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Sammanfattning 

 

Många länder går mot ett samhälle där kontanter används till en mindre grad vilket har 

lett till en ökning av elektroniska betalningsmetoder. Utöver kortbetalningsmetoder har 

andra mer hög teknologiska betalningsmetoder vuxit fram. Bland dem är Bitcoin ett nytt 

system som vuxit sig relativt stor under de senaste åren. Bitcoin är både kritiserat och 

hyllat i olika medier. Utifrån de två väletablerade teorierna; Diffusion av innovation och 

Teknologi acceptans modellen avser studien att identifiera betydande faktorer i Svenska 

företags adaption av Bitcoin.  

 

Denna kvalitativa studie bygger på strukturerade telefon- och mailintervjuer i samband 

med samling av sekundärdata vilket tillsammans skapar empirins underlag. Studien 

består av åtta telefonintervjuer och tre mailsvar Studien är av deduktiv natur då den 

undersöker innovationen utifrån redan befintliga teorier. I användandet av teorin 

återfinns ingen undersökning av innovationen, istället har innovationer av närliggande 

karaktär studerats för stödjande av faktorernas vikt för adaptionen av innovationen.  

 

Resultaten visar att relativa fördela, kompatibilitet, svårighet att använda och uppfattad 

risk bör vara de främsta faktorerna. Utöver dessa faktorer finns bevis som pekar på att 

sociala influenser och tekniskt intresse även är viktiga för Bitcoins adaption.  

 

Nyckelord: Bitcoin, Svenska företags adaption, TAM, diffusion av innovationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 VII 

Innehållsförteckning 

1. INTRODUKTION .......................................................................................................... 1 

1.1 BAKGRUND .......................................................................................................................... 1 

1.2 PROBLEMFORMULERING ...................................................................................................... 3 

1.3 FORSKNINGSFRÅGA ............................................................................................................. 3 

1.4 SYFTE................................................................................................................................... 3 

1.5 AVGRÄNSNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR ........................................................................... 4 

1.6 VAL AV FORSKNINGSOMRÅDE ............................................................................................. 4 

2. BITCOIN ........................................................................................................................ 6 

2.1 HUR FUNGERAR BITCOIN ..................................................................................................... 6 

2.2 KRITIK MOT BITCOIN ........................................................................................................... 7 

3. TEORETISK METOD ................................................................................................... 9 

3.1 ANGREPPSSÄTT .................................................................................................................. 10 

4. TEORI .......................................................................................................................... 12 

4.1 DIFFUSION AV INNOVATIONER .......................................................................................... 12 

4.1.1 Innovationsbeslutsprocessen ...................................................................................... 14 

4.1.2 Karaktärsdrag av Innovation ..................................................................................... 16 

4.2 TEKNOLOGI ACCEPTANS MODELLEN ................................................................................ 19 

4.3 DIFFUSION AV INNOVATIONER OCH TAM I TIDIGARE STUDIER ........................................ 19 

4.4 MOBILTJÄNSTER KONTRA BITCOIN ................................................................................... 22 

4.5 SUMMERING AV TEORIER .................................................................................................. 23 

Innovationsbeslutsprocessen ............................................................................................... 23 

TAM ..................................................................................................................................... 24 

5. PRAKTISK METOD .................................................................................................... 25 

5.1 URVAL AV UNDERSÖKNINGSENHETER .............................................................................. 25 

5.2 VAL AV DATAINSAMLINGSUPPLÄGG ................................................................................. 26 

5.3 OPERATIONALISERING ....................................................................................................... 26 

5.3.1 Innovationsbeslutsprocessen ...................................................................................... 26 

5.3.2 Teknologi acceptans modellen ................................................................................... 29 

5.4 DATAINSAMLINGEN – INTERVJUERNA .............................................................................. 29 

5.5 DATABEARBETNING OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT I ANALYSEN .......................................... 30 

5.6 ETIK ................................................................................................................................... 30 

5.7 LITTERATURSÖKNING OCH VAL AV TEORIER .................................................................... 31 

5.8 KÄLLKRITIK ....................................................................................................................... 32 

5.8.1 Internetkällor .............................................................................................................. 32 

5.8.2 Tryckta källor ............................................................................................................. 32 

5.9 ACCESS .............................................................................................................................. 33 

6. EMPIRI ........................................................................................................................ 36 

6.1 SEKUNDÄRDATA ................................................................................................................ 36 

6.2 INTERVJUDATA – TELEFONINTERVJUER ............................................................................ 38 

6.2.1 Diffusion av innovationer ........................................................................................... 39 

6.2.2 Teknologi acceptans modellen ................................................................................... 44 



 VIII 

6.3 INTERVJUDATA – MAILINTERVJUER .................................................................................. 45 

7. ANALYS ...................................................................................................................... 49 

7.1 BEDÖMNING ...................................................................................................................... 55 

7.1.1 Tillförlitlighet ............................................................................................................. 55 

7.1.2 Äkthet .......................................................................................................................... 55 

8. SLUTSATS ................................................................................................................... 57 

8.1 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING ............................................................................... 59 

8.2 SAMHÄLLSETISKA ASPEKTER ............................................................................................ 59 

9. REFERENSLISTA ....................................................................................................... 61 

10. APPENDIX .................................................................................................................... 66 

10.1 APPENDIX 1 ........................................................................................................................ 66 

10.2 APPENDIX 2 ..................................................................................................................... 67 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 IX 

Definitioner 
 
Bitcoin: En nätverksinnovation som tillåter person till person transaktioner (Bitcoin.org u.å.c). 
 
bitcoin: Den valuta som används inom Bitcoin systemet (Bitcoin.org u.å.c). Valutan kan även 
förkortas till BTC eller XBT (bitcoin.org u.å.c). 
 
Block: En del i blockkedjan som innehåller transaktioner som verifieras (Bitcoin.org u.å.c). 
 
Blockkedja: En public huvudbok vilket innehåller samtliga transaktioner som gjorts inom 
nätverket (Bitcoin.org u.å.c). 
 
Mining: Detta är när en datahårdvara som är kopplad till nätverket löser matematiska problem 
för att verifiera de transaktioner som görs, vilket även stärker säkerheten i systemet 
(Bitcoin.org u.å.c).  
 
MT. Gox: En stor växlingsplattform lokaliserad i Japan. MT. Gox gick 2014 i konkurs där 
anledningen sades vara hackerattacker vilket resulterande i att bitcoins stulits (Takemoto & 
Knight, 2014). Problemen med plattformen orsakade oro på marknaden. 

 

Privat nyckel: En bit data som används för att signera transaktioner vilket tillåter dig 

att spendera de bitcoins som ligger i plånboken som nyckeln är länkad till (Bitcoin.org 

u.å.c.). 
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1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
 

Denna studie kommer att handla om den elektroniska betalningsmetoden som 

nätverksinnovationen Bitcoin medför och dess adaption i Svenska företags operation. 

 

Man har sedan en lång tid tillbaka förutspått en övergång från ett kontantbaserat 

samhälle till ett vars transaktioner görs på elektroniskt vis. Dale (1967) beskriver redan 

då att vi går mot ett kontantlöst samhälle. Diebold (1967, s. 41) ansåg därtill att man 

redan under den tiden hade tillgång till den teknologi som skulle krävas för att ett till 

stor del kontantlöst samhälle skulle vara möjligt. Denna syn på det ekonomiska 

samhället har dock ännu inte blivit verklighet, trots de teknologiska framsteg som gjorts 

under åren. 

 

Man har dock på många platser sett en ökning av elektroniska transaktioner i 

förhållande till kontantbetalning under åren (Amromin & Chakravorti, 2007, s. 43-44). 

Sverige är en av dessa platser då antalet kontanter som cirkulerar på den ekonomiska 

marknaden drastiskt minskat och de kontobaserade betalningsmetoderna har utvecklats 

samtidigt som den teknik som används vid transport av kontanterna fortfarande kostar 

en saklig summa (Nyberg, 2008, s. 2). En studie av Guibourg & Segendorf (2007, s. 5) 

visar att den kontanta delen av POS omsättning sjunkit med 34 procentenheter mellan 

åren 1990 och 2004 samtidigt som andelen för kortbetalningar ökat drastiskt. Det finns, 

utöver denna studie, fler som pekar på detta fenomen i det Svenska samhället. Enligt 

Svenska Bankföreningen (2014, s. 10) har det Svenska samhället blivit bättre på att 

använda andra betalningsmetoder, såsom kort istället för kontanter. De pekar även på 

den låga kostnaden för kortbetalningar som potentiell anledning till betalningsmetodens 

breda användande och framfart (Svenska Bankföreningen, 2014, s. 15). Detta är delvis 

grundat på statistik från Sveriges Riksbank som visar att transaktionskostnaderna för 

kort är lägre än vid kontantbetalning (Segendorf & Janson, 2012, s. 7). Svenska 

Bankföreningen (2014, s. 14) medger dock att för handlare så innebär kortbetalningar 

kostnader i form av bland annat transaktionskostnader och installation av tekniken som 

möjliggör betalningsmetoden, varav en del av dessa kan uppfattas som för höga för en 

del handlare. Denna potentiella förklaring till varför kortbetalningar växt är av intresse 

vid undersökning av Bitcoin då denna betalningsmetod har lägre transaktionskostnader 

än vad kortbetalningarna har. Det kan därför vara en anledning till adaption av Bitcoin 

som betalningsmetod med valutan bitcoin. 

 

Som vi har beskrivit så växer de elektroniska betalningsmedlens användande i samhället 

då de bland annat kan hänvisa till lägre transaktionskostnader. Men kontanter medför 

dock en del fördelar som de elektroniska betalningsmedlen inte ger.  Sveriges Riksbank 

påstår att, även om mycket talar för de elektroniska transaktionsmedlen så kommer 

kontanter inte att sluta användas förrän tidigast 2030 (Sveriges Riksbank, 2013, s. 114). 

Enligt en del personer kan Bitcoin ge en elektronisk betalningsmetod som bibehåller en 

del av dessa fördelar. Bitcoin valutan är en ocentraliserad så kallad kryptovaluta, vilket 

är ett relativt nytt koncept. Enligt Sveriges Riksbank är bitcoin en virtuell valuta som 

delvis kan liknas med andra virtuella valutor, exempelvis Amazon Coins (Sveriges 

Riksbank, 2013, s. 70-72). De ser dock att användningsområdet för Bitcoins och andra 
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kryptovalutor är bredare än många andra virtuella valutor och är därför inte direkt 

jämförbara med dessa. 

 

För att undersöka Bitcoins adaption som betalningsmetod har vi observerat vilka 

metoder som använts vid undersökning av andra elektroniska tjänsters acceptans och 

adaption. Genom denna litterära undersökning har vi funnit att utöver kortbetalningar 

som blivit alltmer vanliga så har en därtill mer högteknologisk betalningsmetod vuxit 

fram. Nämligen mobilbetalningar, vilka bättre kan likna sig med den betalningsmetod 

som Bitcoin erbjuder. En studie som gjordes inom mobilbetalningars adaption över 

tiden av Yang et al., (2012, s. 137) visade att beteende principer, sociala influenser samt 

personliga egenskaper hade en effekt på de potentiella adaptörerna av 

mobilbetalningsmetoderna. Yang et al., (2012, s. 130) byggde sin studie på tidigare 

forskning om teknologisk adaption, närmare bestämt på Davis’ (1989) teknologi 

acceptans modell (TAM) samt Rogers’ (2003) diffusion av innovationer teori. Detta gör 

att dessa två metoder att undersöka Bitcoins acceptans och adaption av företag är av 

intresse då man kan dra liknelser mellan de två elektroniska tjänsterna. Både 

mobilbetalningar och Bitcoin möjliggörs genom en mjukvara som går att ladda ned till 

den modul som skall användas för betalningar. Bitcoin är både funktionell på 

mobiltelefoner, vilket är den modul som mobilbetalningar använder sig av, men även på 

andra moduler som datorer och surfplattor. Utöver det har Bitcoin en egen valuta, vilket 

skiljer den från mobilbetalningar som kan vara en potentiell risk. Bitcoin har även en 

helt annan strukturell uppbyggnad som är betydligt mer komplex än det system som 

mobilbetalningarna är uppbyggd på. Detta gör att det inte går att dra direkta slutsatser 

gällande Bitcoin utifrån undersökningar som gjorts inom mobilbetalningarnas adaption. 

Liknelsen mellan dessa två metoder är dock tillräckligt stora för att anse att vi kan 

använda oss av samma teoretiska grund och är även den grundläggande orsaken till 

varför vi valt att använda oss av TAM och diffusion av innovationer teorin i vår 

undersökning. 

 

Yang et al.,s (2012, s. 134) studie var riktad mot konsumenternas adaption av 

betalningsmetoden och inte riktad mot handlarnas. En studie om handlares adaption av 

mobilbetalningar har bland annat gjorts av Mallat & Tuunainen (2008). I denna studie 

fann Mallat & Tuunainen (2008, s. 40, 48-49) betydande faktorer för adaption av denna 

betalningsmetod vars karaktär som är en relativ fördel, vilket är en av de faktorer som 

återfinns i diffusion av innovationer (Rogers, 2003, s. 229). 

 

Som vi tidigare nämnt så är Bitcoin en kryptovaluta. Grunden för kryptovalutor 

skapades 1998 av Wei Dai (Bitcoin.org, u.å.a). Idén som Dai lade fram kallade han för 

b-money (Dai, 1998) i ett inlägg i cypherpunks mailing list (Bitcoin.org, u.å.a). Det var 

dock inte förrän 2008 som den första fungerande kryptovalutan presenterades, vilket 

skaparen Satoshi Nakamoto kallade Bitcoin (Nakamoto, 2008a). Den information som 

Nakamoto (2008b, s. 1) presenterade visade hur en virtuell valuta som skulle tillåta att 

två parter direkt kunde föra transaktioner mellan varandra utan att behöva vara beroende 

av en tredje förtroendesedd part skulle fungera. Trots att Bitcoin inte ägs av någon part, 

samt att den enbart backas av kod så har valutan funnit en supportorganisation som 

kallar sig Bitcoin Foundation. Enligt Bitcoin Foundation’s mission så skall de “...hjälpa 

människor utbyta resurser och idéer med större frihet.” (Bitcoin Foundation, u.å, 

översatt av skribenter). Detta förväntas de åstadkomma genom att standardisera, skydda 

samt marknadsföra Bitcoins (Bitcoin Foundation, u.å). 
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Sedan den första Bitcoin skapades 2009 (Nakamoto, 2009) så har valutan vuxit enormt i 

värde och dess användningsområde utökats. I nuläget handlas det dagligen för 

miljonbelopp i Bitcoins på Bitcoinmarknader och börsvärdet uppgår till 6.4 miljarder 

USD (Bitcoincharts, 2014a). Från att ha varit en idé som delats via maillistor så har 

valutan gått till att vara en acceptabel betalningsvaluta på många platser. Numera kan 

innehavare av valutan använda sina Bitcoins för att handla på 3872 legitima företag, 

varav över 1000 av dessa företag återfinns i Europa (Coinmap, 2014). Dessa 

handelsplatser utökas allt eftersom då fler och fler väljer att acceptera Bitcoins som 

betalmedel och även fler börjar använda sig av valutan för att handla med. 

 

1.2 Problemformulering 
 

Även om Bitcoins har vuxit mycket snabbt både gällande värde samt 

användningsområdet så har det inte varit en framfart utan motsättningar. Bitcoins har 

under sin utveckling blivit ifrågasatt och kritiserat av starka etablerade institutioner på 

den ekonomiska marknaden. Trots denna kritik från institutioner med hög tillförlitlighet 

av samhället väljer en del företag ändå att tillåta denna valuta vid betalning. Hur 

förklarar de etablerade teorierna, TAM och diffusion av innovationer, acceptansen och 

adaptionen av Bitcoins? 

 

1.3 Forskningsfråga 
 

Vilka faktorer, utifrån diffusion av innovations modellen samt TAM kan identifieras i 

företagarnas strategiska val att använda sig av Bitcoin som betalningsmetod? 

 

1.4 Syfte 
 

Vi kommer utifrån TAM samt diffusion av innovations modellen att genomföra en 

studie för att skapa en ökad förståelse om hur dessa teorier förklarar företags acceptans 

och adaption av Bitcoins för betalning av tjänster och produkter. 

 

 Att förstå på vilka grunder som företag har gjort det strategiska valet av införandet av 

Bitcoins i sina verksamheter kan ge viktig information till andra företag som ännu inte 

implementerat denna betalningsmetod men som överväger betalning med Bitcoins. 

