förstå och få erfarenhet med tekniken. Det är ofta 

upp till skaparna av tekniken att förse användaren med rätt verktyg och metoder för att 

användaren ska kunna använda tekniken på rätt sätt (Romanovsky & Thomas 2013). Eftersom 

tillit spelar stor roll i hur personer använder sig av teknik (Ly & Mollgren 2017), skapar tillit 

en större sannolikhet för en bredare omfamning av en ny teknik.  

3.2 Decentralisering 

Som en reaktion på den växande centralisering av stora mellanhänder med mycket makt, har 

decentralisering vuxit mycket i popularitet de senaste åren (Filippi, 2016, se Aberer & 

Hauswirth, 2002). Det finns både fördelar och nackdelar med decentralisering (Ibid). Filippi 

(Ibid.) argumenterar för att decentralisering minskar risken att en auktoritet kan övervaka vad 

som händer, bland annat transaktioner. Detta eftersom det inte finns en mellanhand som 

hanterar den information som skickas mellan olika personer. Därför skall detta öka 

integriteten. Dessutom argumenterar han (Ibid.) för att decentralisering kan minska de 

orättvisa fördelar som mellanhänder har i en centraliserad form.  

 

Filippi (2016) påstår däremot att decentralisering kräver en mycket starkare grad av 

transparens. Detta för att de aktiviteter som sker mellan noderna i nätverket skall kunna 

koordineras. Han beskriver att denna transparens kan göra informationen mer sårbar för en 

tredje hand att ta över (Ibid.). Han argumenterar därmed för att det är enklare att hantera den 

centraliserade formen, men att tilliten följaktligen måste finnas till mellanhanden, som kanske 

inte delar samtycke med dess intressenter (Ibid.).   

 

“The Blockchain could offer people access to alternative currencies,  

global markets, automated and trustless transactions systems,  
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self-enforcing smart contracts, smart property and cryptographically  

activated assets, and innovative models of governance based on  

transparency and corruption-free voting.”  

(Wright & Filippi 2015 s. 56). 

 

Genom att använda “peer to peer” möjliggör man att tekniken kan vara decentraliserad. Peer 

to peer är inte ett begrepp som introducerades genom Blockchaintekniken utan det har funnits 

en längre tid (Lielacher 2017). Peer to Peer är en tjänst eller transaktion som sker mellan 

minst två människor utan någon mellanhand. Detta har använts flitigt de senaste åren med 

tjänster som Airbnb och Uber (Ibid.). Dessa tjänster handlar om att man lånar ut eller delar 

sina ägodelar med andra, utan att behöva gå igenom något företag. Det enda tjänsten gör är att 

den tillhandahåller matchningen mellan parterna (Carzon 2016). Lielacher (Ibid.) beskriver 

Blockchainteknik som “The true peer to peer economy” och nämner att det inte finns någon 

mellanman alls i Blockchain.  

 

När man betalar med klassiska betalmetoder som till exempel ett kreditkort, finns det upp till 

sju parter som skall ansvara för sin del i transaktionen och över 16 steg att gå igenom 

(Creditcards.com, 2013). Detta ses ofta som högst problematiskt, eftersom varje del i 

processen förlänger tiden som går innan transaktionen slutförs (Ibid.). Anledningen till att 

dessa steg behövs är för att säkerställa att man till exempel inte lyckas göra en transaktion om 

man inte har pengar, eller att man inte lyckas lura till sig pengar. Med andra ord handlar det 

om säkerheten (Ibid.). Blockchain löser detta problem genom att använda kryptografi för att 

säkerställa och verifiera alla betalningar (Kosba,  Miller,  Shi, Wen & Papamanthou, 2015). 

 

I ett exempel som Lielacher (2017) har publicerat, förklaras hur “Peer to Peer” kan fungera i 

vardagen. Tänk dig att du skulle hyra en bil för en kort resa från ena sidan av en stad till en 

annan. För att göra detta kan du använda dig av en mobil-app för att identifiera fordon som är 

tillgängliga att hyra i ditt område. Efter att appen kontrollerat identiteten på både dig och 

fordonsägaren, accepterar du kontraktet, och köper en korttids-försäkring via ett smart-

kontrakt som skall täcka din resa. När smart-kontraktet är skapat och verifierat kan du öppna 

bilen med din smartphone. Betalningen är automatiskt dragen från din digitala plånbok och 

överförd till fordonsägaren när du har slutfört din resa. I detta scenario är ingen central makt 

nödvändig för att kontrollera kontraktet, verifiera betalningar eller kontrollera deltagarnas 

identiteter. Detta eftersom allt som behövs hanteras av Blockchainteknologi (Lielacher 2017). 

3.3 Säkerhet 

Den infrastruktur som Blockchain bygger på, kan tillföra en hög säkerhet för uppbyggnaden 

av en service (Ali, Nelson, Shea, & Freedman 2016). Genom den information som registreras 

av Blockkedjan, kan regeringen använda den integrerade funktionen av spårbarhetssystem för 

att samla in statistik om olika typer av mat (Tse, Zhang, Yang, Cheng & Mu 2017). Genom 

information, statistik, analys och bearbetning skickas varningsinformation till de relevanta 

avdelningarna eller en nod i försörjningskedjan (Ibid.). Enligt de säkerhetsrisker som finns i 

livsmedelsförsörjningskedjan, skulle regeringen fokusera på förvaltningen av dessa 

affärsverksamheter. Därför kan regeringen frigöra information till allmänheten och media på 

ett korrekt sätt och i god tid. Detta genom att använda sig av Blockchain-teknik för att bygga 

matförsörjningskedjans spårbarhetssystem (Tse et al. 2017). Detta är ett av de 

användningsområden där Blockchain kan komma att öka säkerheten. Det blir även dyrare och 

dyrare att manipulera en Blockchain. Idag skulle det kosta hundratals miljoner Dollar för att 

attackera stora Blockchains, som exempelvis Bitcoins Blockchain (Ibid.). Miles (2017) anser 
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att Blockchain är säkert från att manipuleras eftersom det bygger på kryptering. De olika 

noder som tillhör nätverket för en viss Blockchain fungerar som digitala signaturer (Ibid.). 

Om något av blocken skulle bli utsatta för en manipulering kommer den manipulerade nodens 

signatur därmed bli ogiltig och de andra noderna blir informerade om detta. Tack vare att de 

blir informerade om detta kan de se till att framtida attacker förhindras (Ibid.). Alla i nätverket 

hålls alltså hela tiden synkroniserade med varandra, och får därmed alltid tillgång till allt som 

händer i kedjan (Ibid.).  

 

Trots att Blockchain anses medföra hög säkerhet som nämnt ovan, anser Lin  & Liao (2017) 

att det finns vissa bristande aspekter som kan göra Blockchain mindre säkert. En av dessa 

brister är majoritets-hackning. Detta fenomen uppstår när stora grupper av mineare går ihop 

för att på så vis kunna minea fler block. Tillslut upptar de minst 51% av datorkraften (Ibid.). 

När denna grupp upptar minst 51% kan den ta kontroll över Blockkedjan. De risker som han 

(Ibid.) anser kan uppstå på grund av denna attack är att:  

 

● de kan modifiera transaktionsdata vilket kan skapa dubbel-spenderade attacker 

● de kan stoppa blocken att verifiera transaktioner 

● de kan stoppa mineare att minea de block som finns tillgängliga.  

 

Denna risk tar även Lei, Cruickshank, Cao, & Asuquo (2017) upp i forskningen om 

Blockchain-baserad dynamisk nyckelhantering för Heterogena intelligenta transportsystem. 

Däremot argumenterar de för att denna risk är nästintill försumbar. De beskriver att risken att 

majoritets-hacking skulle uppstå är så liten då denna typ av hacking inte är tillräckligt 

ekonomisk och skulle alltså kosta alltför mycket (Lei et al. 2017). 

3.4 Kunskap om teknologi 

Enligt Holmberg, Nilsson & Weibull (2003) har kunskap om teknik varit både en 

generationsfråga och utbildningsfråga. De argumenterar för att den expansion av både 

persondatorer och internet som skedde under 1990-talet skapade skillnader mellan olika 

generationer och mellan lågutbildade och högutbildade (Ibid.). De anser att det finns en högre 

sannolikhet att personer i den yngre generationen har mer kunskap än personer i den äldre 

generationen. På samma sätt argumenterar de för att personer som har högre utbildningsnivå 

även har större chans till mer kunskap om teknologi (Ibid.). Enligt den forskning som de 

utförde ansåg var tredje pensionär att de inte visste vad de skulle använda internet till (Ibid.). 