Samt att undersökningen ger en inblick om hur dessa modeller förklarar Bitcoins 

implementerings process, vilket kan vara av nytta för framtida undersökningar inom 

området. Informationen kan även vara till potentiell användning för konsumenter som 

utifrån den åsikt företagarna har och de betydande faktorer som legat bakom 

implementering av Bitcoins kan göra ett mer informativt beslut gällande deras 

ställningstagande till valutan och dess betalningsmetod. Utöver detta kan informationen 

även vara till nytta för de tredje parterna som underlättar handel med Bitcoins utifrån 

informationen om de beståndsdelar av Bitcoin som handlarna ansett vara lockande och 

som därtill lätt till beslutstagandet av adaption. 
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1.5 Avgränsningar och Begränsningar 
 

Som vi har beskrivit så används Bitcoins på en global skala. Vi anser att en kvalitativ 

undersökning på global skala skulle kräva för många intervjuer för att anses relevant. På 

grund av den tid som skulle krävas för en global undersökning i kombination med mer 

praktiska anledningar har vi därför valt att minska det geografiska spektrumet för 

undersökningen. Vi har därför valt att för våra intervjuer avgränsa oss till företag 

belägna i Sverige för intervjuer och närmare granskning. Detta för att Sverige enligt 

studier har varit relativt aktiva i sin adaption av elektroniska transaktionsmedel i 

jämförelse med andra länder (Amromin & Chakravorti, 2007, s. 43). Men Sveriges 

starka adaption av elektroniska betalningsmetoder är inte bara hög i ett jämförande syfte 

utan man kan genom att observera statistik se att den Svenska betalningsmarknaden har 

förändrats kraftigt under ett fåtal år (Sveriges Riksbank, 2013, s. 13). Utöver detta 

valdes Sverige även för att dess geografiska position gör att det känns mest relevant för 

vår studie. Vi har dock valt att samla in vår sekundärdata på global skala då det är 

möjligt på ett annat sätt än vid intervjuerna.  

 

1.6 Val av forskningsområde 
 

Först och främst så anser vi att Bitcoins är ett fascinerande koncept och vi tycker att det 

är intressant att en sådan valuta har börjat bli accepterad på många håll. Vid en 

observation av ämnet går det även att identifiera att valutan på många håll inte backas 

av etablerade institutioner såsom exempelvis Kinas centralbank (Reuters, 2014). Trots 

det har valutan kunnat växa till den storlek som Bitcoins just nu har. Denna utveckling 

har dessutom skett under en mycket kort tid. Detta gör att valutan och den 

betalningsmetod som medföljer kan anses som en nytänkande idé. Denna kryptovaluta 

har dessutom varit mycket omtalad på sista tiden och många artiklar skrivs om valutan i 

affärstidningar som Dagens Industri (Dagens Industri [DI], 2014; Leijonhufvud, 2014), 

nyhetsbyråer (Reuters, 2014) samt kvällstidningar som Aftonbladet och Expressen 

(Strömbäck Horney, 2013; Johansson 2014). Detta gör att Bitcoins är ett relevant ämne i 

dagsläget. Utöver det så anses Bitcoins av många ha potential att kunna konkurrera med 

de i nuläget mer legitima betalningsalternativen och har därför en plats i den finansiella 

marknaden vilket gör att valutan och dess betalningsmetod bör undersökas. 

 

Vi har genom en undersökning av Bitcoins system identifierat fem stycken involverade 

parter som kan undersökas, vilket är; företag, konsumenter, tredje parter som förenklar 

dess användning, miners samt spekulanter. Vi kommer enbart att fokusera på företags 

användning och acceptans av Bitcoins och inte gå in på hur de övriga nämnda parterna 

använder och ställer sig till denna omdiskuterade valuta och betalningsmetod. Detta 

beror bland annat på att vi tror att en majoritet av konsumenterna inte vet vad Bitcoins 

är och att vi därför kommer att få ut mycket undermåliga resultat av en kvantitativ 

konsument undersökning om samplingen skall ske på ett korrekt sätt med slumpvis 

sampling. En sådan undersökning tror vi därför kommer att ge en svag grund för 

diskussion. Angående undersökning gällande de tredje parter som finns inom Bitcoin 

handeln, såsom Btcx, Coinbase och Bitpay, vilka förenklar växling och handelstjänster 

med valutan så skulle de passa bättre inom en undersökning av deras roll för valutans 

utveckling och funktion och inte handla om deras strategiska val gällande acceptans av 

valutan som legitim betalningsvaluta. När det kommer till miners handlar det även här 

mer om deras roll i valutans utveckling samt funktion, huruvida de släpper ut de 
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Bitcoins de fått från mining, om det finns en taktik bakom valen och dylika frågor. 

Miners kan även vara svåra att identifiera på grund av att vem som helst i teorin kan 

vara en miner. Spekulanterna har vi liknande syn på som vi har på de miners som finns 

inom systemet för Bitcoins. Undersökning gällande spekulanter skulle mer vara vinklat 

på deras inverkan på valutan. Vi känner även att det kan vara svårt att få tag på 

spekulanter som handlar med ett större belopp och som kan vara villiga att ställa upp på 

intervjuer. 
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2. Bitcoin 
 

Vi kommer i detta kapitel att gå igenom hur Bitcoin fungerar och hur man använder 

bitcoins för betalning. Mer därtill kommer ett flertal punkter av den kritik som Bitcoin 

systemet och dess valuta bitcoin bemött från etablerade institutioner och även media. 

Slutligen kommer en genomgång av de fördelar som finns med Bitcoins att presenteras. 

 

2.1 Hur fungerar Bitcoin 
 

Bitcoin fungerar genom att en kedja av tidsstämplar bildas för varje transaktion 

(Nakamoto 2008b, s. 2). Denna kedja fungerar då som en allmän huvudbok vilket 

inkluderar samtliga transaktioner som verifierats i blocket (Bitcoin.org, u.å.b). Varje 

transaktion skrivs även under med avsändarens signatur vilket görs med dennes 

personliga nyckel (Nakamoto 2008b, s. 2). Denna säkerhetsåtgärd gör att transaktionen 

inte går att förändra efter att den har utfärdats (Bitcoin.org, u.å.b). Information om 

transaktioner skickas ut till alla noder och dessa noder samlar ihop transaktionerna i 

block vars information skickas ut i nätverket där andra undersöker blocket. Noderna 

som tar emot information om ett block accepterar blocket om samtliga transaktioner i 

det givna blocket inte ännu har spenderats (Nakamoto, 2008, s. 3). Detta skapar en 

konkurrens i nätverket om att vara effektivast. Denna process när nätverket undersöker 

och verifierar transaktioner och implementerar blocket i blockkedjan kallas för mining 

(Bitcoin.org, u.å.b). Mining är även det som skapar nya bitcoins genom att ge noder 

som skapat nya block en summa bitcoins (Nakamoto, 2008, s. 4), samt att noderna som 

accepterat en transaktion kan ta ut en transaktionskostnad (Bitcoin.org, u.å.c). 

 

För att kunna handla med bitcoins krävs det att man har åtkomst till en bitcoinplånbok, 

vilket är en mjukvara som går att ladda ner till telefoner, surfplattor eller datorer. 

Plånboken ger då användaren sin första Bitcoinadress som användaren kan dela med sig 

av, för att föra transaktioner med andra innehavare av Bitcoinplånböcker (Bitcoin.org, 

u.å.b). Betalningar sker genom att skicka efterfrågat antal bitcoins till mottagarens 

Bitcoinadress vilket säljaren kan dela med sig av, i form av till exempel en QR kod 

(figur 1) innehållande informationen om dennes adress (Bitcoin wiki, 2014). Ett 

exempel på en Bitcoinadress är ”1MvG9R51sJtwpzcb65LkxawkG6vtVvPWjP” (Bitcoin 

Core Wallet, 2014). Betalningens funktion gör att själva betalningsmetoden inte skiljer 

sig särskilt mycket från de mer etablerade mobilbetalningsmetoderna. Med detta i 

åtanke kan betalningar med bitcoins jämföras relativt enkelt med dessa betalningssätt 

som just nu finns på marknaden. De transaktionskostnader som Bitcoin har går även att 

jämföra med de betalkort som finns på marknaden. Trots det höga värdet på enskilda 

bitcoins kan de användas för att föra mindre transaktioner och är därför användbar vid 

mindre köp som exempelvis betalning för en kaffe. Detta beror på att en enskild bitcoin 

går att dela ned till åtta decimaler, det vill säga 0,00000001 bitcoins. Denna summa 

kallas för en Satoshi (Bitcoin wiki, 2013). 
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Figur 1. QR kod. 

Källa: Bitcoin Core Wallet, 2014 
 

2.2 Kritik mot Bitcoin 
 

Bitcoin systemet har under några år vuxit sig relativt stor om man tar hänsyn till 

tidsramen för dess utveckling och valutan har stigit markant i pris. Bitcoins 

utvecklingsperiod har inte varit utan motgångar. Bitcoin har mött kritik från etablerade 

institutioner som centralbanker och affärsbanker. De har även bemött kritik ifrån media. 

Vi kommer i den här delen att beskriva den kritik som Bitcoin har mött ifrån media och 

de etablerade och betrodda institutionerna. 

 

Bitcoin har som vi tidigare nämnt funnit kritik från många etablerade institutioner runt 

om i världen. Bland dessa kritiska institutioner finner vi Kinas Riksbank som förbjudit 

de finansiella institutionerna i landet från att handla med kryptovalutan bitcoin. Men det 

är inte bara finansiella institutioner i andra länder som gjort ett negativt 

ställningstagande till handel med valutan. Däribland finns den Svenska banken SEB 

som nekar företag, vars verksamhet handlar om växling av valutan, från att öppna ett 

konto på SEB. De hänvisar till de allmänna finansiella risker som förtagen kan innebära 

samt risken för potentiell pengartvättning (Dahlberg, 2013). Därefter har både SEB samt 

Nordea beslutat att inte erbjuda tjänster relaterade med bitcoin handel till dess kunder. 

SEB hänvisar sitt beslut till att motverka potentiell penningtvätt (Magnusson, 2014). 

Utöver den formella kritik relaterat till penningtvätt så arresterades Bitcoin Foundations 

vice ordförande Charlie Shrem i New York för konspiration till att utöva 

pengartvättning (Hern & Rushe, 2014) vilket kan anses som ett slag mot valutans väg 

mot att accepteras av samhället. I Sverige motverkas denna risk för pengartvättning 

genom att de institutioner som erbjuder växling med valutan räknas som finansiella 

institutioner och måste därför enligt lag registrera sig hos Finansinspektionen (Sveriges 

Riksbank, 2013, s. 72). 

 

En annan organisation som gjort ett ställningstagande mot kryptovalutor är European 

Banking Authority som gick ut med en varning där de diskuterade risker som kan 

associeras med virtuella valutor. Tack vare kryptovalutornas höga anonymitet varnar de 

för att valutorna kan användas för kriminella aktiviteter och att polismyndigheter därför 

kan stänga växlingsplattformer och förvaringstjänster med kort varsel och därför 

förhindra dess användare från att nå sina tillgångar (European Banking Authority 
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[EBA], 2013). De varnar även att de virtuella plånböckerna som förvaras på datorer och 

telefoner kan vara ett mål för hackers. EBA fortsätter med att meddela att det har 

föregått fall där innehav av de virtuella tillgångarna gått förlorade till hackers och att 

chansen att få tillbaka dessa finansiella tillgångar är mycket små (EBA, 2013). 

Utöver den risk för penningtvätt som bitcoins relateras till så finner organisationer även 

andra risker med valutan som de uppmanar konsumenter att informera sig om och ta 

med sig i sitt beslutstagande innan investering. En av dessa organisationer var EBA som 

i sitt pressmeddelande tar upp att valutan inte är reglerad och att det inte heller finns 

några skydd för konsumenten i det fall där en potentiell tjänstgivare för växling eller 

förvaring av valutorna försätts i konkurs (EBA, 2013). Nordea, som nämnt ovan, har 

tagit ställning mot kryptovalutan och varnar även sina kunder för bitcoins med 

hänvisningar till att valutan är experimentell och inte är reglerad (Magnusson, 2014). 

EBA varar även konsumenter att de vid transaktion med virtuella valutor inte har 

beskydd med rätten till återbetalning under Europeisk lag (EBA, 2013). 

 

EBA uppmanar dessutom att de konsumenter som väljer att handla med kryptovalutor 

informerar sig om vad som gäller när det kommer till beskattning av dessa valutor vid 

växlingar och handel med de finansiella medlen (EBA, 2013). I Sverige har ett 

förhandsbesked gällande beskattning av Bitcoins vid växlingstransaktioner lagts fram. 

Detta beslut säger att “Växlingstransaktioner avseende bitcoins har ansetts omfattas av 

undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § första stycket ML.” (Skatterättsnämnden, 

2013). Detta beslut har dock överklagats av Skatteverket vilket gör att ärendet ännu inte 

är klargjort och att skattefrågan gällande bitcoins fortfarande är en aktiv fråga 

(Skatterättsnämnden, 2013). 

 

Utöver den tidigare nämnda kritiken så är ett vanligt argument dess höga volatilitet när 

man talar om den risk som kan medföras med bitcoin (Tucker, 2013; Goldman Sachs, 

2014, s. 5-6; O'Brien, 2013). Genom en enkel observation av Bitcoinmarknaderna 

(Bitcoincharts, 2014b) kan man se att de uppgifter som syftar på att valutan är högt 

volatil stämmer. Den höga volatiliteten blir ett enormt riskmoment för de som vill köpa 

och hålla Bitcoins för framtida användning eller vidare försäljning. Möjligheten för 

gemene innehavare av Bitcoins att enkelt och snabbt kunna sälja av sig sina tillgångar 

gör även att händelser på marknaden, som Mt. Gox kraschen, har en oerhörd inverkan 

på dess pris. 

  

En av många ansedd som den största fördelen med Bitcoin är dess mycket låga avgifter, 

oftast är överföringarna helt befriade från avgifter. Snabbheten är också något som 

uppskattas, alla överföringar sker omedelbart dygnet runt alla dagar i veckan oberoende 

om det är helgdag eller inte. Bitcoin fungerar över hela världen och både små och stora 

belopp kan överföras. Ytterligare fördelar som nämns är att det skyddar mot monetär 

inflation, att handlare inte behöver oroa sig för chargebacks. Vem som helst kan skicka 

och ta emot bitcoins och då källkoden är öppen kan vem som helst förbättra mjukvaran 

bakom Bitcoin (eMansipater, 2011). Bitcoin medför stor säkerhet då användaren är i 

full kontroll av transaktionen, ingen personlig information behöver lämnas och minskar 

risk för t.ex. identitetsstöld (Bitcoin.org, u.å.a). 
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3. Teoretisk metod 
 

Vi kommer nedan att presentera vår ontologiska inriktning, kunskapsteoretiska 

inriktning, angreppssätt och vårt slutgiltiga val av metod för studien.  

 

I denna studie har vi valt att undersöka hur svenska företagare väger olika faktorer mot 

varandra i valet att använda sig av Bitcoin som betalmedel. Vi anser att 

problemformuleringen kräver en djupare studie där vi vill förstå och tolka de 

bakomliggande faktorerna. Vi har därför valt att utgå från en konstruktionistisk 

ståndpunkt. 

 

Anledningen till att vi anser att en djupare studie krävs bygger på att då Bitcoin är 

väldigt nytt finns det inte så mycket tidigare forskning inom området att utgå ifrån. Det 

är fortfarande väldigt få företag som använder sig av Bitcoin som betalsystem i hela 

världen, och endast en liten andel av dessa återfinns i Sverige.  

 

Inom vetenskapen är ontologi en verklighetssyn för vad som finns och för hur den 

sociala verkligheten ska uppfattas (Bryman, 2011, s. 20). Inom konstruktionism skapas 

en social företeelse genom ett samspel individer emellan och genom kontinuerlig 

bearbetning. Efter utförda observationer av den information som finns om Bitcoins och 

genom paralleller som går att dra till andra teknologiska innovationer så uppfattar vi att 

denna verklighetssyn är den mest passande då den stämmer överens med de teorier som 

använts för undersökning av acceptans och adaption av dessa innovationer. En 

konstruktionistisk verklighetssyn passar en studie vilken använder sig av diffusion av 

innovation och acceptans av teknologi. 

 

Inom samhällsvetenskapen är epistemologi ett synsätt för vad som ska betraktas som 

kunskap (Bryman, 2011, s. 507). Interpretativism bygger på förståelse och tolkning. Då 

respondenternas perspektiv och uppfattning har en betydande roll i skapandet av våra 

slutsatser anser vi att interpretativism är kunskapssynen att utgå ifrån då vi utifrån 

tolkandet söker meningen i denna sociala företeelse. Det betyder att vi kommer försöka 

analysera informationen som erhålls från respondenterna för att sedan söka meningen 

utifrån deras perspektiv och uppfattningar vid datainsamlingstillfället. 

 

I denna studie har respondenterna möjligheten att ge breda svar på de frågor som ställs 

till dem och utifrån dessa svar kan vi komma fram till våra slutsatser. Detta gör att 

interpretativism lämpar sig till vår studie. Detta innebär att även om svaren som 

respondenten ger är ofullständiga och inte ger ett direkt svar på hur de ser på något så 

kan vi ändå uppfatta den underliggande meningen utifrån det ofullständiga svaret. Inga, 

eller väldigt få, av svaren från respondenterna kommer att vara exakt likadana även om 

respondenterna tar upp liknande faktorer. Även om många svar från respondenterna 

direkt reflekterar den åsiktssyn som de har gällande ämnet och vad som fått dem att 

göra vissa beslut eller hur de ser på de åsikter och den informationen som de besitter 

inom ämnet finns frågor som inte kommer att tillföra vår studie något nytt förrän vi drar 

slutsatser i samband med de övriga respondenternas svar. 