Enligt Holmberg et al. (Ibid.) är detta en anledning till varför skillnaden är stor mellan den 

yngre och den äldre generationen när det handlar om att ta till sig ny teknik. De anser att detta 

bidrar till en ålderssegregation i samhället.  

4. Resultat  
I detta kapitel kommer resultatet från både den kvalitativa studien och den kvantitativa 

studien presenteras. Först presenteras det kvalitativa resultatet från utförda intervjuer. Därefter 

följer det kvantitativa resultatet från enkätundersökningen.  

4.1 Intervjuresultat 

Detta delkapitel presenterar det resultat som följts av den kvalitativa undersökningen. 

Information och åsikter hämtade från transkriberingen av de fem utförda intervjuerna är 
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uppdelade i teman. De teman som utgörs i detta delkapitel är utformade med utgångspunkt i 

forskningens frågeställning.  

4.1.1 Bakgrund informanter 

I den kvalitativa forskningen utfördes fem intervjuer med olika personer. Dessa personer var i 

olika åldrar och generationer, de hade olika utbildning, jobbade inom olika områden, vissa 

studerade i dagsläget, hade olika intressen, bodde i olika delar inom Västra Götalands län 

samt var av olika kön. En av informanterna är 61 år, medan de andra informanterna är mellan 

21-24 år gamla. Två av informanterna arbetar inom IT, en annan arbetar med ekonomi och de 

andra två informanterna studerar på högskola och universitet. En av informanterna är 

intresserad av teknik. De andra har andra intressen, såsom djur och smink. En av 

informanterna bor på landet, medan de andra bor i antingen små städer eller i centrala 

Göteborg. 

4.1.2 Kunskap om Blockchain och kryptovalutor 

Två av informanterna har hört talas om Blockchain i kombination med Bitcoin. Dessa 

informanter vet inte hur någon av dessa fungerar. Den ena informanten tror att Blockchain har 

att göra med en virtuell valuta. Bitcoin är den enda kryptovaluta som hon har hört talas om 

tidigare. Hon tror att kryptovaluta används av människor för att tjäna pengar, genom att köpa 

och sälja valutorna. En annan informant anser sig ha liknande kunskap om Blockchain. Denna 

informant har hört talas om Bitcoin innan, men inga andra kryptovalutor. Hon anser sig inte 

direkt veta vad Blockchain används till men hon tror att det används som aktier, där man 

köper ett antal pengar i någon annan valuta för att se värdet gå upp och ned. Hon vet inte vad 

en kryptovaluta bygger på och hon använder sig varken av kryptovaluta eller Blockchain.  

 

En av informanterna vet, liksom de andra informanterna, både vad Blockchain och 

kryptovalutor är. Precis som de andra två informanterna vet hon inte hur Blockchain fungerar, 

men hon skiljer sig från de andra informanterna på så sätt att hon anser sig veta hur 

kryptovalutor fungerar rent tekniskt. Däremot använder varken hon eller de andra två 

informanterna sig av Blockchain eller kryptovalutor. Detta gör däremot en annan informant. 

Han använder sig av Blockchain genom att köpa och sälja olika kryptovalutor. Han skiljer sig 

här från de andra informanterna då han anser sig veta hur både Blockchain och kryptovalutor 

fungerar. Han tror att folk i allmänhet tror att Bitcoin och Blockchain är samma sak. Detta 

förklarar han genom att säga att han tror att folk blev så tagna av den hype som uppstod om 

Bitcoin i slutet av 2017 och att folk såg att vissa tjänade mycket pengar på detta vilket gjorde 

att det blev stor uppmärksamhet riktat mot Bitcoin. Han tror därmed att folk läste om Bitcoin, 

men inte om Blockchain-tekniken. Därmed tror han att folk är mer intresserade av Bitcoin och 

att de inte riktigt förstår vad Blockchain är eller hur det fungerar. Han tror dock att de flesta 

som vet vad Blockchain är, har någon form av uppfattning om hur det fungerar. En annan 

informant tror inte att det är många som vet vad Blockchain är. Detta då hon inte upplever att 

många känner till tekniken vid samtal. Hon nämner att trots att hon jobbar inom IT känner 

hon inte av att hennes kollegor vet vad Blockchain är. Hon tror det kommer vara viktigt rent 

generellt att folk känner till denna teknik i framtiden. 

 

4.1.3 Påverkan av informanters utbildningsnivå och allmän kunskap 

Tre av informanterna tror att ålder är en faktor som påverkar kunskap om Blockchain och 

kryptovalutor. En av informanterna tror inte att ålder spelar roll. Han tror däremot att det i 
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sådana fall skulle vara den yngre generationen som har mest kunskap om denna teknik. 

Gemensamt för informanterna är att de precis som nämnt i föregående mening, tror att den 

yngre generationen (mellan 20-30 år) har bättre kunskap om denna teknik än den äldre 

generationen.  

 

Utbildning som faktor för kunskap om denna teknik är det tre informanter som tror kan vara 

påverkande. En av informanterna tror dock inte att folk lär sig om Blockchain i skolor, men 

han tror det finns viss sannolikhet att det lärs ut om detta på universitet och högskolor. Dock 

inte så mycket. Samma personer som tror att utbildning är en bidragande faktor, tror även att 

yrke är en bidragande faktor.  

 

 Jag tror absolut att utbildning gör skillnad och även det man jobbar med.  

Jobbar man inom bank och finans så vet man nog om det. Men som hovslagare  

kanske man inte vet vad det är. Också intresse för aktie, då tror jag att man vet  

vad Blockchain och Bitcoin är. 

- Informant 1 

 

En av informanterna tror  att tekniken har börjat införas inom branschen, som exempelvis 

banker. Finansbranschen och IT-branschen tror han är de branscher där flest människor 

känner till Blockchain. Informanten tror att någon som arbetar inom IT-industrin troligtvis 

lockas av att läsa tidningar och artiklar som har med ny teknologi att göra. En annan 

informant tror att folk inom denna bransch troligtvis vet om denna teknik men att en “vanlig 

Svensson-person” inte märker av nyheter som handlar om Blockchain och kryptovalutor.  

få 

Intresse är en faktor som fyra informanter tror kan bidra till kunskap om Blockchain och 

kryptovalutor. De tror alla att sannolikheten att man har kunskap om denna teknik ökar om 

man har ett intresse för det. En av informanterna tror att det spelar lika stor roll om man är 

intresserad inom IT som om man är intresserad av ekonomi, för vetskapen om denna teknik.  

 

En av informanterna tror att geografi kan vara en påverkande faktor. Han tror att det är större 

sannolikhet att man har kunskap om Blockchain om man bor i en storstad än på landet. Han är 

den enda som tar upp detta som en bidragande faktor. En annan informant tog upp kön som en 

bidragande faktor, där hon tror att fler killar än tjejer har kunskap om denna teknik. Detta togs 

endast upp av en informant.  

 

4.1.4 Attityd till Blockchain 

Informanterna har olika attityder till Blockchain. Tre av dessa har ingen generell attityd till 

Blockchain vilket betyder att de har en neutral inställning till tekniken. Två av dessa anser att 

det är svårt att ha en specifik attityd till denna teknik då de inte anser sig ha tillräckligt med 

kunskap om den. Endast en av informanterna tycker inte att Blockchain-tekniken är läskig. 

Flera av dem tror att dess komplexitet bidrar till att de tycker att den är läskig. En av dem 

anser även att dess decentralisering gör tekniken läskig. Två andra informanter ser just 

decentralisering som en positiv faktor. Detta tillsammans med att tekniken inte känns 

greppbar är för flera en negativ faktor. En av informanterna förklarar detta genom att jämföra 

med en aktie som hon anser känns mer greppbar. 

 

...jag tror att jag är lite för gammalmodig och lite såhär just när det  

kommer till pengar att det är såhär skönt att det finns någon organisation  
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bakom det tycker jag. Sedan vet jag inte om jag liksom hade tyckt  

annorlunda om jag fattade mer. Men att det svävar omkring pengar i  

någon dator, det gör det ju när man har bankID också, men just såhär  

när det inte är kopplat till något mer konkret, då blir det lite såhär,  

men Gud, hur funkar världen. Och det känns lite läskigt.  

- Informant 3 

 

För tillfället känner hon att hon kan lita mer på en bank, men att detta kan komma att 

förändras ju mer hon lär sig om Blockchain och om det faktum att bland annat banker står 

som mellanhänder vilket kan utnyttjas. Den enda informant som inte tycker att Blockchain är 

läskigt tycker dock att tekniken är komplex då den är så integrerat. Han tycker däremot inte 

att den är onödig då den i sådana fall inte skulle kunna användas. Informanten tror det finns 

kryptovalutor som kommer försvinna då de enligt honom inte uppfyller någon funktion.  Han 

tror det är på tiden det finns ett alternativ till det sätt som banker överför pengar idag, vilket 

tar lång tid och är komplext. Han anser att detta nya sättet, med Blockchain, kan komma att 

lösa dessa problem. En annan informant ser utvecklingen av nya valutor som positiv, eftersom 

det enligt henne någon gång måste utvecklas och att vardagliga valutor är gamla och 

omoderna.  

 

Den informant som är mest positiv till denna teknik säger att det i teorin finns en liten 

sannolikhet att man skulle kunna manipulera denna kedja genom en majoritetsattack, men han 

tror inte att det i praktiken skulle kunna finnas något som är tillräckligt högt av värde för att 

det skulle vara värt att försöka göra detta. Han tror att det skulle ta för mycket process-kraft 

för att kunna attackera denna kedja eller för att kunna komma åt något eller manipulera 

kedjan, är väldigt stor. Därmed tror han inte att det finns något som skulle kunna vara 

tillräckligt mycket värt för att göra detta. Denna informant tror det finns folk som är rädda för 

Blockchain och att en av de största anledningarna till detta är att de inte förstår sig på 

tekniken. Flera av informanterna nämner att de tror att deras brist på kunskap om tekniken 

kan vara en faktor som får dem att tycka att tekniken är läskig. Informanten exemplifierar 

detta med att berätta om att han hade läst på Facebook att många anser att Bitcoin inte har 

något värde då det är digitalt. Här backar han upp denna kryptovaluta och förklarar att ett foto 

taget med en digitalkamera kan ha ett mycket högt värde, även fast det är digitalt samt att det 

finns företag som endast existerar tack vare det värde de har som är digitaliserat. Han berättar 

även att folk pratade om att det är läskigt för att kriminella använder sig av Bitcoin. Även här 

backar han upp kryptovalutan och anser att kriminella alltid har kunnat köpa saker med 

pengar på något sätt. Det exempel som han tar upp här är att man har kunnat använda sig av 

Tor-nätverket länge för att på så sätt komma åt The Dark Web och därmed på ett “säkert” sätt 

kunnat använda sig av sitt vanliga kreditkort eller debit-kort för att betala för illegala saker. 

Han anser att folk har blivit felinformerade eller att de inte förstår tillräckligt mycket om 

ämnet. Han tror att detta därmed kan leda till att folk trycker bort information inom detta 

ämne, då de tycker det är läskigt. 

 

Trots att flera informanter tycker att tekniken är läskig, tror de att tekniken kommer kunna 

användas till något positivt. En av informanterna tror att Blockchain kommer slå igenom och 

förklarar att anledningen till att hon tror detta är för att hon anser att det finns så stora 

intressenter som ligger bakom. Hon jämför detta med när Google slog igenom, där det fanns 

stora intressen bakom. De intressen som hon tror är viktigast i detta fall är finansiärer, 

riskbolag och banker. En annan informant tycker att Blockchain tillför mycket och att om 

några år kanske är något som alla använder sig av. Han tror alltså att de traditionella valutorna 

som används idag och kontanter kommer försvinna inom tid.  
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...Blockchain tillför mycket och jag tror att Blockchain troligtvis kommer  

vara något som alla använder om några år. Jag tror att traditionella  

valutor såsom cash kommer försvinna någon gång och jag tror de  

flesta länder troligtvis kommer ha deras egna Blockchain… 

- Informant 2 

 

Han tror alltså att Blockchain kommer finnas med i mycket saker. Informanten tror inte att 

Blockchain är en hype. En av de andra informanterna tror däremot att denna teknik är en 

hype. Den förstnämnda informanten backar upp att det inte är en hype genom att säga att det 

är en teknologi som har bevisats och kan appliceras i verkligheten. Han säger att 

internationella banker redan använder sig av denna teknik. Informanten tror inte att 

internationella banker skulle byta till ett annat protokoll om de inte trodde att det skulle 

fungera. Flera informanter anser att tekniken inte är onödig. En av dem förklarar detta genom 

att säga att tekniken enligt henne skapar möjligheter. Hon anser att allt som skapar 

möjligheter är bra. En annan informant tror att Blockchain kommer ta större plats i framtiden i 

form av kryptovalutor och liknande. Detta eftersom utvecklingen av datorer och liknande går 

så fort. Hon vet dock inte riktigt varför man använder kryptovalutor eller Blockchain, och har 

därmed ingen uppfattning om hur nödvändigt det är att ha.  

 

En av informanterna har en avvikande attityd till Blockchain. Hon är positiv till tekniken då 

hon anser att den verkar cool. Däremot tror hon att endast personer med IT-kunskaper 

kommer kunna använda sig av denna teknik i framtiden. En annan informant har svårt att säga 

en specifik attityd till Blockchain. Hon kan inte säga om hon tycker att det är positivt eller 

negativt eftersom att hon inte vet tillräckligt mycket om det. 

  

”Jag har ingen åsikt om det eftersom att jag inte kan någonting om det. 

Jag tycker inte att det är negativt men jag kan inte heller motivera till 

varför det skulle vara positivt”  

                                      – Informant 4. 

 

Samma sak känner ytterligare en informant. Hon har dock en ganska negativ attityd till 

Bitcoin. Detta eftersom priset är mycket volatilt och att det är hög risk att använda det som en 

valuta, då värdet kan gå ner när som helst. Hon jämför med den svenska kronan och säger att 

den har ett mycket säkrare värde än vad till exempel Bitcoin har. 

4.2 Enkätresultat 

Detta delkapitel presenterar det resultat som följts av den kvantitativa undersökningen. 

Resultatet består av de svar som hämtats från enkäten. Detta redogörs med text, tabeller samt 

grafer. Övriga tabeller och grafer finns att hämta i Bilaga 1. Enkäten finns att hämta i Bilaga 

2.  

4.2.1 Bakgrund om respondenterna 

Undersökningen bestod av 172 fullständiga svar (av 196 svarande) där det var 75% kvinnor, 

24,42% män och samt 0,58% “annat” som hade svarat (Tabell 1). Följande information finns 

att se i Bilaga 2. Respondenterna bestod av 47,09% i åldern mellan 18-24, 37,21% i åldern 

mellan 25-34, 11,63% i åldern mellan 35-49, 3,49% i åldern mellan 50-64 och 0,58% i åldern 

65+.  64,53% av respondenterna bodde i stan, medans 16,86% bodde på landet och 18,60% i 
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en förort. Av alla respondenter var de 86,05% som studerade som sin huvudsakliga 

sysselsättning medan 13,95% jobbade som sin huvudsakliga sysselsättning. Respondenterna 

som jobbade gav en stor spridning i olika branscher. Det var också en stor spridning av 

bransch för de som studerade. Respondenternas inställning till ny teknik var uppdelad där 

6,40% oftast ogillar ny teknik, 34,30% är neutrala till ny teknik, 49,42% gillar oftast ny teknik 

och 9,88% alltid gillar ny teknik. Bland respondenterna var det också fler (19,19%) som 

hellre väntade med att köpa ny teknik ett tag än de 2,91% som helst köpte all ny teknik direkt.  