 

Då vi genom denna studie ska undersöka företags värdering av Bitcoins som är väldigt 

nytt har vi valt att fokusera på tidigare forskning kring de valda teorierna, diffusion av 

innovation och TAM. Vi önskar med hjälp av dessa granska om acceptansen av Bitcoin 
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stämmer in med dessa. Vi anser därför att ett deduktivt angreppssätt kommer hjälpa oss 

att applicera dessa teorier i vår studie. 

3.1 Angreppssätt 
 

Vår mening med denna studie är inte att skapa en ny teori som kan förklara Bitcoins 

adaption och acceptans. Det vi istället önskar uppnå med denna studie är att undersöka 

hur teorier som redan existerar kan ge oss svar på vår forskningsfråga: Vilka faktorer 

utifrån diffusion av innovations teorin samt teknologi acceptans modellen kan 

identifieras i företagarnas strategiska val att använda sig av Bitcoins? Detta innebär att 

vi kommer att testa de två teorierna vi valt att använda oss av, TAM och diffusion av 

innovation på Bitcoin. Med detta i åtanke anser vi att ett deduktivt angreppssätt är 

passande att utgå ifrån i vår studie.  

 

Hade vi istället valt att använda oss av ett induktivt angreppsätt hade det betytt att vi i 

och med denna undersökning av området försökt skapa en ny och egen teori som vi 

anser kan förklara företags adaption av Bitcoin. Vi anser att detta angreppssätt inte 

passar för vår studie eftersom vi studerar faktorer som det redan finns teorier kring i 

liknande studier. Hade vi istället haft andra faktorer som vi ansett kunnat vara de 

påverkande faktorerna i valet för företagens adaption av Bitcoins hade ett induktivt 

angreppsätt varit av intresse för vår studie. 

 

Vi har i vår studie valt att använda oss av den kvalitativa metoden. Denna metod 

använder man ofta när det gäller forskning kring nya ämnen. (Bryman, 2011, s. 340) Vi 

anser att vi då Bitcoins är så pass nytt måste få reda på företagens åsikter och tankar 

kring deras implementering av Bitcoins i företaget. I motsats till den kvantitativa 

metoden som utgår ifrån mätningen av siffror undersöker den kvalitativa metoden ord 

och åsikter (Bryman, 2011, s. 340). 

 

Detta val styrks även av att det finns väldigt lite tidigare forskning inom ämnet. Vi anser 

därför att det är viktigare att få djupgående svar av ett fåtal än att få en mängd ytliga 

svar. Vår verklighetssyn, kunskapssyn och vårt angreppssätt stämmer överens med de 

som vanligtvis används vid kvalitativ forskning (Bryman, 2011, s. 346). Vi vill ta reda 

på varför företag valt att använda Bitcoins trots den risk som detta betalsätt kan innebära 

och det motstånd som Bitcoins möter. Bitcoins grundades 2009 och som vi tidigare 

beskrivit kan det därför anses som ett väldigt nytt fenomen. Detta innebär att vi med 

denna kvalitativa studie hoppas kunna tillföra något nytt inom detta ännu outforskade 

område. 

 

I en kvantitativ metod utgår man i sin forskning från teorier för att sedan undersöka om 

en eller flera hypoteser går att fastställa eller måste förkastas. Utgångspunkten är från 

teorier och därefter undersöks en population med hjälp av vanligtvis enkäter för att mäta 

och kvantifiera. Denna undersökning kan inte leda till djupgående information om 

deltagarna men täcker istället in grundläggande information om flertalet deltagare. 

Nackdelarna med en kvantitativ metod är främst att det är väldigt svårt att 

uppmärksamma någonting som inte tidigare är upptäckt utan oftast använder man denna 

metod för att styrka och bevisa något som man redan vet (Bryman 2011, s. 171-172). 

 

Den kritik som riktas mot kvalitativ forskning avser i första hand att det är svårt att vara 

objektiv vilket leder till att forskaren har en tendens att påverka studien i en allt för stor 
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utsträckning. Subjektiviteten gör det också svårt att vid en omprövning av studien 

genomförd av en annan forskare komma fram till samma slutsats (Bryman 2011, s. 368-

369). Vi har i vår studie varit medvetna om detta från början och tagit detta i beaktande 

under hela processen. Vi klargör tydligt i vår studie vid varje moment hur vi försöker 

hålla oss så objektiva som möjligt. Vi har därför försökt lyfta fram fakta från både de 

som är positiva och negativa till Bitcoin.  
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4. Teori 
 

I detta kapitel kommer vi att ta upp samt förklara de teorier vi valt att använda oss av 

vid vår undersökning av Bitcoins. Vi kommer även att diskutera varför dessa teorier är 

relevanta för en undersökning inom ämnet genom att relatera Bitcoins till andra 

teknologiska tjänster som undersökts utifrån dessa teorier.  

 

Davis teknologi acceptans modell bygger på två förklarande faktorer som han använder 

för att förklara vad som gör att en person väljer att acceptera en teknologi innovation 

och använda den (Davis, 1989, s. 320). Diffusion av innovationer modellen som 

skapades av Rogers använder sig, till skillnad från Davis’ modell, av ett flertal faktorer 

som har olika betydande delar på innovationens adaption, beroende på vem adaptören 

är. 

 

4.1 Diffusion av Innovationer 
 

Diffusion av innovationer är en teori skapad av Rogers (2003) som beskriver hur nya 

innovativa idéer sprids via kommunikation (Rogers, 2003, s. 5). Rogers (2003, s. 6) 

beskriver diffusion som en social förändring i samhället då innovativa idéer accepteras 

eller avslås, vilket resulterar i konsekvenser för dess omgivning. Denna teori har bland 

annat använts för att undersöka diffusion av vattenkokare i byar i Peru (Rogers, 2003, s. 

11) mer därtill så har undersökningar med teorin gjorts för att bedöma aspekter av 

bönders adaption av innovationer (Rogers, 2003, s. 206). Den har även används vid 

undersökningar av mobiltelefoner (Rogers, 2003, s. 259-265). Utöver dessa har teorin 

använts för att undersöka elektroniska tjänster, vilket är vad som främst gör denna teori 

intressant ur syftet att undersöka Bitcoin. Processen av diffusion består av fyra 

huvudsakliga element; innovation, kommunikations kanaler, tid samt sociala system 

(Rogers, 2003, s. 11). Innovationen har enligt denna teori ett antal karaktärsdrag, vilka 

vi senare kommer att diskutera mer utförligt. När det kommer till 

kommunikationskanaler så har forskare kategoriserat dem med hjälp av två 

bestämmande karaktärsdrag. Dessa två karaktärsdrag säger att kanalen ett; antingen är 

massmedia eller interpersonlig och två; att källan antingen kommer från respondentens 

sociala nätverk eller en utomstående källa (Rogers, 2003, s. 204-205). Dessa kanaler 

skall enligt tidigare forskning spela olika roller när det kommer till spridande av 

kunskap om innovationen.  

 

Enligt teorin skall information från massmedia generellt sett vara av större vikt inom 

kunskapsstadiet än den information som kommer från interpersonliga 

kommunikationskanaler, men att den interpersonliga kanalen väger tyngre vid 

övertalningsstadiet (Rogers, 2003, s. 205). Detta beror på att information från 

massmedia når en vidare publik och då är effektivare att sprida information, men att den 

potentiella adaptören, genom interpersonliga kommunikationskanaler, kan föra en 

diskussion mellan denne och informationskällan (Rogers 2003, s. 205) vilket förenklar 

övertalning till innovationens fördel. I ett liknande skede är den utomstående 

informationskällan generellt sett mer betydande i kunskapsstadiet än de källor som kan 

observeras i det sociala nätverket hos adaptören, medan de sistnämnda källorna är mer 

betydande i övertalningsstadiet (Rogers, 2003, s. 207). Rogers (2003, s. 205) påpekar 

dock att kommunikationskanalerna skiljer sig åt beroende på den tidpunkt som den 

potentiella adaptören kommer i kontakt med innovationen. Detta är av intresse för oss 
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då källan till informationen som adaptören har grundat sitt beslut på kan skilja sig från 

vad teorin påstår skall vara av vikt vid de olika stadierna i beslutsprocessen. 

 

När det kommer till den tid då innovationen har antagits kommer vi, delvis för att 

förenkla vårt arbete, inte att gå in på djupet i karakterisering av adaptören utan kommer 

undersöka om den ideala typen av innovativa adaptörer stämmer in på våra 

respondenter. Den ideala typen av adaptör för en innovatör är enligt Rogers (2003, s. 

282) våghalsig. Adaptörer på denna nivå använder sig av kommunikationskanaler som 

sträcker sig utanför dennes egna sociala krets och skapar interpersonliga band med 

individer på ett brett geografiskt spektrum. Denna adaptör besitter även hög teknologisk 

kunskap och förståelse för nya innovationer (Rogers, 2003, s. 282). Enligt Rogers 

(2003, s. 211) så skall massmediekanaler vara viktigare för tidiga adaptörer än för 

senare samt att informationskällan oftare går att finna utanför den tidiga adaptörens 

sociala nätverk (Rogers, 2003, s. 213). En koppling till tid som vi kommer att 

genomföra i undersökningen är relaterad till innovationsbeslutsperioden vilket är den 

tid som det tar för adaptören att genomgå innovationsbeslutsprocessen (Rogers, 2003, s. 

213) som vi senare kommer att beskriva i mer detalj. Genom att observera 

innovationsbeslutsperioden hos våra respondenter avser vi att bland annat kunna se 

vilka kommunikationskanaler som använts vid de kortare perioder och om dessa är i 

enlighet med vad teorin påstår skall vara de kanaler som är de viktigaste. 

 

När det kommer till Bitcoins så är det, som vi nämnt ett flertal gånger, en mycket ny 

innovation och att vi därför befinner oss i de tidiga tidsstadierna med innovatörer som 

väljer att ta åt sig innovationen. Detta gör att tidsfaktorn i denna studie potentiellt inte 

kommer att vara av stor vikt. Vi kommer dock att inkludera frågor som går att relatera 

till tidens betydande del för vilka svar som respondenterna ger. Genom detta kommer vi 

att kunna se utifall tidsperioden när adaptörerna kommit i kontakt med Bitcoin har haft 

en inverkan på hur respondenterna funnit eller tagit åt sig information om innovationen. 

Vi kommer även att se om informationen som respondenterna funnit har skiljt sig ifrån 

varandra beroende på vilken tidpunkt som de kommit i kontakt med informationen. 

 

Med termen sociala system som vi tidigare nämnt menas enheter, vilket i det här fallet 

kan vara Svenska företagare som antagit innovationen och innovationens användare, 

som tillsammans är involverade i en problemlösningsprocess där samtliga på något vis 

arbetar för ett gemensamt fördelaktigt mål (Rogers, 2003, s. 24). Det kan även vara 

Svenska företagare i allmänhet där våra respondenter är en del av det sociala systemet. 

Det sociala systemet inom Bitcoin skiljer sig från många då det inte har någon direkt 

hierarki, men det går inom systemet att finna personer som är mer inflytelserika, vilka 

genom hög kunskap inom området och aktivt engagemang skaffat sig en starkare röst 

inom systemet. Då dessa personer har begränsad makt i systemet avser vi inte göra 

närmare undersökningar av deras åsikter. Inom det sociala systemet finner du även 

normer vilka systemets enheter främst agerar utifrån (Rogers, 2003, s. 26). Normerna 

för Svenska företag har då en roll att spela i Bitcoins diffusion i samhället. Tyvärr har vi 

inte haft möjligheten att undersöka normernas påverkan på diffusionen bland Svenska 

företag i allmänhet utan har avgränsat oss till adaptörernas sociala värderingar. Rogers 

(2003, s. 26) beskriver även en aktör inom det sociala nätverket vilken kallas 

åsiktsledare. Åsiktsledaren, vilket i Bitcoins fall bland annat är de stora institutionerna 

som riksbanker, informerar och ger råd åt enheterna i systemet angående innovationen. 

Dessa institutioners kritik mot Bitcoin har vi tidigare redogjort för och vi kommer 
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genom att undersöka kompatibiliteten mellan adaptören och innovationen se om den 

kritik som åsiktsledaren lagt fram är i enlighet med adaptörens värderingar. 

 

Som nämnt tidigare så har delar av teorin använts för att undersöka teknologiska 

innovationer. Bland dessa har vi funnit att teorin använts i undersökningar som gjorts 

inom mobilbetalningars adaption av konsumenter (Yang et al., 2012, s. 130; Schierz et 

al., 2010, s. 211). Utöver studier om mobilbetalningar använde Wessels & Drennan 

(2010, s. 552) sig av kompatibilitet, en faktor som återfinns i diffusion av innovationer 

teorin, i sin undersökning av mobila banktjänster. Det finns relativt många liknelser 

mellan mobilbetalningar och den betalningsmetod som Bitcoin erbjuder, vilket gör att 

denna metod därför lämpar sig till att undersöka Bitcoin. Dock så finns det relevanta 

skillnader mellan de två betalningsmetoderna vilket gör att man inte kan dra slutgiltiga 

slutsatser utifrån den undersökning som redan gjorts för mobilbetalningar. 

 

4.1.1 Innovationsbeslutsprocessen 

 

 
 

Figur 2. Innovationsbeslutsprocessen. 

Källa: Rogers, Diffusion of Innovations, 1983. 

 

Innovationsbeslutsprocessen är enligt Rogers (2003, s. 168) den process som en 

potentiell adaptör av en innovativ idé går igenom för att bedöma om de skall ta vara på 

idén eller om de väljer att förkasta den. Den modell som Rogers (2003, s. 169) skapade 

för att beskriva denna process består av fem olika stadier samt förutsättande faktorer 

relaterade till adaptörens karaktär och behovet av innovationen (Rogers, 2003, s. 170). 

Sekvensföljden av de tre första behöver dock inte nödvändigtvis vara av linjär karaktär, 

utan kan variera från situation till situation (Rogers, 2003, s. 178). Genom att undersöka 

adaptörens beslutsprocess genom dessa stadier som Rogers presenterar syftar vi till att 

bedöma hur denna metod förklarar den process som företagarna går igenom vid 
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beslutstagandet av adaptionen av innovationen. Det första stadiet är Kunskapsstadiet. 

Under kunskapsstadiet ligger den del då personen i fråga först erhåller kunskap om den 

innovativa idéns existens (Rogers, 2003, s. 171). Detta är dock bara starten av denna fas 

i modellen. Rogers (2003, s. 172-173) beskriver ytterligare två olika former av kunskap; 

hur man gör och principer. Kunskapen om hur man gör inkluderar information om hur 

denna innovation skall användas, vilken den korrekta applikationen av den innovativa 

idén är samt till vilken kvantitet av en innovativ hypotetisk produkt en adaptör bör 

inneha. I Bitcoins fall skulle denna information handla om hur företagaren hör talas om 

innovationen samt hur denne går till väga för att acceptera bitcoins vid betalning. 

Information gällande kvantitet av innovationen blir i denna studie inte relevant då vi 

undersöker en teknologisk mjukvara med ett nätverkssystem som medför en 

betalningsmetod. Exakt hur mycket information som krävs om hur innovationen 

fungerar är beroende på hur komplicerad den innovativa idén är (Rogers, 2003, s. 173).  

 

Därefter kommer principkunskap, vilket enligt Rogers (2003, s. 173) inte alltid behövs 

för att en potentiell adaptör skall kunna använda sig av innovationen. Han säger dock att 

risken för att innovationen används på ett felaktigt sätt ökar om principkunskapen om 

innovationen saknas. Principkunskap är baskunskaper vilket ligger till grunden för den 

innovativa idén (Rogers, 2003, s. 173). I en undersökning av Bitcoin skulle denna 

kunskap handla om nätverksuppbyggnad och kryptografi vilket skiljer sig en del från 

tidigare undersökta elektroniska tjänster. Men man kan även argumentera att generella 

datakunskaper tillhör principkunskaper för Bitcoin, vilket liknar den med 

betalningsmetoder som mobilbetalningar och även andra teknologiska tjänster. Genom 

att ställa frågor som kan kopplas till dessa delar av kunskapsstadiet förväntas vi kunna 

kartlägga adaptörernas kunskapsstadie och därifrån se vilka faktorer i detta stadie som 

påverkat dem i deras beslut att använda sig av Bitcoin. 

 

Det andra stadiet är Övertalningsstadiet. I det här stadiet bildar sig den potentiella 

adaptören en åsikt om innovationen, vare sig det är en positiv eller en negativ åsikt 

(Rogers, 2003, s. 174). Med detta menar Rogers (2003, s. 175) att vi går från det första 

stadiet som baserades på kognitivt tänkande till hur de som överväger innovationen 

känner. Eftersom den potentiella adaptören nu söker information på egen hand så har 

den selektiva uppfattningen en stor inverkan på den åsikt som skapas. I detta stadie 

återkommer därför några viktiga frågor. Nämligen; vart de söker information, vilken typ 

av information de får tag i och hur de uppfattar och analyserar denna information 

(Rogers, 2003, s. 175). Därför läggs vikt på information gällande innovationens relativa 

fördelar, kompatibilitet och komplexitet. I detta stadie så ingår även 

informationssökande vars syfte är att minska den osäkerhet som innovationen innebär 

och med detta undvika potentiell skada och risk som innovationen kan innebära 

(Rogers, 2003, s. 175). Detta görs oftast genom att söka råd från de, vars subjektiva syn 

liknar sin egen syn. För att undersöka detta stadie kommer vi att ställa frågor till våra 

respondenter som låter oss skapa en bild om hur de samlat ytterligare information 

gällande innovationen och hur de väger den information som de erhållit mot varandra 

samt vad deras uppfattning av innovationen var. Genom att ställa sådana typer av frågor 

kan vi se hur de faktorer som återfinns inom övertalningsstadiet kan kopplas till 

Bitcoins adaption. 

 

Inom övertalningsstadiet har enligt Rogers (2003, s. 170) även innovationens 

karaktärsdrag en betydande effekt, vilket vi valt att presentera senare för att inte skapa 

ett avbrott i presentationen av innovationsbeslutsprocessen. 
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Det tredje stadiet är Beslutstadiet. I det här stadiet görs beslutet om att antingen anta 

eller avslå innovationen (Rogers, 2003, s. 177). Utöver det stora val som görs i detta 

stadie så räknar man även in försöksperioder i detta stadie. Dessa försöksperioder är det, 

enligt Rogers (2003, s. 177), många som använder sig av för att minska de osäkerheter 

som kommer med innovativa idéer. Testperioder behöver dock inte utföras av den 

potentiella adaptören utan kan även utföras av andra liknande individer eller 

organisationer (Rogers, 2003, s. 177). Ett sådant test fungerar då som ställföreträdande 

för adaptören och denne kan då spara tid i beslutsstadiet. Den potentiella adaptören kan, 

som nämnt ovan, även avslå innovationen. Detta kan göras på två olika sätt, vilket är 

aktivt och passivt avslag (Rogers, 2003, s. 178). Aktivt avslag är att individen har 

funderat över att anta innovationen men efter testande bestämt sig för att inte 

implementera detta. Passivt avslag gör individen om denne inte övervägt innovationen 

utan direkt väljer att avslå. Genom att vi intervjuar företagare som antagit innovationen 

så har vi svar på att de i sitt beslutstagande gjort valet av adaption av 

betalningsmetoden, men vi kan genom frågor relaterade till eventuella försöksperioder 

se om detta haft en inverkan på deras beslutstagande och genom det bilda en uppfattning 

om huruvida försöksperioderna spelat en roll för Bitcoins adaption av företagarna. 

 

Det fjärde stadiet är Implementeringsstadiet. Implementeringsstadiet är när adaptören 

börjar använda sig av innovationen (Rogers, 2003, s. 179). Trots att valet att 

implementera innovationen redan är gjort så beskriver Rogers (2003, s. 179) att 

osäkerhet om innovationen ofta fortfarande finns hos adaptören och att de aktivt söker 

svar på frågor som; vart de kan få tag på innovationen, hur de skall använda den samt 

om innovationen kan medföra operationella problem. Rogers beskriver även att det i 

organisationer kan finnas en motståndskraft mot förändringar i dess struktur som kan 

visa sig i detta stadie (Rogers, 2003, s. 179). Implementeringsstadiet anses vara vid sitt 

slut när den innovativa idén inte längre skiljs från de andra valen utifrån sitt 

karaktärsdrag som ny, eller när adaptören väljer att avsluta sitt användande av den 

innovativa idén (Rogers, 2003, s. 180). 

 

Det sista stadiet i beslutsprocessen är Bekräftelsestadiet. I det här stadiet så söker 

adaptören av den innovativa idén efter information som bekräftar eller motsäger valet 

som denne gjort. Detta gör adaptören för att få sig en bild om de gjort det rätta valet 

(Rogers, 2003, s. 189). Om de finner information som motsäger det val som de gjort kan 

den dissonans som uppstår minskas genom att man överväger att ändra sitt val av aktion 

i frågan (Rogers, 2003, s. 189). 

 

4.1.2 Karaktärsdrag av Innovation 

 

Rogers (2003, s. 223) beskriver att man genom tidigare forskning kommit fram till fem 

karaktärsdrag som kan användas för att undersöka innovativa idéer. Det första 

karaktärsdraget av innovation som beskrivs är relativa fördelar. En relativ fördel är 

något som är bättre med den nya innovationen eller något som den nya innovationen ger 

som inte återfinns hos det som innovationen är menad att utbyta (Rogers, 2003, s. 229). 

De relativa fördelar som en innovation kan bringa går att mäta på många sätt, där ibland 

de ekonomiska och sociala aspekterna (Rogers, 2003, s. 229) men även de 

bekvämligheter som innovationen kan medföra (Rogers, 2003, s. 233).  Vikten av de 

olika fördelarna som innovationen ger bestäms enligt Rogers (2003, s. 229) av 

innovationens natur. Utöver det så beror även de relativa fördelarnas tyngd på den 
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potentiella adaptörens värdering av dessa fördelar (Rogers, 2003, s. 229). Rogers (2003, 

s. 233) beskriver att forskare har funnit att de relativa fördelarna av en innovation har 

stor betydelse för vilken takt dess adaption får. Vid observation av tidigare forskning 

inom handlares adaption av betalningsmetoder visades relativa fördelar ha en stor 

inverkan på huruvida handlaren valde att använda sig av betalningsmetoden eller inte. I 

en studie av Mallat & Tuunainen (2008, s. 48-49) visades att den moderna image som 

innovationen kunde medföra var betydande för företag. I en studie av Yang et al., (2012, 

s. 137) visades det att relativa fördelar var den näst starkaste förklarande faktorn för 

acceptans av mobilbetalningar. 

 

Det andra karaktärsdraget som beskrivs av Rogers är kompatibilitet. Kompatibiliteten är 

huruvida innovationen överensstämmer med den potentiella adaptörens värderingar 

samt de tidigare erfarenheter denne har med andra idéer av liknande karaktär (Rogers, 

2003, s. 240). Det handlar även om huruvida den potentiella adaptören behöver 

innovationen (Rogers, 2003, s. 240). Om innovationen inte är kompatibel med de 

sociala värderingar som den potentiella adaptören har så kan det bli svårt för denne att 

acceptera innovationen (Rogers, 2003, s. 241-243). I en studie som gjordes av Wessel & 

Drennan (2010, s. 561) visades att kompatibilitet mellan adaptören och teknologin var 

av stor vikt i beslutet om att acceptera denna. Utöver denna studie fann Yang et al., 

(2012, s. 137) att kompatibilitet var den högst betydande faktorn för acceptans av 

mobilbetalningar. I bedömningen av kompatibilitet kan Bitcoin skilja sig från de 

tidigare diskuterade mobiltjänsterna. Detta beror på att mobilbetalningar och mobila 

banktjänster inte bemött samma kritik från etablerade institutioner som Bitcoin har. 

Bitcoin har som vi tidigare diskuterat fått kritik för sin potentiella användbarhet i 

samband med kriminella aktiviteter. Detta gör att en adaptör vars sociala värderingar 

har en kompatibilitet med mobilbetalningar inte behöver vara kompatibel med den 

betalningsmetod som Bitcoin erbjuder. Detta gör även att kompatibiliteten mellan 

Bitcoin och adaptören kan ha en annan inverkan på beslutsprocessen än vad den har haft 

för tidigare undersökta elektroniska tjänster. Utöver detta kan Bitcoin komma att störa 

de etablerade betalningssystemen på ett annat sätt än tidigare introducerade system gjort 

för sina föregångare vilket potentiellt inte är kompatibelt med värderingar hos 

adaptören. 

 

Rogers fortsätter med att beskriva hur man inte kan se på innovation utan att jämföra 

den med äldre etablerade idéer och genom att jämföra innovationer med dessa idéer kan 

de som överväger idén minska de potentiella risker som innovationen kan innebära. 

Denna process kan både påskynda takten för innovationens adaption eller sänka takten 

av dess framfart (Rogers, 2003, s. 243). I detta fall kan många aspekter av Bitcoin liknas 

med andra tidigare elektroniska tjänster. Exempelvis så använder sig även 

mobilbetalningar av QR koder vid POS försäljningar. Detta öppnar möjligheten för en 

koppling mellan de två betalningsmetoderna för adaptören. Detta gör att denna del av 

karaktärsdraget hos innovationen kan ha en betydande effekt för adaption och därför är 

relevant att inkludera i en undersökning om Bitcoins. Som vi nämnt tidigare så är 

adaptörens behov av idén betydande för dess adaption. Behovet av en innovation 

behöver dock inte kännas av hos adaptören förrän denne blir medveten om 

innovationens existens. (Rogers, 2003, s. 246). Rogers (2003, s. 250) nämner även om 

innovationens benämning kan ha en effekt på huruvida den är kompatibel med den 

potentiella adaptören, då märkesnamn kan ha andra betydelser på olika platser. Denna 

aspekt gällande Bitcoin skapar på den Svenska marknaden inga betydande problem då 

inget av orden liknar negativt laddade ord i det Svenska språket. 
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Det tredje karaktärsdraget som Rogers beskriver är komplexitet, som innebär hur svår 

den innovativa idén är att förstå och använda (Rogers, 2003, s. 257). Rogers (2003, s. 

257-258) beskriver hur tidigare forskning om komplexitet tyder på att detta attribut 

negativt påverkar en innovativ idés adaptionstakt. Detta är en av de karaktärsdrag där 

Bitcoins potentiellt skiljer sig från andra betalningsmetoder såsom mobilbetalningar 

eller kortbetalningar då den inte har en liknande strukturell uppbyggnad som dessa. 

Detta gör att Bitcoins komplexitet kan ha en annan inverkan på dess adaption än andra 

betalningsmetoder och gör att man inte kan dra slutsatser från undersökningar av andra 

metoder. Den komplexitet som företagarna anser att Bitcoins har kan även enligt 

diffusion av innovation modellen ha en inverkan på hur mycket information som de 

undersöker (Rogers, 2003, s. 173) innan de gör sitt beslut, vilket kan skilja den från 

andra betalningsmetoder som har en annan nivå av komplexitet. Då man relativt enkelt 

kan argumentera för att Bitcoin är ett mer komplext system än det som används vid 

andra betalningsmetoder så kan detta ha en inverkan på den kunskapsnivå som de tidiga 

adaptörerna innehar i liknelse med introduktionen av datorer (Rogers, 2003, s. 257). 

 

Ännu ett karaktärsdrag av innovation är dess prövningsbarhet som enligt 

diffusionsmodellen kan ha en inverkan på adaptionen av innovationen (Rogers, 2003, s. 

258). Denna egenskap handlar om hur mycket den innovativa idén går att experimentera 

med på en nivå som inte är dess helhet. Om idén inte går att dela upp vid sin applikation 

kan det bli svårare att testa den, vilket gör att innovationens osäkerhet blir högre 

(Rogers, 2003, s. 258). En innovations prövningsbarhet ska generellt sett vara viktigare 

för de som antar innovationen tidigt än de som senare väljer att använda sig av den 

(Roger, 2003, s. 258). Denna faktor kan vara av intresse för undersökningen eftersom 

bitcoins i media fått kritik om att vara högt volatil och därmed kan det anses att 

innovationen bär med sig en hög risk. Denna potentiella risk skiljer sig från andra 

betalningsmetoder som inte involverar en flytande växelkurs. Därvid så kan Bitcoins 

grad av prövningsbarhet som betalningsmetod vara av vikt vid adaptörens val att anta 

metoden då denne kan pröva metoden själv och göra egna analyser och dra slutsatser 

om dess användning och de risker Bitcoins medför. 

 

Det sista karaktärsdrag som Rogers (2003, s. 232) beskriver är innovationens 

observerbarhet. Med innovationens observerbarhet menas att aktörer på marknaden kan 

observera de resultat som innovationen bringar för en utomstående adaptör (Rogers, 

2003, s. 258). När en innovations effekt kan observeras utan svårigheter ökar dess 

kommunikation till de sociala systemen och därmed är enligt diffusions teorin en hög 

observerbarhet positivt relaterad till en högre adaptionstakt (Rogers, 2003, s. 258). Även 

om Bitcoins är en mycket ny innovation är det just nu ett relativt stort antal av företag 

som valt att acceptera betalningsmetoden, dock så är detta inte fallet i Sverige ännu. 

Detta gör att det kan ha funnits aktörer på marknaden som antagit betalningsmetoden 

innan den potentiella adaptören som vi avser att undersöka. Rogers (2003, s. 259) säger 

dock att det kan vara svårt att observera teknologiska mjukvaror som finns i samhället 

och då även de som utomstående parter använder sig av. Trots det är det av intresse för 

undersökning att ta reda på om adaptören kunde observera företag som antagit 

innovationen och om detta gav denne någon information som var av användning i 

beslutsfattandet om att acceptera betalningsmetoden. Detta gör att de svar som vi 

erhåller från våra respondenter kan skilja sig från vad teorin påstår skall vara normen. 



 19 

4.2 Teknologi Acceptans Modellen 
 

Denna teori introducerades 1989 av Davis. Davis (1989, s. 320) frågade sig vad orsaken 

till att informationsteknik avslogs eller accepterades. Teorin har använts som grund för 

tidigare forskning inom acceptansen av mobila tjänster (Yang et al., 2012, s. 130; 

Curran & Meuter, 2005, s. 107; Wessel & Drennan, 2010, s. 551) vilket gör den 

relevant i syfte att undersöka Bitcoin. Davis kunde med hjälp av tidigare forskning 

identifiera två stycken variabler som visats sig vara av vikt i denna fråga. Dessa var 

uppfattad användbarhet och uppfattad svårighet att använda (Davis, 1989, s. 320). 

Genom egna tester och statistisk data kunde Davis (1989, s. 333) säga att det fanns en 

empirisk relation mellan acceptans av teknologi och de två variablerna. Med uppfattad 

användbarhet menas huruvida de som överväger att använda sig av teknologin anser att 

den kommer att förbättra deras förmåga att utföra en uppgift (Davis 1986, s. 320). 

Denna förklarande variabel är enligt Davis (1989, s. 333) av större vikt än den 

uppfattade svårigheten. Vid en undersökning av acceptans av Bitcoins är det därför 

viktigt att fastställa om betalningsmetoden anses vara användbar eller inte och därför 

undersöka om dess användbarhet är relaterad till acceptansen av denna. Den 

användbarhet som respondenterna anser att Bitcoin har kommer vi att kunna få en 

uppfattning om genom frågeställningar där respondenterna får förklara huruvida 

Bitcoins är användbar. Davis (1989, s. 320) fortsätter med att beskriva att uppfattad 

svårighet att använda är om en potentiell användare av teknologin tror att den kommer 

att vara enkel att använda sig av. Om andra variabler håller sig på samma nivå för olika 

teknologiska idéer så kommer enligt Davis (1989, s. 320) den som är lättast att använda 

sig av att ha en fördel när det kommer till acceptans av potentiella användare. Det finns 

numera många olika betalningsmetoder på marknaden och om Bitcoin anses vara svåra 

att använda sig av så kommer det enligt denna teori att påverka dess acceptans då 

många redan har vant sig vid hur andra betalningsmetoder fungerar. Detta gör att denna 

faktor är viktig att inkludera i en undersökning av företags acceptans av Bitcoins. För att 

fastställa svårigheten att använda Bitcoins kommer vi även här att använda oss av 

förklarande frågeställningar där respondenten får uttrycka sin åsikt om hur de 

uppfattade Bitcoins svårighet att använda. 

 

4.3 Diffusion av innovationer och TAM i tidigare studier 
 

Även om TAM är en modell vars grund använts vid ett flertal tillfällen för att undersöka 

acceptans av teknologi så finns det kritik mot modellen samt utvecklingar av den. En 

studie av Turner et al., (2010) avsåg att undersöka huruvida TAM visade faktisk 

användning av teknologin. Genom att utföra mallbaserade litterära granskningar av 

studier där någon form av TAM modell använts kunde de extrahera den data som skulle 

krävas för att genomföra studien och därmed svara på forskningsfrågorna (Turner et al., 

2010, s. 465). I studien fann Turner et al., (2010, s. 470) att de två faktorerna som 

återfinns i originalet av TAM, det vill säga uppfattad användbarhet och uppfattad 

svårighet att använda (Davis, 1989, s. 320) var sämre på att förklara faktiskt användande 

än respondenternas beteendeavsikt att använda sig av teknologin. De fortsätter med att 

påpeka vikten av en objektiv mätning av faktisk användning kontra en subjektiv, då de 

fann skillnader mellan de två mätningsmetoderna gällande faktorernas relation till 

acceptansen (Turner et al., 2010, s. 471). I vår studie har de intervjuade respondenterna 

accepterat teknologin och implementerat denna i sin verksamhet vilket gör att vi 

objektivt kan observera en faktisk användning av teknologin. Denna studie som Turner 
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et al., (2010) genomfört säger oss att vi bör vara vaksamma vid dragande av slutsatser 

baserad på tidigare undersökningar vilket involverar faktorer som vi undersökt, då 

studien kan vara genomförd med en subjektiv metod för att bedöma användning och 

därvid kan ha en annan effekt på resultatet. 