 
 

Tabell 1 över bakgrundsinformation på respondenter 

4.2.2 Respondenternas kunskap om Blockchain 

Svaret på frågan om respondenternas kunskap om Blockchain finns i Figur 4. Här svarade 

75% att de har lite kunskap om ämnet, 12,21% svarade att de har ganska lite kunskap om 

ämnet, 6,98% svarade att de har varken mycket kunskap eller lite kunskap om det, 4,65% 

svarade att de har ganska mycket kunskap om ämnet och 1,16% svarade att de har mycket 

kunskap om Blockchain.  
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Figur 4 Stapeldiagram över den frekvens respondenterna svarade i de olika 

kunskapsområdena i ”Kunskap om Blockchain” 

 

På frågan om respondenterna vet hur Blockchain fungerar svarade 71,51% att de inte vet alls 

hur det fungerar, 16,86% svarade att de vet lite hur det fungerar, 2,33% svarade att de varken 

vet eller inte vet hur det fungerar, 8,14% vet ungefär hur det fungerar och 1,16% vet exakt hur 

det fungerar (Figur 5). 172 personer svarade på frågan om de använder sig av Blockchain. Här 

svarade 3,50% Ja, 59,30% svarade Nej och 37,2% svarade att det inte vet om de använder sig 

av Blockchain. Av de som svarade Ja, svarade de följande på frågan om på vilket sätt de 

använder sig av Blockchain: 16,7% använder det som en valuta, 83,3% använder det som en 

“aktie” för att tjäna pengar, 33,3% använder det för att spara pengar och 16,7% använder det 

för gambling (Bilaga 1 s.51).  

 

64,53% svarade att de har lite kunskap om kryptovalutor, 20,35% svarade att de har ganska 

lite kunskap om ämnet, 6,98% svarade att de har varken mycket eller liten kunskap om ämnet, 

6,98% svarade att de har ganska mycket kunskap om kryptovalutor och 1,16% svarade att de 

har mycket kunskap om ämnet. 64,43% svarade att de inte vet alls hur det fungerar, 20,93% 

svarade att de vet lite hur det fungerar, 4,65% svarade att de varken vet eller inte vet hur det 

fungerar, 8,14% vet ungefär hur det fungerar och 1,74% vet exakt hur det fungerar (Bilaga 1 

s.54).   

 

48,84% svarade att de har lite kunskap om Bitcoin, 25,58% svarade att de har ganska lite 

kunskap om Bitcoin, 15,12% svarade att de har varken mycket eller lite kunskap om Bitcoin, 

8,14%  svarade att de har ganska mycket kunskap om Bitcoin och 2,33% svarade att de har 

mycket kunskap om Bitcoin. 52,33%  svarade att de inte vet alls hur det fungerar, 26,74% 

svarade att de vet lite hur det fungerar, 6,40% svarade att de varken vet eller inte vet hur det 

fungerar, 11,05% svarade att de vet ungefär hur det fungerar och 3,50% svarade att de vet 

exakt hur det fungerar (Bilaga 1 s.56).   
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4.2.3 Respondenternas tillit för Blockchain, kryptovalutor och Bitcoin  

19,19 % anser sig inte alls lita på Blockchain, 10,47% anser sig lita mindre på Blockchain, 

63,95% är neutrala i denna fråga, 4,07% litar ganska mycket på det och 2,33% litar fullt ut på 

det.  

 

 
Figur 5 Stapeldiagram från en frekvenstabell över hur respondenter har svarat på “Hur 

mycket litar du på Blockchain” 

 

22,09% anser sig inte alls lita på kryptovalutor, 16,28% anser sig lita mindre på kryptovalutor, 

58,14% är neutrala i denna fråga, 2,91% litar ganska mycket på det och 0,58% litar fullt ut på 

det.  
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Figur 6 Stapeldiagram från en frekvenstabell över hur respondenter har svarat på “Hur 

mycket litar du på Kryptovalutor” 
 

23,84% anser sig inte alls lita på Bitcoin, 14,53% anser sig lita mindre på Bitcoin, 56,40% är 

neutrala i denna fråga, 2,91% litar ganska mycket på det och 2,33% litar fullt ut på det.  

 

 
Figur 7 Stapeldiagram från en frekvenstabell över hur respondenter har svarat på “Hur 

mycket litar du på Bitcoin” 
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4.2.4 Faktorer som får respondenterna att lita mindre på Blockchain  

På flervalsfrågan om vilken faktor/vilka faktorer som skulle göra det svårare för respondenten 

att ha tillit för Blockchain svarade 15,45% att det kan anses vara relaterat till den svarta 

marknaden är en faktor som försvårar graden av tillit. 12,47% svarade att faktorn att det inte 

finns någon tredje part försvårar tillitsgraden. 18,43% anser att komplexiteten försvårar deras 

grad av tillit. 7,86% tyckte att en faktor som gör tillit svårare är att Blockchain är nytt. 

13,28% svarade att det är otestat och därmed försvårar graden av tillit. 12,20% svarade att det 

är riskfyllt. 8,40% svarade att faktorn att det inte finns någon fysisk aspekt påverkar 

tillitsgraden negativt. 1,36% svarade att de inte vet vad Blockchain är och gav därmed ingen 

åsikt om ämnet. 0,6% anser att Bitcoin har en negativ effekt på miljön och eftersom det är 

kopplat till Blockchain är detta är faktor som respondenten anser påverkar tilliten till 

Blockchain negativt. 10,57% har ingen åsikt om detta (Figur 8). 

 
Figur 8 Cirkeldiagram över hur respondenter har svarat på “Vilken faktor / vilka 

faktorer skulle göra det svårare för dig att ha tillit till Blockchain?” 

4.2.5 Faktorer som får respondenterna att lita mer på Blockchain 

På flervalsfrågan om vilken faktor/vilka faktorer som skulle göra det lättare för respondenten 

att ha tillit för Blockchain står i svarade 12,03% att dess decentralisering ökar faktor för tillit, 

10,65% anser att den anonymitet som Blockchain besitter ökar tilliten, 24,05% anser att den 

låga sannolikhet att Blockchain kan manipuleras ökar tilliten till det, 10,65% anser att de 

korta transaktionstiderna ökar tilliten, 9,28% anser att de låga transaktionskostnaderna ökar 

tilliten, 5,84% anser att de inte litar på dess bank, vilket hen anser ökar graden av tillit för 

Blockchain, 4,81% litar inte på Sveriges regering, vilket de anser ökar tilliten, 0,6% anser att 

mer information om Blockchain skulle öka tilliten till det, 0,6% anser att en faktor som skulle 

öka tilliten till Blockchain är om en fysisk person/organisation är ansvarig för det, 0,6% anser 

att en faktor som skulle öka tilliten är om Blockchain testas, förklaras och kanske har använts 

i en experimentfas någonstans som kan visa hur det fungerar mer praktiskt och 22,68% har 

ingen åsikt om detta (Figur 9).  
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Figur 9 Cirkeldiagram över hur respondenter har svarat på “Vilken faktor / vilka 

faktorer skulle göra det lättare för dig att ha tillit till Blockchain? ” 

4.2.6 Hur många respondenter som skulle använda Blockchain utan tillit 

På frågan om de skulle använda Blockchain även om de inte litade på hur tekniken fungerar 

står i  svarade 45,35% Nej. 8,72% svarade Ja och 45,93% svarade att de inte vet om de skulle 

göra det eller inte (Figur 10).  

 

 
Figur 10 Stapeldiagram för frekvensen av hur många som har svarat om de skulle 

använda Blockchain utan att de litar på tekniken. 
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4.2.7 Hur kunskap relateras till tillit  

Enligt tabell 2 presenteras att de som har mycket kunskap om Blockchain (1,2%) litar 50% 

fullt ut på Blockchain och 50% ganska mycket på Blockchain. Bland de som anser att de har 

ganska mycket kunskap om Blockchain (4,7%) litar 37,5% fullt ut, 25% ganska mycket och 

37,5% har en neutral åsikt. Bland de som anser att de varken har mycket eller lite kunskap om 

Blockchain (7%) var det 16,7% som litar mindre på Blockchain, 75% hade en neutral åsikt 

och 8,3% litade ganska mycket på Blockchain. Bland de som anser att de har ganska lite 

kunskap om Blockchain (12,2%) litar 4,8% inte alls på det, 14,3% litar mindre på det och 

81% har en neutral åsikt. Bland de som anser att de har lite kunskap om Blockchain (75%) 

litar 24,8% inte alls på det, 10,1% litar mindre på det, 62,8% har en neutral åsikt och 2,3% 

litar ganska mycket på Blockchain.  

 

Tabell 2 Korstabell över hur mycket respondenten litar på Blockchain och hur mycket 

kunskap respondenten har om Blockchain. 
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Figur 11 Stapeldiagram av över hur mycket respondenten litar på Blockchain och hur 

mycket kunskap respondenten har om Blockchain. 