 

Som nämnt ovan har TAM använts i utvecklade former av dess original. En av de 

studier som använt sig av en utvecklad form av TAM är Curran & Meuters (2005) 

undersökning av självbetjänings teknologi. Studien utfördes i syfte att skapa både en 

praktisk grund för strategisk marknadsföring och samt att utveckla teorin (Curran & 

Meuter, 2005, s. 104). Utöver de två grundläggande faktorerna från TAM adderade de 

risk och behov av interaktion i modellen (Curran & Meuter, 2005, s. 104) för att kunna 

bedöma acceptansen av självbetjäningsteknologi. I avsikt att testa denna nya modell 

utfördes en kvantitativ undersökning för tre olika former at självbetjäningsteknologi, 

nämligen ATMs, internetbanktjänster och mobila banktjänster (Curran & Meuter, 2005, 

s. 106). I den studien fann de att faktorernas betydelse för acceptans skiljde sig mellan 

äldre och nyare teknologi (Curran & Meuter, 2005, s. 111). Denna observation är av 

intresse för oss då Bitcoin är en mycket ny teknologi och vi bör därför vara 

uppmärksamma på denna skillnad då vi drar slutsatser som kopplas till sekundärdata. 

Deras resultat visade att uppfattad risk var den enda av de faktorer som undersökts som 

hade en statistisk förklarande effekt vid acceptans av en ny teknologi (Curran & Meuter, 

2005, s. 111), vilket blir av intresse vid analys av de risker som respondenterna och 

sekundära källor nämner. 

 

Denna utvecklade form av TAM modellen användes även av Wessel & Drennan (2010, 

s. 550) i deras studie för att undersöka mobila banktjänsters acceptans av konsumenter 

och hur hållbar modellen som utvecklats av Curran & Meuter (2005) är i förklarandet av 

M-banking. De introducerade även två egna faktorer i modellen som de testade. Dessa 

två faktorer var uppfattad kostnad och kompatibilitet (Wessel & Drennan, 2010, s. 551). 

Undersökningen utfördes genom en kvantitativ internet baserad enkät med en 

uppskattad svarsfrekvens på 11.7% (Wessel & Drennan, 2010, s. 553). I denna studie 

fann även de att risk (Wessel & Drennan, 2010, s. 559) var en förklarande faktor för 

acceptans av teknologin, samt att uppfattad användbarhet hade en direkt effekt (Wessel 

& Drennan, 2010, s. 558). Studien visade även att uppfattad kostnad var förklarande 

faktorer för acceptans av teknologin (Wessel & Drennan, 2010, s. 561).  Genom vår 

observation av dessa två artiklar beslutade vi oss för att inkludera uppfattad risk i vår 

undersökning då Bitcoin är en mycket ny teknologi och därför, enligt denna teori, bör 

vara påverkad av uppfattad risk hos den potentiella adaptören. Vi har genom ett 

kvalitativt tillvägagångssätt avsett att få reda på vilka, om några, risker som 

respondenterna ser med teknologin och utifrån de svar som respondenter ger koppla det 

till karaktärsdrag (Rogers, 2003, s. 282) som beskrivs för den ideala adaptören i detta 

tidsskede. Den uppfattade kostnaden som teknologin innebär ansåg vi inte vara av 

relevans vid en kvalitativ studie då Bitcoin möjliggörs genom en mjukvara som går att 

ladda ned utan kostnad och som går att använda på ett flertal moduler varav en del redan 

är vitala för de flesta företag.  

 

Utöver dessa utförde Yang et al., (2012, s. 130) en undersökning som de, med en 

modell som de baserade på tidigare forskning inom adaption av innovation, syftade till 

att utveckla en teoretisk ram för undersökningar av mobilbetalningar. Som tidigare 

nämnt var två av dessa TAM och diffusion av innovation teorin. Den teoretiska 

modellen som de skapade bygger på sex faktorer. De två första som nämns är 
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kompatibilitet och relativa fördelar vilket i modellen har en positiv inverkan på persons 

avsikt att anta innovationen (Yang et al., 2012, s. 130). Därefter nämner de uppfattad 

risk och uppfattad kostnad som en negativ faktor för adaption av innovationen. Dessa 

fyra faktorer presenteras under en huvudfaktor som de benämner personliga 

övertygelser (Yang et al., 2012, s. 131). De sistnämnda faktorerna i modellen är sociala 

influenser och personliga egenskaper, vilket enligt modellen kan ha en direkt påverkan 

på avsikten att acceptera innovationen eller en indirekt påverkan via de tidigare nämnda 

faktorerna. Yang et al., (2012, s. 131) försvarar deras val av faktorer från den tidigare 

litteraturen genom att nämna att relativa fördelar och kompatibilitet som återfinns i 

diffusionsteorin har bekräftats som återkommande förklarande faktorer av teknologisk 

adaption. Mer därtill har både uppfattad risk och uppfattad kostnad bevistats vara av 

vikt vid adaption enligt tidigare studier som Yang et al., (2012, s. 132) undersökt. De 

sociala influenserna som de nämner återfinns även de inom diffusionsteorin som 

förklarande faktor för adaption (Yang et al., 2012, s. 132). Den sista faktor som de 

inkluderat i sin modell är hur innovativ den potentiella adaptören är, vilket påverka hur 

de ser på nackdelar och fördelar av en innovation.  

 

Modellen som Yang et al., (2012, s. 133) skapade undersöktes genom ett kvantitativt 

tillvägagångssätt med frågeformulär. I studien fann de att sociala influenser, personliga 

egenskaper och de faktorer som ligger under personliga övertygelser hade en direkt 

förklarande effekt på potentiella adaptörers avsikt att använda innovationen (Yang et al., 

2012, s. 137). De visar även att den potentiella adaptörens personliga egenskaper och de 

sociala influenserna hade en indirekt inverkan på adaption via faktorerna under 

personliga övertygelser. Följden av mest signifikant i förklarande hos de faktorerna 

under personliga övertygelser löd; kompatibilitet, relativa fördelar, uppfattad kostnad 

och sist uppfattad risk (Yang et al., 2012, s. 137). Detta var dock en subjektiv mätning 

av adaptörerna vilket inte visar faktiskt användande. 

 

En objektiv mätning gjordes även, vilket visade att uppfattad kostnad inte var betydande 

för de nuvarande användarna av innovationen (Yang et al., 2012, s. 137). De fortsätter 

med att nämna att den mest betydande faktorn för dessa användare var relativa fördelar, 

följd av uppfattad risk och kompatibilitet. Yang et al., finner även i studien att sociala 

influenser direkt påverkar avsikten att anta innovationen men att denna faktor enbart har 

en indirekt inverkan på de potentiella adaptörerna.  

 

Genom Yang et al.,s (2012) undersökning av mobilbetalningar har vi erhållit en högre 

förståelse för de relativa fördelarnas och kompatibilitetens del som förklarande faktorer 

i adaption av en teknologisk innovation. Vi har även fått en bättre förståelse för den 

uppfattade risken som förklarande faktor samt att studien gett underlag för att dra 

slutsatser då studien inkluderade objektiv data. Undersökningen har även delvis gett ett 

stärkande argument i valet att inte undersöka den uppfattade kostnader för innovationen 

i en kvalitativ form. Detta är på grund att vi kan argumentera att Yang et al.,s resultat 

från undersökningen visar att svaren från respondenterna troligen inte varit betydande. 

 

De undersökningar som hittills beskrivits har vart fokuserade på konsumentsidan av 

innovationers adaption. En studie om handlares adaption av mobilbetalningar har bland 

annat gjorts av Mallat & Tuunainen (2008). I denna studie fann Mallat & Tuunainen 

(2008, s. 48-49) att de betydande faktorerna för adaption av denna betalningsmetod var 

huruvida den kunde öka försäljning i form av; nya kunder, en ökad produktserie och en 

effekt på kunders impulsköpande genom en högre grad mobilitet än andra metoder 
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(Mallat & Tuunainen, s. 40). De fann även att den potentiella image som 

betalningsmetoden gav kunde vara en drivande kraft samt att den alternativa metoden 

skulle sänka kostnaderna (Mallat & Tuunainen 2008, s. 48-49). Mer därtill fann de att 

komplexitet och kompatibilitet mellan företaget och teknologin kunde vara en barriär 

för adaption av teknologin hos företagarna (Mallat & Tuunainen 2008, s 49). Dessa 

resultat kom de fram till genom utförande av kvalitativa intervjuer i syfte att upptäcka 

nya faktorer och en kvantitativ undersökning för att undersöka den generella 

uppfattningen hos företagarna (Mallat & Tuunainen, s. 29). Denna metod användes 

primärt på grund av teknologins nya natur. Genom denna undersökning visar då Mallat 

& Tuunainen att relativa fördelar, komplexiteten och kompatibiliteten av innovationen 

hade en inverkan på adaptionen, vilket är en av de faktorer som återfinns i diffusion av 

innovationer teorin (Rogers, 2003, s. 229). Därför anser vi att denna studie och dess 

resultat är viktig för vår undersökning även om de inte baserat sin studie på TAM och 

diffusion av innovationer. 

 

De som har använt sig av TAM i tidigare studier (Curran & Meuter, 2005; Wessel & 

Drennan, 2010; Yang et al., 2012) har inte använt sig av originalformen av TAM utan 

modellen har agerat som grund för deras egen modell som de skapat genom addering av 

egna faktorer i modellen. Vi har valt att inte presentera dessa ritade modeller i denna 

uppsatts då vi anser det skulle förvirra läsaren gällande vilken modell som vi utgår ifrån.  

 

4.4 Mobiltjänster kontra Bitcoin 
 

Om man jämför mobilbetalningar med Bitcoins kan man se att Bitcoins medför ett 

flertal kritiska aspekter som inte återfinns i mobilbetalningstjänsten. Mobilbetalningarna 

är bland annat reglerade av företag som håller i tjänsten och därför finns det en ansvarig 

part vid transaktionerna, det har dock börjat dyka upp företag som erbjuder försäkringar 

av tillgångarna som de har hand om (Circle, 2014). Mer därtill har Bitcoin en helt annan 

strukturell uppbyggnad än vad mobilbetalningarna har vilket kan göra att den potentiella 

adaptören inte förlitar sig på det främmande systemet. Detta kan ha en inverkan på de 

potentiella adaptörernas val att godkänna betalningsmetoden. Utöver den grundläggande 

skillnaden i struktur har Bitcoin ytterligare en aspekt som inte återfinns hos 

mobilbetalningar, nämligen sin egen valuta. Denna valuta måste växlas om företaget vill 

använda de finansiella tillgångar de erhållit genom Bitcoin hos andra som inte 

accepterar betalningsmetoden. Denna valuta skiljer sig från de nationella valutorna som 

används vid mobilbetalningar då denna inte är reglerad av en statlig institution. Valutan 

har istället ett fast antal vars värde bestäms av efterfrågan av den.   

 

En liknelse är att Bitcoin är funktionsbar på den modul som mobilbetalningar och andra 

mobila tjänster använder sig av. En annan liknelse med de två metoderna är att båda 

fungerar via skannande av QR koder som ger en adress, eller att innehavaren manuellt 

skriver in en adress. Om man bortser från valutaväxlingen är Bitcoins aktuella funktion 

mycket lik andra mobila tjänster, vilket gör att handel med Bitcoin inte är svårare än 

handel med mobilbetalningsmetoden. Detta gör att processen för företag som accepterat 

bitcoin i stor grad är likadan som för de som accepterar nationella valutor via 

mobilbetalningar. Om företaget använder sig av en teknisk partner bör denna skillnad 

inte märkas av, annat än att en större del av inkomsten stannar i företaget. 
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4.5 Summering av teorier 

 

Innovationsbeslutsprocessen 

 

Kunskapsstadiet. Erhåller första kunskap om 

innovationen genom 

kunskapskanaler. 

Massmedia eller 

interpersonliga;  

innanför eller utanför 

socialt nätverk. 

Övertalningsstadiet. Erhåller och söker 

ytterligare kunskap om 

innovationen för att bilda 

uppfattning. 

Massmedia eller 

interpersonliga;  

innanför eller utanför 

socialt nätverk. 

Relativa fördelar Någon egenskap som 

innovationen har som är 

bättre än hos andra. 

Exempelvis: lägre pris eller 

transaktionshastighet. 

Kompatibilitet Hur kompatibel 

innovationen är med 

adaptören och tidigare 

innovationer. 

Exempelvis: hur den 

förhåller sig till adaptörens 

sociala värderingar eller 

om den är lik andra 

innovationer den kan 

tänkas utbyta. 

Komplexitet Hur komplex innovationen 

är. 

 

Prövbarhet Hur enkel innovationen är 

att pröva. 

 

Observerbarhet Svårigheten att erhålla 

information genom att 

observera marknaden och 

vilken information som 

erhålls. 

 

Beslutsstadiet Beslut om att antaga 

innovationen eller ej görs. 

Val att använda sig av 

försöksperiod eller inte 

fastslås. 

 

Implementeringsstadiet Innovationen börjar 

användas. Potentiella 

operationella problem söks. 

 

Bekräftelsestadiet Söker information för att 

validera beslutet som 

tagits. 

 

 

Tabell 1. Summering av innovationsbeslutsprocessen 
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TAM 

 

Uppfattad användbarhet. Hur användbar den 

potentiella användaren tror 

att teknologin kommer 

vara. 

Exempel: om de tror att de 

kommer att kunna utnyttja 

den. 

Uppfattad svårighet att 

använda. 

Hur svår teknologin 

uppfattas vara att utnyttja. 

 

Uppfattad risk. De risker som den 

potentiella användaren ser 

med teknologin. 

 

 

Tabell 2. Summering av TAM 
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5. Praktisk metod 
 

Nedan kommer vi att redogöra för hur vi praktiskt gått till väga under studiens gång. Vi 

redogör för vårt urval och hur vår datainsamling skett. Vi beskriver sedan hur vi gått 

till väga med intervjuerna och hur vi utformat våra intervjufrågor. Vi förklarar hur vi 

kommer att gå till väga i analysen. Kapitlet avslutas med enskilda stycken för etik, 

litteratursökning och access.  

 

5.1 Urval av undersökningsenheter 
 

Vi har utöver intervjuer även använt oss av sekundärdata från hemsidor, forum och även 

några videor. Detta för att komplettera det material vi hoppas erhålla genom 

intervjuerna.  

 

För att kunna genomföra vår undersökning krävs det att vi har access till företagare i 

Sverige som tillåter Bitcoins som betalsystem. Vi har använt oss av ”coinmap.org” för 

att lokalisera de företag i Sverige som använder sig av Bitcoins. Denna visar att det 

finns 27 företag runt om i Sverige som accepterar Bitcoins (Coinmap, 2014). Under 

studiens gång har vi av två företag blivit meddelade att de inte längre accepterar 

Bitcoins så populationen av företag i Sverige som använder Bitcoin som betalmedel är 

alltså 25 stycken.  

 

För att säkerställa att få genomföra minst sju intervjuer har vi valt att kontakta alla dessa 

företag (hela vår population) för att sedan intervjua de som väljer att ställa upp. 

Anledningen till detta är att vi anser att vi behöver uttömmande svar på våra frågor och 

det kräver att de vi intervjuar är väl insatta i ämnet och även att de är villiga att svara på 

frågor inom området. För att öka intresset att delta hos de företag vi kontaktat har vi 

skickat ut ett mail till samtliga där vi trycker på att de är innovatörer inom detta ämne 

och vikten av att de väljer att delta. 

 

Vi är medvetna om att detta innebär att vi inte kunnat använda oss av ett slumpmässigt 

urval. Vi anser dock som tidigare nämnt att det i vår studie är av större vikt att få 

intervjua personer som är villiga att medverka. Vi har dock gett alla i populationen 

samma chans att delta i ett första skede genom att skicka ut förfrågan om intervju. 

Vi skickade ut en mailförfrågan till alla företag som använder sig av Bitcoins i Sverige.  

 

Då vi fick flertalet svar där respondenterna inte kunde tänka sig att utföra intervjun över 

telefon men istället var intresserade av att besvara våra frågor via mail valde vi att till 

dessa maila ut den intervjumall (se appendix 2) som vi använt oss av vid våra 

telefonintervjuer. Vi valde att specificera frågorna gällande kompatibilitet då vi under 

telefonintervjuerna fått förklara denna för respondenterna och inte skulle ha möjlighet 

att kunna göra det till de som besvarade frågorna via mail. Vi var medvetna om att 

mailintervjuerna mest troligt inte skulle ge lika djupgående svar som våra 

telefonintervjuer men fann detta ändå av betydelse för att öka vår förståelse kring 

företagens syn och åsikter kring Bitcoin för att kunna dra slutsatser kring detta. 