4.2.8 Hur respondenter i olika bakgrunder känner tillit för Blockchain 

4.2.8.1 Kön 

Bland kvinnor, som var 75% av respondenterna, var det 20,16% som svarade “Jag litar inte 

alls på detta”, 9,3% som svarade “Jag litar mindre på detta”, 65,89% som svarade “Neutralt”, 

3,88% som svarade “Jag litar ganska mycket på detta” och 0,8% som svarade “Jag litar fullt 

ut på detta”. Bland män, som var 24,4% av respondenterna, så var det 16,67% som svarade 

“Jag litar inte alls på detta”, 14,29% som svarade “Jag litar mindre på detta”, 57,14% som 

svarade “Neutralt”, 4,76% som svarade “Jag litar ganska mycket på detta” och 7,14% som 

svarade “Jag litar fullt ut på detta” (Figur 12).  
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Figur 12 Cirkeldiagram på Tillit till Blockchain uppdelat på Kön 

 

 
Tabell 3 Chi-2 på Tillit till Blockchain * Kön. 

 

“Chi-2”-testet på om det fanns ett beroende mellan kön och tillit gav ett p-värde på 0,485 och 

gav 60% på “förväntat värde under 5”.  

 

4.2.8.2 Geografisk bakgrund 

Bland de respondenter som anser att de bor i en förort, var det 28,1% som svarade “Jag litar 

inte alls på detta”, 3,1% som svarade “Jag litar mindre på detta”, 62,5% som svarade 

“Neutralt”, 3,1% som svarade “Jag litar ganska mycket på detta” och 3,1% som svarade “Jag 

litar fullt ut på detta”. Bland de respondenter som anser att de bor i stan, var det 18% som 

svarade “Jag litar inte alls på detta”, 12,6% som svarade “Jag litar mindre på detta”, 62,2% 

som svarade “Neutralt”, 4,5% som svarade “Jag litar ganska mycket på detta” och 2,7% som 

svarade “Jag litar fullt ut på detta”. Bland de respondenter som anser att de bor på landet, var 

det 13,8% som svarade “Jag litar inte alls på detta”, 10,3% som svarade “Jag litar mindre på 

detta”, 72,4% som svarade “Neutralt”, 3,4% som svarade “Jag litar ganska mycket på detta” 

och 0% som svarade “Jag litar fullt ut på detta” (Bilaga 1 s.64). 
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4.2.8.3 Huvudsaklig sysselsättning 

Bland de respondenter som jobbade som huvudsaklig sysselsättning var det 20,8% som 

svarade “Jag litar inte alls på detta”, 12,5% som svarade “Jag litar mindre på detta”, 58,3% 

som svarade “Neutralt”, 4,2% som svarade “Jag litar ganska mycket på detta” och 4,2% som 

svarade “Jag litar fullt ut på detta”. Bland de respondenter som studerade som huvudsaklig 

sysselsättning var det 18,9% som svarade “Jag litar inte alls på detta”, 10,1% som svarade 

“Jag litar mindre på detta”, 64,9% som svarade “Neutralt”, 4,1% som svarade “Jag litar 

ganska mycket på detta” och 2% som svarade “Jag litar fullt ut på detta” (Bilaga 1 s.65).  

5. Analys och Diskussion 

5.1 Analys av de personliga intervjuerna 

Efter att analyserat det kvalitativa resultatet har olika skillnader och samband tagits fram. 

Detta har analyserats tillsammans med den teori som finns i kapitel 3. Utgångspunkten i 

analysen är studiens forskningsfråga samt dess syfte. Av alla informanter som intervjuades är 

det endast en av sex som anser sig veta hur både Blockchain och kryptovalutor fungerar 

(4.1.2). I delkapitel 4.1.2 kan man se att han även är den enda av dessa informanter som är 

intresserad av något som har med IT att göra. Här kan man se ett samband mellan intresse och 

kunskap om detta ämne, vilket är något som två informanter trodde kunde vara en bidragande 

faktor för kunskap om Blockchain.  

5.1.1 Faktorer som påverkar kunskap om Blockchain 

Holmberg et al. (2003) argumenterar för att ålder kan påverka kunskap till teknik. De säger att 

sannolikheten för kunskap om teknik är högre för de som tillhör den yngre generationen. 

Detta är något som flera av informanterna också tror kan vara en påverkande faktor. De tror 

att den yngre generationen besitter högre sannolikhet att ha kunskap om ämnet. Detta 

stämmer därmed väl in på teorin (Ibid.). Likhet kan även dras mellan teori och verklighet då 

Holmberg et al. (Ibid.) argumenterar för att utbildning kan vara en bidragande faktor för 

kunskap om en viss teknik. Bland annat säger flera av informanterna (4.1.2.1) att de tror att 

jobb och utbildning ökar chansen för kunskap om Blockchain. Samma personer tror även att 

sannolikheten att man har kunskap inom ämnet ökar om man har intresse för antingen IT eller 

aktier. Den enda informant som anser sig ha kunskap om Blockchain och Kryptovalutor är 

även den enda som har ett intresse för detta (4.1.2). En annan informant tror att geografi 

påverkar mer än ålder, där sannolikheten att det finns privatpersoner som har kunskap om 

ämnet är högre i en större stad än ute på landet. I denna studie har det inte lyckats finna teori 

om just denna faktor som en påverkande del på kunskap om teknik. Däremot är det en faktor 

som kommer tas hänsyn till i den kvantitativa studien.  

 

Den forskning som används i teorin angående samband mellan kunskap om teknik och ålder, 

teknik och utbildning framställdes år 2003, vilket i skrivandes stund är 15 år sedan. Däremot 

kan man som nämnt ovan se likheter mellan denna forskning och vad flera av informanterna 

säger. Därmed väljs det att ta hänsyn till denna teori för framställning av den kvantitativa 

studien.  
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5.1.2 Attityd till Blockchain  

De samband som nämnts ovan är av intresse för denna rapport då de används för den följande 

del av denna analys. Alla informanter utom en tycker att Blockchain är läskigt antingen för att 

det är komplext eller för att de inte känner till så mycket om det (4.1.3). I 4.1.3 kan man också 

se att samma informant tror att många är rädda för tekniken då de inte tycker att den är 

greppbar. Detta är något som flera informanter tog upp som bidragande faktorer till att 

tekniken är läskig (4.1.3). En informant anser även att den är läskig då hon känner att hon inte 

förstår den. Detta stämmer väl med teorin som tar upp att förståelse för en viss teknik är viktig 

för att användaren skall kunna använda den på ett effektivt sätt (Romanovsky & Thomas 

2013). Man kan se att två av informanterna har helt olika åsikter om Blockchain-teknikens 

decentraliserade uppbyggnad. En av dem tycker det känns mindre läskigt med centralisering, 

då hon litar mer på till exempel banker än decentralisering, till skillnad från en annan som ser 

decentralisering som en positiv aspekt (4.1.3). Här följer den förstnämnda informanten inte 

den teori som finns om decentralisering, där teorin säger att decentralisering ökar i popularitet 

som följd av den stora grad av centralisering som har funnits och finns (Filippi, 2016, se 

Aberer & Hauswirth, 2002). Hon anser istället att just denna centralisering är en trygghet som 

hon föredrar över decentralisering.  

 

Två av informanterna tror att de skulle ha en mer positiv och tryggare uppfattning av 

Blockchain om de förstod tekniken bättre (4.1.3). Här kan man se ett samband mellan de som 

inte anser sig känna till och ha kunskap om Blockchain och de som anser att tekniken är 

läskig. Det finns även ett tydligt samband till teorin som säger att tillit till teknik växer med 

tid (HSBC 2017). Man kan även se att den enda person som ansåg sig ha kunskap om både 

Blockchain och kryptovalutor, var den enda som inte anser tekniken vara läskig. Alla tycker 

dock att tekniken är komplex (4.1.3). Eftersom alla informanter tycker att denna teknik är 

komplex, motsäger detta vad flera av informanterna trodde är en faktor som påverkar 

attityden. Flera av dem tyckte att tekniken är läskig då den är komplex. Men den informant 

som inte anser denna teknik vara läskig tyckte samtidigt att den är komplex. Därmed behöver 

komplexitet kanske inte vara en faktor som påverkar attityden negativt.  