 

För att ytterligare få fler respondenter valde vi att kontakta de vi inte fick något svar av 

efter mailförfrågan via telefon för att fråga om de kunde tänka sig att ställa upp på en 

intervju gällande Bitcoin. Vi lät respondenterna återkomma med en tid som passade för 
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att det skulle kännas så enkelt som möjligt för dessa och för att de inte skulle uppleva 

intervjun som något negativt. Att låta respondenterna välja en dag och tid som passat 

dem resulterar även i att de har tid att svara på våra frågor. Efter förfrågningarna via 

telefon valde ytterligare fem respondenter att ställa upp på en intervju. 

5.2 Val av datainsamlingsupplägg 
 

Då vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i denna studie kommer vi att 

genomföra strukturerade intervjuer för att erhålla den information vi önskar av våra 

undersökningsrespondenter. Då det endast finns 27 företag som använder sig av 

Bitcoins i Sverige med majoriteten placerade i Göteborgs- och Stockholmstrakterna 

anser vi telefonintervjuer som mest lämpade för att kunna täcka av hela Sverige 

geografiskt. 

 

Det finns dock nackdelar med att intervjua via telefon. Hade vi istället kunnat intervjua 

våra respondenter personligen hade vi kunnat utläsa ytterligare information genom 

kroppsspråk och ansiktsuttryck. (Bryman, 2011, s. 432-433). De fördelar som en 

telefonintervju innebär till skillnad från en personlig intervju där respondenten sitter 

mitt emot den som intervjuar kan vara att en telefonintervju i mindre utsträckning 

upplevs som ett stressmoment. I de fall där respondenten inte är stressad och på så sätt 

känner sig mer trygg leder detta i en större utsträckning till mer sanningsenliga svar. 

(Bryman, 2011, s. 432-433). 

 

5.3 Operationalisering 
 

I en studie utformar forskaren begrepp som denne anser är viktiga och som speglar en 

social verklighet (Bryman, 2011, s. 154). Dessa begrepp operationaliseras sedan i ett 

beskrivande av de operationer eller tillvägagångssätt som kommer till användning vid 

mätning av dessa begrepp (Bryman, 2011, s. 151). 

 

Vi har översatt dessa begrepp genom ett undersökningsinstrument i form av 

strukturerade intervjuer. Varför vi mäter utifrån strukturerade intervjuer är med 

anledning att vi följer samma riktlinje i verklighetssyn, kunskapssyn och angreppssätt, 

men också för att undersökningsinstrumentet har betydelse då vår sociala företeelse är 

av ”privat karaktär” och något som vi inte kan studera på egen hand. Det vill säga att vi 

vill tolka och förstå respondenternas uppfattning och upplevelse kring den sociala 

företeelse som vi undersöker. De begrepp som vi anser är viktiga och som vi kommer 

att använda i vår intervjuguide utgår ifrån Diffusion of Innovation och TAM. Alla 

frågor finns i vår intervjuguide (appendix 2).  

 

5.3.1 Innovationsbeslutsprocessen 

 

Vi har valt att i början av intervjun be våra respondenter att svara på hur länge företaget 

har varit verksamt och även cirka hur många anställda som företaget har. Detta för att 

om det finns stora skillnader mellan de olika respondenterna kunna se om detta kan vara 

den varierande faktorn som leder till skillnaderna.  
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Till att börja med vill vi undersöka de faktorer som ligger inom Kunskapsstadiet. För att 

undersöka kunskapsstadiet hos respondenten ställdes frågan; “Hur kom du i kontakt med 

Bitcoin? Beskriv från vilka sociala nätverk (ex. vänner, internet forum, professionella 

rådgivare) som den initiala informationen kom ifrån.”. Genom denna frågeställning får 

vi reda på vart den initiala informationen om Bitcoins kom från. Det vill säga om 

informationen kom från massmedia eller interpersonliga källor och om källan ligger 

inom respondentens sociala nätverk eller om den återfinns utanför. Genom frågan kan vi 

senare avgöra om svaren från respondenterna är i enlighet med vad teorin påstår att 

svaren bör vara. Vi ställde även frågan; “Beskriv vad informationen sade dig samt hur 

ingående informationen var?”. Med denna fråga får vi reda på vad informationen som 

respondenten kom i kontakt med innehöll. Detta går då att koppla till de olika former av 

information som enligt diffusionsteorin samlas i detta stadie. Vi kan då utifrån de svar 

som respondenterna ger bedöma vilka typer av information som samlades och som 

därför kan ligga bakom respondentens val att acceptera innovationen och om denna typ 

av information är i enlighet med vad teorin påstår är av vikt. 

 

För att inte gå miste om eventuella principiella delar av informationen som 

respondenten kom i kontakt med samt att identifiera karaktärsdrag hos adaptören så 

ställde vi frågan; “Hade ni tidigare eller fick ni nyfunnen kunskap om nätverk och 

kryptografi? Kan ni i sådana fall beskriva vad?”. Genom denna fråga kunde vi se om 

informationen som respondenten kom i kontakt med innehöll principinformation om 

ämnet. Dessutom kan vi genom denna fråga se viken nivå av principkunskap som 

adaptören hade. Vi kan då utifrån de svar som vi fått av respondenterna koppla denna 

information till vad teorin påstår att vikten av principkunskap är. Som vi tidigare nämnt 

så uppfattar vi att generella datakunskaper kan relateras till Bitcoins principkunskap. 

Därför valde vi att ställa frågan; “Hur skulle ni beskriva era egna datakunskaper?”. 

Genom de svar som respondenterna ger kan vi då avgöra vilken nivå av 

principkunskaper som denne innehar. Vi kan då koppla denna information till 

principkunskapernas del i diffusionsteorin inom kunskapsstadiet. Vi ställde även frågan; 

“När kom du i kontakt med Bitcoin?”. Denna fråga ger oss en koppling till tid, vilket 

enligt teorin är en betydande del vid diffusion av innovation. 

 

Därefter ställdes frågor som kunde användas för att bedöma Övertalningsstadiet. För att 

bedöma detta stadie i beslutsprocessen så ställdes först frågan; “Hur och var sökte ni 

sedan ytterligare information innan beslut och vad sade den informationen er?”. 

Genom att analysera de svar som respondenterna ger utifrån frågan kan vi avgöra om 

informationen kom ifrån massmedia eller om den var interpersonlig. Vi kan även avgöra 

om informationen kom från en källa som kan återfinnas i respondentens sociala nätverk 

eller om det var en utomstående källa. Med denna information kan vi undersöka om 

svaren är från de källor som enligt teorin anses vara av större vikt vid detta stadie eller 

om de visar en motsägande bild av stadiet. 

 

För att undersöka de karaktärsdrag som innovationen har, vilket har en betydande roll 

för övertalningsstadiet ställdes frågor som direkt kunde länkas till de olika 

karaktärsdragen som är beskrivna i teorikapitlet under diffusion av innovation. Först 

frågade vi; “Kan ni beskriva de relativa fördelarna ni ser med Bitcoin?” vilket ger 

respondenterna rum att ta upp samt förklara de relativa fördelar som de finner med 

innovationen. 
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Som nämnt i teorikapitlet så har innovationens kompatibilitet en inverkan på beslutet 

som den potentiella adaptören tar. För att undersöka denna faktor ställdes frågan; “Hur 

ser ni på Bitcoins kompatibilitet? Beskriv utifrån egna sociala värderingar, tidigare 

betalningsmetoder samt ert behov av bitcoins.”. Denna fråga krävde dock att vi 

förklarade meningen för respondenterna vilket ledde till att vi efter de tre första 

intervjuerna hållits bestämde oss för att ändra på frågeställningen så att respondenterna 

lättare kunde förstå den. Därvid delades frågan upp i; “Kan ni utifrån era sociala 

värderingar beskriva hur ser ni på Bitcoins potential som medel för kriminala 

aktiviteter såsom pengartvättning?”, “Kan ni utifrån era sociala värderingar beskriva 

hur ser ni på Bitcoins potential för störningar av etablerade betalningssystem?”, “Vad 

har samt hade företaget för behov av betalningsmetoden?” och “Är betalningsmetoden 

lik tidigare metoder som använts inom företaget och vad är det som gör att den är det 

eller inte?”. Utifrån dessa frågor kunde vi få de svar vi letade efter gällande 

innovationens kompatibilitet utan att behöva förklara frågan för respondenten. 

 

I syfte att undersöka den uppfattade komplexiteten av innovationen ställde vi frågan; 

“Anser ni att komplexiteten av Bitcoin är hög/låg?” Under denna fråga hände det att vi 

fick ställa en förklarande följdfråga “Anser ni att innovationen är komplex eller 

lättförståelig?”. Under denna undersökande fråga ställdes följdfrågorna; “Kan ni 

beskriva komplexitetens inverkan på ert beslut?” och “Hur svår att använda anser ni att 

bitcoins är och varför de är det eller inte?” Dessa följdfrågor ställdes för att 

innovationens grund kan vara komplex men det behöver inte betyda att innovationen är 

svår att använda sig av och om denna komplexitet hade någon specifik inverkan på 

deras beslut att anta innovationen. Observerbarhet och prövbarhet undersöktes i 

samband med frågeställningar om företagens egen försöksperiod. 

 

Genom att vi har intervjuat företag som använder sig av Bitcoins har vi därför redan fått 

svar på frågan avseende om företaget accepterat innovationen eller inte som återfinns 

inom Beslutstadiet. Inom beslutstadiet ligger dock, som vi beskrivit tidigare, även 

tersperioder. Genom att ställa frågan; “Hade ni någon försöksperiod innan 

implementeringen av Bitcoin?” kan vi avgöra om försöksperioder är något som 

återkommer vid Bitcoins implementering. Därefter för att se vad denna information som 

försöksperioden gav adaptören ställdes frågan; “Vad för information tillbringade detta 

till beslutsprocessen?”. Genom de svar som respondenterna ger på denna fråga kan vi 

bedöma karaktären av den information som erhölls genom försöksperioder och om 

denna information är i enlighet med vad teorin säger att försöksperiodens syfte är. Vi 

kan med denna information, utifrån teorin, säga om försöksperioden haft en positiv 

inverkan på beslutstagandet. Här ställdes även en fråga angående svårigheten att 

bepröva innovationen med frågan; “Var den enkel eller svår att bepröva, varför?”. 

Utifrån det svar vi får kan vi då säga vad respondenterna säger om dess svårighet att 

bepröva. Utöver det ställdes här frågor kopplade till observerbarhet vilka löd; “Kunde ni 

observera andra som utförde försöksperioder?”, “Var det svårt att göra 

observationen?” och “Sade informationen er något?”. Genom dessa frågor kan vi hur 

respondenterna ser på innovationens observerbarhet och utifrån den information de fått 

tag på genom denna observation bedöma karaktärsdraget observerbarhet. 

 

Frågor gällande Implementeringsstadiet som handlar om företagets operation och 

implementering av innovationen löd; “När började ni använda er av Bitcoin?” samt 

“Kan ni identifiera några operationella problem med användandet av Bitcoins?”. 

Genom frågan angående den tidpunkt som företaget implementerat användandet av 
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Bitcoins får vi en återkoppling till tiden då adaptören först hört talas om innovationen 

till att denne implementerat av innovationen i sin verksamhet. Detta gör att vi kan se 

tidsförloppet av diffusionen hos adaptören och därmed se om det skiljer sig mellan de 

som kom i kontakt med innovationen tidigare eller senare. Den fråga som avser 

identifiering av operationella problem kopplar vi till implementeringsstadiet då teorin 

hävdar att adaptören undersöker eventuella operationella problem i detta stadie. Vi kan 

utifrån svaren som respondenterna ger se om de har kommit i kontakt med några 

operationella problem och därefter utifrån adaptörens ställningstagande till dessa 

problem se om det påverkat dem. 

 

Till sist för att undersöka Bekräftelsestadiet ställdes frågan; “Sökte ni information för att 

validera beslutet av användningen?”, om respondenten svarade ja följdes frågan upp 

med; “Vart sökte ni informationen?”, “Vad sade informationen er?” och “Hade den här 

informationen någon inverkan på ert beslut samt vad denna inverkan i sådana fall var?” 

Genom dessa frågor vill vi se om adaptören sökt information för att validera det 

strategiska val som denne har gjort och vad denna information har gett. 

 

5.3.2 Teknologi acceptans modellen 

 

För att undersöka den första faktorn som återfinns inom teknologi acceptans modellen 

ställde vi frågan; “Hur uppfattar ni Bitcoins användbarhet?”. Utifrån denna fråga 

önskar vi kunna se om respondenten anser att bitcoins är användbara för betalning. Den 

andra faktorn som är uppfattad svårighet att använda kan knytas till en fråga som vi 

redan gått igenom i samband med undersökningen av innovationens komplexitet. Som 

vi tidigare nämnt så är uppfattad risk en faktor som har spelat stor roll i undersökningar 

som använt sig av teknologi acceptans modellen. Vi frågade därför våra respondenter; 

“Vilka nackdelar och risker kunde ni identifiera och kan ni beskriva dessa?” samt “Vad 

är största nackdelen och risken?”. Denna frågeställning ger rum för respondenten att ta 

upp de risker som han/hon finner med teknologin och förklara dem. 

 

5.4 Datainsamlingen – Intervjuerna 
 

Vi har, som tidigare nämnts, använt oss av telefonintervjuer som metod för vår 

datainsamling. För att så korrekt som möjligt kunna återge våra respondenters svar har 

vi valt att spela in intervjuerna. På detta sett har vi kunnat lyssna igenom dessa flertalet 

gånger och ordagrant kunnat återge tankar och åsikter som kommit fram under 

intervjun. Inspelningarna gör också att vi kan granska oss själva och verkligen se att 

samma frågor blev ställda till alla respondenter på ett liknande sätt. 

 

Innan intervjun genomfördes med respondenten förmedlade vi undersökningens syfte 

och att deras svar skulle komma att behandlas anonymt och enbart användas för 

genomförandet av denna studie. Vi meddelade även att samtalet spelades in i syfte att 

kunna återge svaren så korrekt som möjligt och att inspelningen var valfri. Vill 

respondenten inte att vi spelar in genomförs intervjun ändå då deras svar fortfarande är 

relevanta för vår studie. 

 

Vi har utfört några intervjuer var och är medvetna om att detta är något vi måste ta i 

beaktande. Det kan vara en nackdel då det inte är samma som intervjuar och risken av 

att formulera sig annorlunda eller lägga tyngd på olika delar av intervjun kan påverka 
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resultatet. (Bryman. A, 2011, s.428-430) Detta har vi så gott vi kunnat försökt förhindra 

genom att utgå ifrån ett väldigt tydligt intervjumanus. Vi anser inte att det har varit 

något problem i vår studie då vi tillsammans gått igenom frågorna före intervjuerna och 

kan även i efterhand när vi lyssnar på våra inspelningar fastställa att de utförts på 

väldigt liknande sätt och inte skiljer sig nämnvärt på vem av oss som hållit i intervjun.  

 

5.5 Databearbetning och tillvägagångssätt i analysen 
 

För att kunna bearbeta vår data har vi valt att transkribera våra intervjuer. Vi har spelat 

in alla intervjuer utom två då dessa respondenter önskade detta. De intervjuer som är 

inspelade har vi transkriberat efter inspelningarna och de vi inte har inspelade har vi 

dels fört noggranna anteckningar under hela intervjun och även låtit respondenterna 

fylla i svaren på frågorna kortfattat i textform för att dessa ska vara så korrekta som 

möjligt och för att undvika missförstånd. 

 

Vi har även fått tre mailsvar. Dessa har vi valt att använda i mindre utsträckning än de 

svar vi fått av respondenterna vid telefonintervjuerna. De svar vi fått via mail är 

kortfattade och inte utvecklade på samma sätt som de vid telefonintervjuerna. Detta 

hade vi i åtanke då vi valde att utföra dessa men ansåg att de endast kunde öka den 

förståelse vi genom övriga respondenter erhållit. 

 

Vi har valt att använda oss av en tematisk analys för att hitta teman. Tematisk analys 

innebär att vi fokuserar på vad som sägs och inte hur det sägs (Bryman 2011, s. 527). I 

vårt fall kommer dessa teman bestå av de faktorer våra respondenter nämner varit 

viktiga i deras val kring att acceptera Bitcoin som betalmedel. Vi kommer även att 

analysera de faktorer som är av vikt enligt våra teorier. Vi vill undersöka hur ofta de 

olika temana (faktorerna) nämns och genom detta komma fram till vilka faktorer som är 

de viktigaste i implementeringen av Bitcoins i företagen. 

 

I analysen kommer vi redogöra för hur respondenterna svarat kring de olika faktorerna 

och slutleda vad som påverkade dem i deras val att implementera Bitcoin. Vi kommer 

även att analysera hur viktiga de olika faktorerna varit för att se vilka som väger tyngst. 

Då det även finns vissa nackdelar och risker med Bitcoins är det av stor vikt för oss att 

förstå hur respondenterna resonerat innan de fattat det slutliga beslutet om att 

implementera Bitcoins i deras företag. 

 

Om de främsta faktorerna skiljer sig mellan respondenterna skall vi försöka undersöka 

vart de skiljer sig i sina svar och därefter nå en slutsats om vilka faktorer som i störst 

utsträckning påverkar att företagare väljer att acceptera Bitcoins som betalmedel trots 

den kritik denna valuta får. Vi är i vår analys medveten om att redogöra för 

respondenternas svar på ett så sakligt och rättvist sätt som möjligt för att minimera 

risken att dessa påverkas av våra egna uppfattningar och åsikter. 

 

5.6 Etik 
 

Då vi enbart intervjuat de som efter vår mailförfrågan valt att tacka ja, anser vi att vi 

endast intervjuat de som är intresserade av att svara och inte forcerat någon till att svara 

på våra frågor mot sin vilja. Befinner man sig på centrum och lämnar ut enkäter kan 
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respondenterna känna sig tvungna att svara, alternativt känna sig otrevliga om de väljer 

att inte svara, om de får en enkät tilldelad sig utan att bli tillfrågad. Detta anser vi att vi 

motverkat genom att göra det lätt för respondenterna att välja att inte delta oavsett av 

vilken anledning de inte vill delta. Detta uppfyller samtyckeskravet och låter deltagarna 

själva bestämma över sin medverkan. (Bryman, 2011, s. 132). I vår intervjuförfrågan 

framgick det tydligt att syftet med intervjun skulle vara för vår C-uppsats gällande 

Bitcoin. Detta innefattar informationskravet inom de etiska principerna (Bryman, 2011, 

s. 131). 

 

Innan varje intervju hölls blev respondenten tillfrågad om godkännande före eventuell 

inspelning av samtalet. Detta val om förfrågan före inspelning gjorde vi för att stärka 

respondentens rättighet till anonymitet. Efter intervjun blev respondenten tillfrågad om 

denne ville se det material från intervjun som kommer att synas i studien innan denna 

lämnas in för tryckning. Anledningen till detta är att respondenten skall ha en möjlighet 

att undersöka om vi som skribenter missuppfattat eller tagit något som de sagt ur sitt 

tilltänkta sammanhang. Syftet med detta att försäkra att respondenten känner sig trygg i 

vad som kommer att publiceras och även en extra granskning för att vi uppfattat 

respondentens svar korrekt. 

 

Vi har valt att inte redogöra för i vilken sektor företagen verkar. Då det endast finns 25 

företag i Sverige som accepterar Bitcoins skulle presentationen av företagens inriktning 

resultera i att det skulle vara lätt att komma fram till vilket företag respondenten som 

utfört intervjun tillhör. Vi har även valt att inte nämna årtalet för implementeringen av 

Bitcoins då vi anser att detta också kan riskera våra respondenters anonymitet. Då vi 

lovat våra respondenter att deras svar kommer att behandlas anonymt vill vi säkerställa 

att de verkligen är helt anonyma. 

 

Utöver den etiska ståndpunkt som vi har emot respondenterna då vi ansvarar för att 

hålla dem utanför möjligheten att bemöta negativ respons utifrån vår undersökning så 

har vi även ett ansvar som skribenter att hålla en hög samhällsetisk ställning. Detta 

beror delvis på att det ämne som vi undersöker är mycket debatterat när det kommer till 

kritik från etablerade institutioner i vårt samhälle. Vi har ett ansvar att inte måla en 

personligt vinklad bild av Bitcoins utan att på ett sakligt sätt redogöra för dess funktion. 

För att säkerställa denna objektivitet har vi valt att inkludera en genomgång av 

synpunkter från både de etablerade institutionerna och från Bitcoins egna informations 

hemsidor. Vi har valt att inkludera kritik från båda dessa för att få med både de positiva 

och negativa aspekterna av Bitcoins. Vi anser i och med detta att vi hållit en hög 

samhällsetisk ställning. 

 

5.7 Litteratursökning och val av teorier 
 

För att skapa den teoretiska bakgrund vi behövde för att genomföra studien har vi till 

största del använt oss av ”Business Source Premier”, genom Universitetsbibliotekets 

databas, för att hitta relevanta artiklar. Vi har även använt oss av artiklar publicerade av 

Sveriges Riksbank, för att stödja resultat i artiklar som pekar på faktorers inverkan. 

Utöver denna sökningsmetod har vi undersökt referenslistan hos de relevanta artiklar vi 

funnit och därvid utökat antalet relevanta artiklar som varit intressanta för studien. I 

sållandet av artiklar har vi tagit hänsyn till när de publicerats, hur ofta de citerats av 

andra forskare och självklart om innehållet i artikeln är relevant för vårt område. De 
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artiklar som avser teorin har i största fall handlat om undersökningar av 

mobilbetalningar och andra mobila tjänsters acceptans och adaption. 

 

För att möjliggöra ett återskapande av vår studie för andra forskare krävs det att vi på ett 

tydligt sätt delger vart vi lokaliserat våra teorier och dess litteratur. För att hitta de 

artiklar vi använt oss av har vi använt oss av dessa sökord: mobile payment adoption, 

diffusion, innovation, diffusion of innovations, cash usage by country, perceived 

usefulness, perceived ease of use, user acceptance, technology acceptance model, 

Bitcoin. m.fl. 

 

5.8 Källkritik  

5.8.1 Internetkällor 

 

Då Bitcoin, som tidigare nämnt, är ett så pass nytt ämne så har vi i stor utsträckning fått 

använda oss av källor hämtade från internet för att kunna återfinna den fakta vi sett som 

nödvändig. De internetkällor vi använt oss av har vi granskat noga och endast valt att 

använda oss av de som vi anser vara tillförlitliga. Internetkällorna har i största 

utsträckningen endast använts vid förklaring av Bitcoin. Vi har även till viss del använt 

oss av dessa för att beskriva hur olika instanser ser på Bitcoin.  

 

5.8.2 Tryckta källor 
 

För diffusion av innovationer har vi använt oss av Rogers bok Diffusion of innovations. 

Rogers diffusionsteori är citerad i ett flertal akademiska artiklar som handlar om 

diffusion av olika innovationer. Boken är den femte upplagan och har uppdaterats 

genom åren för att inkludera aspekter av samhället och teknologin som vuxit fram över 

åren, samt addering av information gällande undersökningar som gjorts utifrån teorin. 

Rogers bok innehåller fakta och generaliseringar som baseras på akademisk forskning. 

Vi anser därför att boken har varit en förtroendegivande källa som inte lag fram 

vilseledande material, utan den har förmedlat en klar bild med exempel på var och vilka 

som lagt grund för påståendena. Rogers undervisar vid University of New Mexico.  

 

För metoddelen har vi använt oss av “Samhällsvetenskapliga metoder” av Alan 

Bryman. Denna bok används flitigt som referens vid utformning av vetenskapliga 

studier och vi anser därför att kvaliteten på denna är mycket hög. Boken tar på ett 

objektivt sätt upp fördelar och nackdelar med både kvalitativ och kvantitativ forskning 

och ger den grundläggande förståelse som krävs för att kunna genomföra en studie 

utifrån metoderna.  Författaren har skrivit flertalet böcker och är professor vid School of 

management, University of Leicester. Detta styrker ytterligare dess tillförlitlighet och 

seriositet.  
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5.9 Access 
 

För att enkelt och effektivt redogöra för den access och respons vi har fått från våra 

respondenter har vi valt att presentera kort information om de intervjuer som utförts.  

 

 

 

 

 

 Längd Förståelse Resultat Intresse av 

studien 

Respondent 1 

(P1)  

24 min Väldigt god 

förståelse, kom 

med många egna 

exempel.  

Bra resultat av 

frågorna. Utförliga 

svar på många frågor. 

Bad om att få 

slutprodukten 

skickad.  

Respondent 2 

(P2)  

18 min God förståelse, 

svarade på alla 

frågor.  

Generellt bra resultat. 

Något färre 

kommentarer än 

övriga respondenter 

kring komplexiteten. 

Bad om att få 

slutprodukten 

skickad.  

Respondent 3 

(P3)  

26 min God förståelse 

av frågorna, 

enbart en fråga 

krävde 

förklaring. 

Bra utförliga svar på 

många frågor. Särskilt 

kring komplexiteten 

och svårighet att 

använda. 

Bad om att få 

slutprodukten 

skickad. 

Respondent 4 

(P4)  

22 min God förståelse 

av frågorna, 

enbart en fråga 

krävde 

förklaring. 

Bra utförliga svar på 

många frågor.  

Bad om att få 

slutprodukten 

skickad. 

Respondent 5 

(P5)  

48 min Många frågor 

krävde vidare 

förklaring. 

Generellt bra svar, 

även utförliga svar på 

ett flertal frågor. 

Andra svar var mindre 

utförliga. 

 

Respondent 6 

(P6)   

28 min God förståelse 

av frågorna. 

Ingen fråga 

krävde 

förklaring. 

Generellt bra svar. 

Respondentens svar 

hamnade dock ibland 

utanför ämnet. 

Allmänt 

intresserad 
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Respondent 7 

(P7)  

15 min God förståelse. 

Ingen fråga 

krävde 

förklaring. 

Svarade på ett 

antal frågor 

innan de 

ställdes. 

Bra och utförliga svar. 

Respondenten 

beskriver utförligt på 

ett antal frågor. 

 

Respondent 8 

(P8)  

19 min God förståelse 

av de flesta 

frågor.  

Svarat på samtliga 

frågor. Lite mindre 

utvecklat på ett antal 

än andra respondenter. 

 

Tabell 3. Kortfattad information som påverkat vår access.  

Vi anser att vi har haft god access vid intervjuerna dels genom att göra detta helt 

frivilligt för respondenterna och även genom att låta dem välja dag och tid för intervjun. 

Vi har genom att förklara vilket syfte som ligger bakom studien skapat ett intresse för 

respondenterna att vilja ställa upp och medverka. Då alla respondenter är insatta i 

Bitcoin och har ett visst intresse för innovationen har svaren varit givande för studien. 

Flertalet av respondenterna har efter utförd intervju bett att få ta del av den färdiga 

studien. 

 

Då användandet av Bitcoins fortfarande är väldigt ovanligt i Sverige har vi valt att inte 

nämna några karaktäristiska drag hos företagen då dessa lätt skulle mista sin 

anonymitet. Vi har också valt att inte nämna några årtal då vi anser att det utifrån dessa 

går att avgöra vilka företag det gäller. Utförligare resonemang kring detta finns i vårt 

Etikkapitel.  

 

Vi har under intervjuerna fått svar på de frågor vi ställt och upplevt att alla respondenter 

varit engagerade och försökt besvara våra frågor så gott de kunnat. Vi upplevde dock att 

en respondent hade svårare än de övriga att förstå frågorna och det krävdes lite mer 

hjälp av intervjuaren för att ge fullständiga svar på frågorna. Skulle denna respondent 

besvarat frågorna via mail hade många av svaren inte gått att använda men med lotsning 

av intervjuaren uppfattades alla frågor korrekt och empirin kan användas på ett korrekt 

sätt. Mailsvaren är mer kortfattade och svar på direkta frågor, de känns som att dessa 

svar är mer framstressade av respondenten och har inte besvarats med samma 

engagemang som respondenterna vid telefonintervjuerna visat. Svaren är korta och 

väldigt outvecklade. Då dessa endast svarat skriftligt och inte haft möjligheten att föra 

en dialog med en intervjuare anser vi att detta är den största anledningen till att svaren 

från de olika intervjuformerna skiljer sig åt. Vi behandlar intervjusvaren och mailsvaren 

separat i empirin då vi anser att intervjusvaren är av större vikt.  

 

När det gäller frågorna kring hur den sociala kompetensen hos respondenterna stämmer 

överens med den för innovationen så var det många av telefonrespondenterna som inte 

riktigt förstod vad som menades med social kompetens. När vi sedan förklarade och gav 

exempel så svarade de på frågorna och vi fick utförliga svar på de frågor vi önskade. 

Det var alltså frågan som var för otydlig och inte respondenterna som inte förstod. Inför 

mailintervjuerna så tog vi detta i beaktande och valde att ändra dessa frågor i 
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intervjumallen. Vi ansåg det av större vikt att få svar vi kunde använda oss av vidare i 

studien än att alla respondenter skulle svara på exakt samma frågor. De ändringar vi 

gjorde var att vi angav i frågorna olika exempel och gav ledning till hur de skulle 

resonera kring den sociala kompetensen. Vi ser att alla mailrespondenter har besvarat 

denna fråga och att de besvarat frågorna så som de var tänkta att besvaras. Detta visar 

på att de förstått frågan på ett korrekt sätt och detta styrker vårt val att omformulera 

frågan. 
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6. Empiri 
 

Vi kommer i detta kapitel att presentera vår empiri. Först redogör vi för vår 

sekundärdata bestående av information från artiklar, forum och relevanta hemsidor. 

Sedan presenteras våra telefonintervjuer följt av mailintervjuerna.  

 

6.1 Sekundärdata 
 

Kommunikationskanaler 

I vårt sökande av information har vi funnit flertalet hemsidor kopplade direkt till 

Bitcoin. Några av dessa är; Bitcoin.org, Bitcointalk.org, Bitcoinwiki, Bitcoinforum.com 

och Bitcoinfoundation.org. Bitcointalk.org är ett aktivt forum som innehåller allt ifrån 

ekonomiska aspekter, tekniskt djupgående information och nybörjarförklaringar. 

Bitcoinwiki är en informationssida som följer wikipedias struktur. Bitcoin.org är 

originalsidan för innovationen. Utöver dessa finns andra teknikforum som tar upp 

ämnet, till exempel Engadget.com och Reddit.com/r/Bitcoin/. 

 

Relativa fördelar 

En stor anledning för företag att föredra Bitcoin istället för andra betalmedel som 

exempelvis kortbetalningar är skillnaden i transaktionskostnader (Bitcoin.org, u.å.a; 

eMansipater, 2011). Detta leder till att Bitcoin kan vara ett så pass mycket billigare 

alternativ att företagen väljer att adaptera innovationen (Bitcoin.org, u.å.a; eMansipater, 

2011) En annan fördel för företag som tar betalt via Bitcoin som nämns av dessa källor 

är att pengarna överförs omedelbart. Att företagen inte riskerar att råka ut för 

chargebacks när de använder sig av Bitcoin är ytterligare en styrka som detta 

betalsystem innehar, vilket är särskilt viktigt för att undvika risk för att utsättas för 

bedrägerier (Bitcoin.org, u.å.a; eMansipater, 2011). Utöver dessa fördelar så kan 

bitcoins öka ganska markant i värde. Detta kan bland annat ses hos dem som tidigt köpt 

valutan och som nu kan plocka ut miljonbelopp från sina investeringar (Strömbäck 

Horney, 2013). 

 

En annan fördel som kan ses med Bitcoin, beroende på användarens preferenser, är att 

den är pseudonym. Det vill säga att transaktionerna som görs kommer att länkas till en 

adress, vilket gör att användaren inte behöver lämna ut personuppgifter (Bitcoin 

simplified, u.å). Detta har gjort att bitcoins har använts för kriminella aktiviteter som 

bland annat narkotikahandel (Johansson, 2014). Mer därtill berättar Johansson att 

handeln skett på svarta marknaden via en internetsajt som heter Silk road. Hemsidan 

Silk road har dock stängts ned av FBI samt att 3.6 miljoner dollar i bitcoins beslagtagits 

(Flitter, 2013). Om denna adress länkas till användarens personuppgifter kan 

innehavaren av informationen se samtliga transaktioner som gjorts med adressen och 

därmed den delen av användarens transaktioner. 
 

Komplexitet och prövbarhet 

Bitcoin är en mycket komplex innovation (Luiss, u.å) som bygger på framkanten av 

teknologisk säkerhet. För de som inte är tekniska eller har tidigare kunskaper inom 

området kan det vara svårt att förstå innovationen och ett försök att sätta sig in i dess 

funktion kan förvirra dem (The Collogue, 2014). Den kryptografi som används i 

Bitcoins system har beskrivits som att vara så starkt att all onlinebankföring skulle vara 

utsatt för attacker som kompromissar dem före Bitcoin, samt att Bitcoinsystemet är 
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uppbyggt på ett sätt att dess kryptering går att förbättra om bevis framförs som visar att 

systemet är utsatt (eMansipater, 2011). Men den höga komplexiteten av Bitcoin betyder 

inte att innovationen är svår att använda. 

 

Idag finns det, samt utvecklas och testas, tjänster vilka förenklar handel både för företag 

och för konsumenter (Leibel, 2014; Coinbase, u.å; Bitpay, u.å; Btcx, u.å) vilket gör att 

konsumenterna och företagarna inte behöver ha den teknologiska kunskapen att förstå 

hur det hela fungerar för att säkert använda innovationen. Mer därtill visar ett flertal 

videofilmer att användandet av Bitcoinsystemet vid betalning och köp av bitcoin är 

mycket enklare än att förstå sig på innovationen och att principkunskapen om 

innovationen inte krävs (BitXatm, u.å; Bitcoin Mom, 2013; radioimaging, 2013; 

Vention1MGTOW, 2014). Utöver dessa videokällor säger Mats Mood, en taxiförare 

som valt att acceptera betalningsmetoden, att det bara tar några sekunder vid 

genomförandet av en transaktion med metoden (Säll, 2013). Han menar att de fördelar 

som Bitcoin medför blir en lång lista, däribland att den är anonym och inte går att 

förfalska. Mer därtill så säger Mats att det verkar vara många som känner till 

betalningssystemet och dess valuta. 