 

I 4.1.3 står det att en av informanterna tror att vissa personer är rädda för att Blockchain leder 

till högre kriminalitet. Detta kan jämföras med det faktum att en annan informant är negativ 

till Bitcoin då hon anser att det finns risker med den. Flera av informanterna kopplar 

Blockchain med Bitcoin. Om de har en negativ inställning till Bitcoin och samtidigt kopplar 

Bitcoin till Blockchain, kan detta förklara eventuell rädsla för att Blockchain skulle kunna 

leda till högre kriminalitet. Även om det finns en risk för ökad kriminalitet på grund av 

Bitcoin som informant 5 är rädd för, anser forskare att säkerheten skulle öka med hjälp av 

Blockchain (Miles 2017). Bland annat skulle risken för manipulering minska (Ibid.), vilket då 

skulle kunna argumenteras vara en faktor som minskar kriminalitet.  

 

Trots att 4 av 5 av informanterna anser att Blockchain är läskigt, är alla informanter positiva 

till dess utveckling. Två informanter tror att Blockchain kan användas till något positivt. 

Bland annat nämner en av dessa att tekniken har bevisats kunna fungera i verkligheten och att 

han tror det kommer kunna skapa värde i alla branscher (4.1.3). Detta stämmer överens med 

teorin som säger att det bland annat skulle kunna användas för att öka säkerheten i 

livsmedelsbranschen (Tse et al. 2017). Därmed inte bara för transaktioner. En informant anser 

att Blockchain skapar möjligheter och att allt som skapar möjligheter är bra (4.3.1). Som 

nämnt ovan anser en annan informant att utvecklingen av en ny valuta är positiv och att de 
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äldre traditionella valutorna är omoderna. Här kan man se att det finns hopp om Blockchains 

framtid och viss positivitet hos informanterna trots deras rädsla för tekniken.  

5.1.3 Inställning till Blockchains framtid 

Informanterna har olika inställning till Blockchains framtid. En av dem är väldigt hoppfull för 

Blockchains framtid (4.1.3). Anledningen till denna hoppfullhet kanske kan baseras på det 

intresse som han har för teknik samt den kunskap han anser sig ha om ämnet. Två av 

informanterna har ingen åsikt om detta (4.1.3). De anser båda att de inte vet tillräckligt för att 

kunna ge en åsikt om det. Detta är en viktig aspekt att ta vara på. Detta betyder följaktligen att 

dessa antingen skulle kunna vara positiva till Blockchains framtid om de hade mer kunskap 

om denna teknik, eller tvärt om. I den kvantitativa studien kommer denna aspekt tas tillvara 

på, tillsammans med de andra. Detta eftersom det troligtvis kommer finnas respondenter av 

enkäten som inte har tillräckligt mycket kunskap för att kunna ha en åsikt om tekniken. Detta 

är av intresse just eftersom det finns viss sannolikhet att deras åsikter skulle kunna förändras 

om de hade tillräckligt mycket kunskap om tekniken för att kunna ha åsikter om den.  

5.2 Analys av enkätundersökningen 

5.2.1 Faktorer som påverkar privatpersoners tillit för Blockchain 

5.2.1.1 Dataintegritet 

I resultatet kan man se att den faktor som mest anses öka tillit för Blockchain av 

respondenterna är att det är osannolikt att Blockchain kan manipuleras. Detta kan kopplas till 

teorin där Chakravorti (2018) skriver att privatpersoner är medvetna om att de kan bli hackade 

och lurade av kriminella vilket minskar deras tillit. Detta kan även kopplas till resultatet från 

den kvalitativa studien. Där tar en av informanterna upp just detta i intervjun och han säger att 

han tror att sannolikheten för manipulering är låg, då han tror att det skulle ta för mycket 

process-kraft. Samma sak säger Ali et al. (2016) och Miles (2017) argumenterar för att 

Blockchain är säkert av samma anledning. Däremot argumenterar Lin  & Liao (2017) för 

motsatsen där de framhäver risken av majoritets-hacking.  

 

5.2.1.2 Decentralisering  

Den faktor som fick näst flest röster i enkäten för att öka tilliten är att Blockchain är 

decentraliserat. I den kvalitativa undersökning säger en av informanterna att han tror att detta 

kan vara en anledning till att folk använder Bitcoin. Detta tog även två andra informanter upp 

där en av dem sade att de tycker att just decentralisering är en av de bästa sakerna med dess 

existens (4.1.3). Där nämner hon även att hon tror att detta är en av de anledningar till att folk 

använder sig av Blockchain. För att tyda detta resultat har ett antagande tagits att det är 

integriteten som anses lockande hos respondenterna, vilket har beskrivits i teorin. Filippi 

(2002) förklarar att decentraliseringen både kan minska orättvisa fördelar och öka integritet. 

Det är däremot en större procent som anser detta vara en faktor som har en negativ effekt på 

graden av tillit för Blockchain. 12,47% anser att det faktum att Blockchain saknar mellanhand 

ökar svårighetsgraden till tillit av Blockchain, jämfört med 12,03% som istället ser det som en 

positiv faktor. Detta är något som en av informanterna lyfte fram som negativt, där hon anser 

sig lita mer på banker och regeringar som mellanhänder.  
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5.2.1.3 Relaterat till svarta marknaden 

Den näst största faktorn för minskad tillit för Blockchain påvisas i resultatet vara att det anses 

vara relaterat till den svarta marknaden. I introduktionen till denna rapport togs det upp att det 

ibland kan vara svårt att skilja Blockchain från valutor och transaktioner med valutor 

(Lindström 2018). I den kvalitativa undersökningen kopplade en av informanterna direkt 

Blockchain till Bitcoin (4.1.1). En annan nämnde att han tror att många som inte har kunskap 

om Blockchain ofta tror att Bitcoin och Blockchain är samma sak. Han hade även läst att 

många tycker att Bitcoin är läskigt för att de tror att det ökar kriminaliteten (4.1.3). Som 

nämnt i föregående delkapitel (5.1) kan det vara förståeligt att man känner samma sak inför 

Blockchain som för Bitcoin om dessa begrepp blandas ihop. Danielsson (2018) argumenterar 

för att det saknas regelverk för Blockchain-tekniken eftersom denna teknik är ny. 

Myndigheter och organisationer har inte riktigt begripit denna teknik ännu. Därmed har 

tekniken inte kommit ut helt på marknaden än (Ibid.). Experter menar på att lösningen till 

detta är att myndigheter och företag går ihop och samsas för att utveckla detta (Ibid.). 

 

5.2.1.4 Kunskap ökar Tillit, och okunskap minskar tillit.  

Resultatet pekar på att den faktor som påverkar respondenternas tillit negativt till Blockchain 

är att Blockchain är komplext / svårt att förstå. Detta resultat kan kopplas till informanterna i 

intervjuerna, där flera informanter har beskrivit att de tycker att Blockchain är 

läskigt/skrämmande för att informanten själv inte kan mycket om ämnet (4.1.3). Informant 2 

trodde också att tilliten till Blockchain kan påverkas eftersom det är ett komplext ämne. Detta 

kan direkt kopplas till forskningsöversikten om att Bitcoin är ett komplicerat koncept, men 

också att det inte skulle vara för svårt att använda detta i vardagen (Santos 2017). När man 

kollar på hur respondenter svarar på frågan “tillit till Blockchain” och “tillit till 

kryptovalutor”, i figur 5 och figur 7, pekar datamaterialet på att det är fler som litar mindre på 

Bitcoin än vad det är som litar mindre på Blockchain. Detta kan bero på att det är Bitcoin som 

har varit det största användningsområdet för Blockchain och att det är Bitcoin som ofta blir 

relaterat till svarta marknaden. Det verkar dock inte gå från att “Litar inte på det alls” till 

“Litar fullt ut på det”. Istället verkar det gå från en negativ inställning till en neutral 

inställning. Detta kan också bero på att fler respondenter vet vad Bitcoin är än vad Blockchain 

är (4.2.2). Om det skulle bero på att fler har hört talas om Bitcoin än Blockchain, kan det, i 

detta fall, vara kunskapen som minskar tilliten, istället för att öka tilliten som vi har sett 

resultatet peka på tidigare. Folk tvivlar alltså mer på Bitcoin än vad de gör på Blockchain. 

Detta betyder, till fördel för kryptovalutor, att kryptovalutor som inte är Bitcoin, kan vara 

lättare för privatpersoner att omfamna än just Bitcoin. Fortsättningsvis ser man i resultatet att 

de som anser sig befinna sig under kunskapsnivån “Varken mycket eller lite kunskap om 

Blockchain” har en tydligt lägre tillit för tekniken, än de som anser sig vara över 

kunskapsnivån “Varken mycket eller lite kunskap om Blockchain”. Denna trend visas också 

tydligt i Figur 11. 

5.2.2 Användning av Blockchain trots tvivelaktig tillit för tekniken 

Nästan hälften av respondenterna skulle inte använda sig av Blockchain om de inte litade på 

hur tekniken fungerar. Man kan även se att en stor del av representanterna har en neutral åsikt 

till tillitsgraden av Blockchain. Samtidigt kan man se att det är en betydligt större del som inte 

litar på Blockchain än de som litar på denna teknik. Resultatet påvisar att p-värdet för tilliten 

till Blockchain i relation till kön är över 15% (0,15) och ”expected count less than 5” är över 

20%. Detta innebär kan man förkasta nollhypotesen som säger att “det finns ett beroende” 

vilket innebär att datamaterialet inte pekar på att kön påverkar resultatet. Ly & Mollgren 

(2017) beskriver ytterligare att tillit till en viss teknik är avgörande för om användaren ska 



   

 

  

 
  

35 

omfamna tekniken helt. Detta korrelerar med resultatet som denna undersökning fick fram, då 

låg tillit generellt sett verkar påverka användningen av tekniken negativt.  

 

Då det är en såpass stor del som inte vet om de skulle använda tekniken trots att de inte litar 

på tekniken, är Technology Transfer som Romanovsky & Thomas (2013) beskriver vitalt för 

att få denna del att använda Blockchainteknik. Vem som bör ansvara för Technology Transfer 

saknar alltså forskning när det gäller kopplingen till nya lagringstekniker som Blockchain.  

6. Slutsats 

6.1 Metodutvärdering  

De metoder som användes i denna rapport anses ha givit svar på forskningsfrågan till vilken 

grad av tillit som privatpersoner har för Blockchain och varför. Att införa studien med en 

kvalitativ intervju gav en grund för hur olika privatpersoner i Västra Götalands län upplever 

Blockchain, både kunskapsmässigt och vilken tillit de har. Eftersom dessa intervjuer 

genomfördes innan enkäten utformades kunde åsikter och idéer samlas in. Viss information 

som den teoretiska bakgrunden inte gav samlades därmed in från intervjuerna. Exempel på 

detta är att intervjuerna påvisade att kunskap om Blockchain ökar sannolikhet för hög grad av 

tillit för Blockchain. För att kunna få fram graden av tillit för Blockchain krävdes insamling 

av data från en stor del av urvalet. För att få en indikation på den kvalitativa undersökningen 

samlades 172 svar in med hjälp av enkäten, vilka analyserades.  

 

Man skulle även kunnat genomföra denna forskning genom vända på metoderna; börja med 

den kvantitativa studien i form av enkäter och avsluta med den kvalitativa studien, i form av 

intervjuer. Därmed hade man utgått från det resultat som enkäten gav och sedan fördjupa 

varje svar i semistrukturerade intervjuer. Detta hade i sådana fall utförts för att tyda det 

resultat som enkäten gav på en djupare nivå. Genom att utföra en studie med den kvantitativa 

metoden först och kvalitativa därefter hade resultatet troligtvis inte blivit detsamma. Detta är 

ett antagande som är baserat på det faktum att enkäten i sådana fall skulle formuleras utan den 

viktiga information som intervjuerna gav. Detta hade kunnat medföra i att studien gått miste 

om vissa viktiga aspekter.  

6.2 Slutsats  

Studien skulle i ett explorativt syfte ta reda på till vilken grad privatpersoner i Sverige har 

tillit för Blockchain som fenomen. Den skulle även, i ett explorativt syfte, identifiera faktorer 

till varför den svenska befolkningen litar mer eller mindre på Blockchain. Slutsatsen till denna 

studie har baserats på den analys som framkommit under den kvantitativa forskningen, med 

grund från den kvalitativa studien. Därmed har följande frågeställning kunnat besvaras:  

 

Till vilken grad litar privatpersoner på Blockchain och varför? 

 

I analysen har det framgått att 10,47% privatpersoner från undersökningen i Västra Götalands 

län litar mindre på Blockchain, 19,19% litar inte alls på tekniken, 63,95% litar neutralt på den, 

4,1% litar ganska mycket på den och 2,33% litar fullt ut på den. Utifrån detta kan slutsatsen 

dras att tillitsgraden är relativt låg. Förklaringen till en minskad tillit skulle kunna beskrivas 

utifrån de mest framträdande faktorerna som framgick av undersökningen. Några av de 
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faktorer som påverkar tilliten negativt är att Blockchain kan upplevas vara komplext. Detta 

gör att många har svårt att förstå hur tekniken fungerar och hur den ska vara bättre än andra 

datalagringstekniker. En annan faktor som påverkar tilliten negativt är även att Blockchain 

anses vara relaterad till den svarta marknaden. Detta gör att tekniken inte känns säker att 

använda vilket gör att tekniken blir svartmålad.  

 

Utifrån undersökningen har det även framkommit faktorer som anses påverka privatpersoners 

tillit för Blockchain positivt. En av de mest framträdande faktorerna är den låga sannolikheten 

för att Blockchain kan manipuleras. Det framkom även en del omdiskuterade faktorer bland 

respondenterna, för vissa ökade dessa faktorer tilliten och för andra minskade de tilliten. 

Dessa omdiskuterade faktorerna är att tekniken är decentraliserad samt att tekniken är 

anonym. Förklaringen till att decentralisering påverkar åt båda riktningar är enligt 

undersökningen bland annat att tillitsgraden för regeringar och banker skiljer sig åt. Utifrån 

undersökningen kan man även se ett samband mellan graden av tillit samt den kunskap som 

respondenten besitter. En ökad kunskap leder till ökad tillit.  

 

Vidare kan man utifrån denna undersökning utläsa både en låg kunskapsnivå samt en hög 

neutral attityd till tekniken. Detta skulle kunna anses som någonting positivt för teknikens 

framtid då få förutfattade meningar finns. Mer information om Blockchain skulle därmed 

kunna vara en möjlighet för ökad tillit.  

6.3 Bidrag till informatikområdet  

Studien har undersökt tillit hos privatpersoner och genom att skapa en förståelse för hur 

privatpersoner ser på ny, till synes komplex teknik, bidrar denna studien till 

informatikområdet. Studien fyller detta gap av kunskap och forskning som finns kring den 

nya tekniken Blockchain och hur privatpersoner reflekterar över dess påverkan och effekt. 

Den bidrar även till att visa hur privatpersoners generella tillit är, till en ny teknik som de inte 

känner till. Detta resultat kan troligtvis appliceras på andra nya tekniker i framtiden, då 

studiens resultat belyser privatpersoners generella inställning till främmande innovativ teknik 

som verkar komplex. Förändring i tekniklandskapet är oundvikligt och denna undersökningen 

kan möjligtvis bidra till att Blockchain omfamnas fortare än vad den, utan denna forskning 

skulle gjort. Resultatet kan också möjligtvis bidra till att Blockchain-tekniken appliceras på 

fler användningsområden inom informatik som involverar privatpersoner, än vad det skulle 

gjort annars.  

6.4 Vidare forskning  

Studiens bidrag tillför forskning om vad privatpersoner i Sverige har för grad av tillit för 

Blockchain. Den ger en avbild av verkligheten just nu. Studiens resultat kan användas som 

underlag och som en riktlinje vid vidare forskning. Svaret på frågeställning kan även komma 

att användas som grund för beslut om införande av Blockchain i olika verksamheter. Den kan 

användas dels för att se om privatpersoner har tillit för detta och dels för att se vad som kan 

komma att påverka denna tillit. Studien kommer vara av stor relevans i framtiden eftersom 

digitalisering växer snabbt i dagens samhälle. Framför allt i Sverige. Det kommer även 

behövas då Blockchain-trenden växer. Det kan därmed vara viktigt för verksamheter att veta 

om de skall införa lösningar med denna teknik, eller avstå. Kanske kommer verksamheten 

behöva fokusera mycket på att försöka öka privatpersoners tillit för denna teknik för att sedan 

kunna införa det. Detta är även viktigt för hållbarhetsutvecklingen i samhället då man behöver 

förstå upplevelser hos privatpersoner ur ett socialt hållbarhetsperspektiv.  
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Baserat på diagrammet på “skulle använda även” (över 53% vet inte eller har svarat ja) och att 

många anser sig lita på tekniken på en “neutral” nivå, bör det inte vara stora problem att få 

dessa personer att använda tekniken. I en databas behöver inte alla användare veta hur en 

databas fungerar, utan kan använda den ändå. På liknande sätt hypoteseras det att Blockchain 

kan komma att användas på vissa områden. Troligtvis kan man få över 50% att använda 

Blockchain utan att de vet att de just använder denna teknik, som det kan vara vid användning 

av andra tekniker, som till exempel databaser. Vi anser också att det därför bör forskas vidare 

angående Blockchain relaterat till ämnet Technology Transfer då det hade förenklat framtida 

omfamning av tekniken.  

 

Att genomföra en liknande kvantitativ undersökning i större skala hade varit gynnsamt för att 

se hur stor grad av tillit för Blockchain är i andra regioner och med fler representanter. Det 

skulle även vara av fördel att utföra en undersökning med en större procent privatpersoner 

från en äldre generation och med fler personer som arbetar istället för studerar. Detta eftersom 

majoriteten av representanterna i denna undersökning tillhörde en yngre generation och 

majoriteten var studenter.  

 

I studien har det framgått att bostadsdel (om man bor i stan, i förort eller på landet) spelar roll 

på graden av tillit för Blockchain. Därmed finns det viss sannolikhet att en studie utförd i 

delar av Sverige utan storstäder hade kunnat förändra resultatet. Vid utförande av samma 

studie på andra delar av Sverige rekommenderas det alltså att använda sig av privatpersoner i 

blandade ålder, olika kön, över 18 år och där det både finns småstäder och större städer för att 

kunna förvänta sig liknande resultat.  
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8. Bilagor 
Bilaga 1. Ytterligare analysresultat 

I denna bilaga presenteras ytterligare analysresultat som hänvisas i uppsatsen som bilaga 1. 

Här finns både tabeller och grafer.  
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Bilaga 2 Enkätformulär 

I denna bilaga presenteras den enkät som anvduändes för att samla in kvantitativ data. 

Inledningsvis finns den text som respondenterna fick läsa innan de började svara på enkätens 

frågor. Efter fråga 11 finns den text som användes för att beskriva och förklara Blockchain-

tekniken. Enkäten består totalt av 19 frågor.  
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Bilaga 3 Intervjuguide 

I denna bilaga presenteras en intervjuguide med de teman och frågor som användes i de 

intervjuer som genomfördes. 

Teman  

Bakgrund på informant  

- Ålder 

o Hur gammal är du? 

- Kön 

o Vad är du för kön? 

- Erfarenhet (Utbildning / jobb) 

o Vad har du för nuvarande sysselsättning? Jobbar du eller studerar du?  

- Nuvarande boendeplats 

o Var bor du? (Kommun eller stad eller Län) 

- Huvudsaklig hobby  

o Vad har du för huvudsakligt intresse? (eller flera) 

 

Kunskap om Blockchain  

- Vet att Blockchain finns / Har hört talas om Blockchain  

o Har du hört talas om Blockchain technology/ Blockkedjeteknik?  

- Vet vad Blockchain är  

o Vet du vad det är för något? Hade du kunnat förklara vad det är för mig?  

- Vet hur Blockchain fungerar  

o Vet du hur Blockchain fungerar? (tekniskt) 

 

Kunskap om Kryptovalutor (för att det är byggt på Blockchain) 

- Vet att kryptovalutor finns / Har hört talas om kryptovalutor som Bitcoin 

o Har du hört talas om kryptovalutor, som till exempel Bitcoin?  

- Vet vad kryptovalutor är / Vad de används till  

o Vet du vad en kryptovaluta är? Vet du vad det används till?  

- Vet hur kryptovalutor fungerar / bygger på Blockchain?  

o Vet du hur en kryptovaluta bygger på, eller hur det fungerar?  

- Om man använder Blockchain / kryptovalutor  

o Använder du dig av Blockchain / kryptovalutor?  

 

Om informanten inte vet vad Blockchain är kan en förklaring av detta ges på ett tydligt och 

objektivt sätt. Detta sker innan frågor om attityd till tekniken ställs. Exempel på förklaring 

som kan ges är följande:  

 

En Blockchain eller Blockkedja är en distribuerad lista över transaktioner som görs med ett 

digitalt objekt. Att listan är distribuerad innebär att den finns i identiska exemplar på många 

datorer. Syftet är att det ska vara omöjligt att förfalska informationen. Varje ny transaktion 

måste nämligen godkännas av ett antal datorer i Blockkedjans nätverk. Dessa datorer har 

redan Blockkedjan med alla tidigare transaktioner och kan därför kontrollera att inga värden 

har ändrats sedan sist. Om inget har ändrats godkänner de transaktionen och lägger till den i 

listan (blockkedjan). Blockchain är grunden till den framgångsrika digitala valutan Bitcoin. 

Tekniken kan, enligt många källor, i framtiden tänkas omfamnas av banker och regeringar. 

Det unika är att det inte finns några mellanhänder, såsom banker och regeringar, som 

exempelvis transaktioner annars måste gå genom. Det finns både experter som är för och 

experter som är emot denna teknik. 
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Attityd / inställning  

- Generell attityd (positiv / negativ) 

o Vad har du för generell attityd till Blockchain?  

- Är det läskigt?  

o Tycker du att tekniken är läskig i sig?  

- Hoppfull för framtiden inom Blockchain 

o Är du hoppfull för framtiden inom Blockchain?  

- Om man tror att det kommer slå igenom som man tror  

o Tror du att det kommer slå igenom, som vissa spekulanter tror?  

- Tycker man att det är komplext?  

o Tycker du att tekniken är komplex? Alternativt verkar vara komplex? 

- Tycker man att det är onödigt? Är det nödvändigt att ha denna teknik? Är det en 

fluga?  

o Tycker du att tekniken är en onödig uppfinning (om det funkar tillräckligt bra 

idag)? 

-  Tror du att det är många som vet om vad Blockchain är? hur det fungerar? 

o Tror du att många vet vad Blockchain är?  

o Tror du att många vet hur det fungerar? 

- Beror kunskapen på utbildning / jobb? Ålder?  

o Tror du att kunskapen om Blockchain beror på den enskilda individens 

utbildning eller jobberfarenhet?  

o Tror du att det beror på ålder?  

o Eller vad tror du att det beror på?  

- Vet du om några i din omkrets vet om detta? Vet du om någon i din omkrets använder 

kryptovalutor / Blockchainteknik?  

o Vet du om några i din bekantskap eller omkrets vet vad Blockchain är?  

o Vet du om någon i din omkrets / bekantskap använder sig av 

Blockchainteknik? I form av till exempel kryptovalutor?   

- Varför tror du att det finns? Varför tror du att folk använder det?  

o Varför tror du att Blockchain finns? 

o Varför tror du att folk använder det?  

- Har du sett det mycket i media? Sociala medier? TV? Tidningar? Osv  

o Har du sett Blockchain eller kryptovalutor mycket i media?  

o Eller sociala medier?  
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom 

ekonomi och informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, 

beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 

 

På sektionen för informationsteknologi har vi tagit fasta på studenternas framtida 

behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. 

Ämnesintegration, helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På sektionen 

råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 

 

Våra utbildningar med huvudområdet informatik är centrerade kring grundläggande begrepp 

som systemutveckling och verksamhetsutveckling. Inom vårt breda spektrum av inriktningar 

finns allt ifrån att programmera avancerade system, analysera behov och krav på 

verksamheter, till att bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, dock med gemensamt syfte 

att verka för god IT-användning i företag och organisationer. 

 

Vid sektionen bedrivs IT-relaterad forskning inom högskolans forskningsområde Handel & 

IT. Forskningsverksamheten är huvudsakligen ämnesmässigt inom datavetenskap respektive 

systemvetenskap. Speciella fokusområden är data science respektive information systems 

science.   Forskningen är både vetenskapligt och professions-orienterad, vilket bland annat tar 

sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs med grund i domänspecifika 

verksamhetsbehov, med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 

internationell arena. Forskningens professionsinriktning manifesteras också ofta genom vår 

delaktighet i Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR), som är en centrumbildning vid 

Högskolan med syfte att bidra till handelsföretag och det omgivande samhället med utveckling 

av innovativ och hållbar handel. 
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