 

Vi kunde ej hitta någon relevant information angående huruvida innovationen är svår att 

bepröva. Vi har sökt på källor som; Aftonbladet, Forbes, Bloomberg, Bitcointalk.org, 

Bitcoin.org, och Bitcoinwiki. Vi har dock prövat innovationen själv och kan meddela att 

innovationen inte är svår att pröva. Vi kan dessutom säga att den inte är svår att använda 

rent praktiskt. 

 

Risker och motverkan av risker 

Utöver komplexiteten har volatiliteten som potentiellt problem uppmärksammats. 

Goldman Sachs (2014, s. 6) skriver att bitcoins volatilitet är ett problem för dess 

användning då innehavaren av bitcoin inte med någon säkerhet kan uppskatta vad denna 

kan inhandla för sina tillgångar de närmsta dagarna. För företagen behöver detta numera 

inte vara ett problem då företag som Coinbase, Bitpay och Btcx erbjuder tjänster vilka 

direkt växlar bitcoin till nationella valutor (Coinbase, u.å; Bitpay, u.å; Btcx, u.å). Detta 

minimerar volatilitetsrisken som bitcoin kan innebära. Volatilitetsrisken finns dock 

fortfarande kvar hos de konsumenter som köper och håller bitcoin istället för att 

inhandla dem endast vid köptillfället för varor och tjänster. Just nu testas dock teknologi 

vilket ytterligare kommer att förenkla handel med bitcoins och därmed även minska 

volatilitetsrisken, i syfte att sprida handelsmetoden och använda Bitcoinsystemet som 

ett rent betalningssystem som är enkelt att använda (Circle, 2014). 

 

Vi finner även källor som visar risken för att tredje parter i Bitcoins ekosystem kan 

attackeras. Bland annat så rapporterar Greenberg (2014) att det ryktas att företaget Mt. 

Gox blivit utsatt av en attack från så kallade hackers. Ryktet som han nämner baserades 

på ett dokument som sades ha läckt inifrån Mt. Gox, vilket sade att ett flertal bitcoins 

blivit stulna. Detta ledde bland annat till att många valde att sälja sina tillgångar. Det 

visar då även på risken att populationen slutar tro på dess värde. Hackerattackerna är 

mer därtill en risk som inte enbart uppenbaras hos de stora växlingsplattformerna utan 

risken för att bli bestulen din plånbok ses som en risk för gemene användare 

(Aftonbladet, 2014). 

 

Som vi tidigare nämnt har EBA varnat för att valutan som används i systemet inte är 

reglerad av någon förtroendesedd part (EBA, 2013). Detta behöver inte vara ett stort 
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problem, då eMansipater (2011) skriver på forumet Bitcointalk.org, att det styrs av alla 

som använder valutan och systemet och att dess användare inte behöver lita på någon 

enskild part utan systemet vilar på matematik som säkerställer dess funktion och att 

ingen kan utföra dubbelspendering av tillgången. Att tillgången kommer att regleras i 

form av beskattning är dock bara en fråga om hur det praktiskt ska kunna göras 

effektivt. I dag räknas handel med bitcoins som kapitalplaceringar enligt skatteverket 

(Skatteverket, 2014)  

 

Systemet har redan bevisat att det klarar av katastrofer i liknelse med Mt. Gox, men 

även att den tål en plötslig massiv ökning av säljordrar kontra köpordrar och detta har 

visat att valutan kan återhämta sig (eMansipater, 2011). Mer därtill så är USA ännu inte 

helt säker på hur de skall gå till väga angående reglering av betalningsmetoden och 

valutan, men att det är naivt att inte inse att det kommer att ske om bitcoins skall bli en 

globalt ledande valuta (Matthews, 2014). Matthews (2014) skriver även att rådgivarna 

till Amerikanska Federal Reserve påstår att bitcoin fortfarande är ett för litet fenomen 

för att innebära någon risk för landets ekonomi. Ett liknade uttalande har tidigare gjorts 

i koppling till Sveriges Riksbanks ställningstagande där Björn Segendorf menar att 

växelkursrisken som återfinns vid handel med bitcoins inte kan översättas till en 

systemrisk eller hota landets finansiella stabilitet (Svenska Dagbladet [SvD], 2013). 

Detta beror på att det finansiella värdet av bitcoins som handlas på den mest populära 

växlingsplattformen i världen är en liten andel av de totala Svenska hushållens 

betalningar som sker årligen. 

 

Utöver det så har samtliga användare av systemet tillgång till blockkedjan vilket 

innehåller blocken där transaktionerna lagras. Det finns akademiker som arbetar med att 

utveckla tekniker för att spåra transaktioner i blockkedjan, vilket gör det möjligt för 

myndigheter att undersöka informationen i den (Brustein, 2013). Det har även bevisats 

tidigare att det går att finna identiteter bakom skyddande pseudonym (Barbaro & Zeller, 

2006). Mer därtill fann Androulaki et al., (u.å, s. 14) att de genom beteende baserade 

klustrings tekniker lyckat identifiera 40 % av Bitcoin användarna vid test. Det aktiva 

sökandet och den ökande möjligheten att spåra identiteter i Bitcoinnätverket gör att den 

inte är optimal för kriminella aktiviteter (Brustein, 2013). 

 

6.2 Intervjudata – Telefonintervjuer 
 

Vi kontaktade respondenterna via mail innan intervjun utfördes och de fick då föreslå en 

dag och tid som passade dem bäst för utförandet av intervjun. Intervjuerna har vi utfört i 

enskilda rum där det inte funnits några störningsmoment. Alla intervjuer har utgått ifrån 

vår intervjuguide (se appendix 2). Vi har hållit oss till dessa frågor för att säkerställa att 

alla respondenter svarat på samma frågor och därmed även alla frågor vi önskat få 

besvarade. Vi har hållit i åtta telefonintervjuer och tre respondenter har svarat via mail. 

Samtliga respondenter företräder ett företag som använder Bitcoin som betalsätt. 

Informationen som erhållits genom intervjuerna kommer att presenteras i den följd som 

de presenteras i teorins förklarande. Vi börjar med de områden och teman som vi kan 

koppla till diffusion av innovation och sedan går vi över till den information som kan 

kopplas till TAM. 
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6.2.1 Diffusion av innovationer 

 

Behov 

I teorin presenteras ett behov av innovationen som grund för att innovationen skall antas 

av potentiella adaptörer (Rogers, 2003, s. 170). Sex av våra respondenter gav svar som 

sade oss att de egentligen inte hade något behov av betalningsmetoden. Gällande 

företagets behov av metoden svarade en av respondenterna bland annat “Ingen alls, utan 

det är som en ren marknadsföringsåtgärd.”(P7) och “Vi har pengar, vi tar pengar och 

kort, det räcker. Vi behöver egentligen ingenting mera.”(P7) En annan sade “Nej, 

egentligen inte. Det började som en liten kul grej att kanske vara med om framtiden 

först.”(P8) Respondent P2 sade att behovet inte direkt fanns men att de minimerar sina 

transaktionskostnader genom att använda Bitcoin. I en av intervjuerna framgick det inte 

om det fanns ett behov av betalningsmetoden, men utifrån att de accepterar ett flertal 

andra betalningsmetoder kan vi dra slutsatsen att det inte fanns ett direkt behov av 

innovationen. 

 

Kunskapsstadiet 

Nästa del i teorin avser kunskapsstadiet (Rogers, 2003, s. 170). Som vi beskrev i 

teorikapitlet har man klassificerat kommunikationskanalerna utifrån fyra karaktärsdrag. 

Kommunikationskanalen kan vara av massmedienatur eller interpersonlig samt att de 

kan återfinnas inom eller utanför användarens sociala nätverk (Rogers, 2003, s. 204-

205). När det gäller den initiala kontakten med Bitcoin fick vi ett flertal olika svar. En 

av respondenterna sade “Man har ju läst om Bitcoin i flera år. Jag kan inte säga vart 

det kom ifrån.”(P7) En annan sade att “Jag och min delägare, vi har varit intresserade 

av olika kryptovalutarelaterade grejer och vi har försökt att bygga våra egna 

också.”(P3) Denna respondent sade att “Det var delvis från vårt tidigare intresse som vi 

fick reda på det.”(P3) och att “Man kan nog säga internetforum.”(P3) var källan för 

informationen. En annan sade att “Jag kom först i kontakt med dem via en 

investeringstidning”(P5), respondenten kommer dock inte ihåg vilken tidning. Dessa 

informationskällor går att klassificera som massmediekällor sett från effektiviteten att 

sprida information, dock så har internet forum potentialen för en interpersonlig 

diskussion. 

 

Utöver de tidigare olika svaren fick vi från två respondenter svar som pekade på 

interpersonliga kanaler vid den initiala introduktionen av Bitcoin. En sade att han blivit 

introducerad av en vän som “...hade varit på någon föreläsning där det talades om 

Bitcoin och han var väldigt imponerad av det.”(P8) Denna kanal går även att identifiera 

inom respondentens sociala nätverk. En respondent sade följande om sin första kontakt 

“Det började med att kollegor pratade om Bitcoin men jag förstod inte riktigt tänket 

och fördelarna.”(P1) 

 

Angående vad den initiala informationen sade respondenterna så svarade en av de som 

fått sin information via massmediakanaler att “Det var bara djup teknisk information. 

Så den var varken positiv eller negativ, så vi bedömde Bitcoins tekniska meriter utifrån 

whitepaper.”(P3) En annan sade att informationen var “Grundläggande information om 

hur det fungerar och att metoden fungerade genom person to person 

transaktioner.”(P5) samt att “De har ett begränsat antal och skapas via en 

miningprocess som alla kan köra.”(P5) En av de som fått den initiala informationen 

från interpersonliga kanaler svarade att informationens som gavs sade att “Det kunde 
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vara framtidens betalningssätt.”(P8) och innehöll en beskrivning “Om hur det skulle 

fungera och vad tanken var bakom metoden.”(P8) samt att vännen “...förklarade ganska 

tydligt att det inte fanns några banker som styrde det här och att det var 

självständigt.”(P8) En annan respondent som fick sin initiala information från sina 

kollegor svarade “Det kom på tal på jobbet och jag som inte var så insatt lyssnade på 

vad de andra hade att säga men förstod inte särskilt mycket.”(P1) Denne respondent 

sade även “Jag blev inte särskilt intresserad eller imponerad.”(P1) 

 

Vid undersökning av den principkunskap respondenten besatt sedan tidigare eller om 

respondenten fick ny kunskap inom ämnet utifrån de källor de kommit i kontakt med 

svarade respondenterna ganska olika gällande nätverk och kryptering, men ganska 

liknande information erhölls om respondenternas IT kunskaper. “Jag kände till Bitcoin 

just med bittorrent tekniken, hur det fungerar med decentraliserade nätverk, så jag 

kände till det tidigare.”(P7) svarade en av respondenterna. Samma respondent sade att 

“Jag är IT konsult i botten och det är därför jag håller mig ajour med sådana här 

saker.”(P7) respondenten ansåg sig även ha “Mycket bra IT kunskaper.”(P7) En annan 

respondent sade att “Jag blev intresserad av datasäkerhet när jag var tolv. Jag slukade 

informationen som en tvättsvamp.”(P3) och “Jag kan redogöra för hur en hög med 

krypteringsalgoritmer fungerar.”(P3) En annan respondent svarade “Nej, så teknisk är 

jag inte. Så även om de skulle förklara för mig så skulle jag inte förstå mig på det.”(P8) 

Mer därtill sade denna respondent att dennes datakunskaper var “Väldigt basic.”(P8) 

och “Jag har absolut ingen programmeringserfarenhet eller något, bara en 

vardagsanvändare.”(P8) En annan respondent svarade att “Kunskapen finns i företaget. 

Vi har några programmerare och övriga är IT-kunniga.”(P4) En annan av de som 

svarade på våra frågor sade att han/hon hade “Lite kunskap om SHA256 och 

kryptografi.”(P5) som han/hon erhållit via sitt arbete som IT konsult. Samma 

respondent ansåg sig ha “Goda egenskaper.”(P5) inom IT. Alla våra respondenter anser 

sig därmed ha goda eller väldigt goda IT kunskaper i undantaget av en som kan 

beskrivas inneha kunskaper i enlighet med vardagsbruk. Denna användare har dock en 

väldigt nära kontakt som är väldigt kunnig inom området. 

 

Övertalningsstadiet 

Efter kunskapsstadiet följer övertalningsstadiet (Rogers, 2003, s. 170) där de 

kommunikationskanaler som respondenterna använts sig av skiljde något. “Jag tror att 

vi läste bitcointalk.org om andra personers åsikter om det”(P3) sade en av de 

tillfrågade, dock sade han/hon att “Det var mest whitepaperet som vi läste.”(P3) En 

annan svarade att “Jag läste lite artiklar, men den mesta informationen kom just från 

den vännen som arbetar med finansiering via datorer.”(P8) han/hon fortsätter med att 

säga att “Man läser någon artikel och sedan diskuterade vi artikeln, om hur mycket som 

var sant och hur mycket som inte var sant.”(P8) Utöver detta svarade en annan 

respondent “Jag läste Bitcoin wiki och läste diskussioner på ekonomiforum. Jag deltog 

även aktivt i diskussioner på Bitcoinforum.”(P5) 

 

Relativa fördelar 

Vidare beskrivs karaktärsdragen av innovationen ha en påverkan under 

övertalningsstadiet (Rogers, 2003, s. 222). Ett av karaktärsdragen av innovation är de 

relativa fördelarna som innovationen innebär för adaptören. Våra respondenter tog upp 

olika fördelar men en del av de fördelarna som togs upp var återkommande. Sju av våra 

respondenter svarade att en viktig fördel är att Bitcoins har lägre transaktionskostnader 

än vad konkurrerande metoder har och att detta därför gör Bitcoin till en attraktiv 
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betalningsmetod. En respondent sade “En fördel är att det är billigare att betala med 

bitcoin istället för kontokort.”(P6) Utöver denna relativa fördel som togs upp av alla 

utom två respondenter så nämndes; att pengarna kommer fram omgående av fem, 

kostnadsfri exponering i media av tre. Möjligheten att skicka pengar direkt via utlandet 

nämndes av tre stycken, en respondent sade “En stor fördel är om vi själva vill handla 

med bitcoin utomlands och slippa banktransaktioner men då måste valutan vara stabil 

för att det ska funka B2B.”(P4) En annan sade att “Internationella transaktioner går 

snabbt. Om jag vill skicka pengar till någon vän i Kina så tar det inte flera bankdagar 

innan vännen får pengarna”(P5) En respondent nämnde en fördel som ingen annan 

nämnde. Denna sade “Jag tycker Bitcoins är väldigt smidigt rent administrativt då allt 

hamnar i samma liggare. Detta underlättar bokföringen.”(P1) Övrigt nämndes av våra 

respondenter den låga bedrägerisrisken som en fördel. Respondent P2 sade att man inte 

behöver oroa sig för chargebacks och att pengarna inte kan bli blockerade av 

myndigheter.  

 

Kompatibilitet 

De som besvarat frågorna har i största hand varit eniga i sin sociala värdering av 

Bitcoin. En av respondenterna sade att “Det är lättare att spåra vanliga dollar så jag 

anser fortfarande att det är Amerikanska dollar som är huvudsakliga 

transaktionsmedlet för kriminella affärer.”(P7) Respondenten nämner dock datahackers 

som en grupp som skulle kunna acceptera betalningsmetoden men “De flesta andra 

kriminella tror jag föredrar fysiska pengar före bitcoin.”(P7) Samma respondent anser 

visserligen att utvecklingen går framåt och att “...det är bara en tidsfråga tills att det är 

lättare att hantera bitcoin än dollar när man skall göra något olagligt.”(P7) Denna 

respondent säger även att “Jag anser att det här är nya revolutionen, liknande som 

internet när det kom på sin tid. De flesta förstår inte hur stort det är. Alla traditionella 

banker och överföringssystem som Western union, Visa, Mastercard och Paypal, är 

väldigt nervösa. Mer än vad de offentligt säger, det är jag säker på.”(P7) En annan 

respondent sade “Bra att det finns något som utmanar befintliga system, kortbolagen 

har haft monopol bra länge.”(P4) Mer därtill var det en som sade att de “Tycker det är 

toppen. Jag tycker om att kunna betala pseudonymt.”(P3) och “Jag tycker inte att 

banker, kreditkortsföretag, Svenska eller Amerikanska staten har att göra med vilka jag 

handlar med.”(P3) En annan respondent svarade “Man kan kontrollera dem på samma 

sätt som statliga pengar. Kriminella aktiviteter kan inte använda bitcoin just nu när 

ganska få företag tar betalt direkt i bitcoin. När det gäller stora inköp, måste man ha 

kundkännedom oavsett vilken betalningsmetod som används. Exchange är det mest 

effektivt ställe för att ha bra kontroll av penningtvätt.”(P5)  

 

När det gäller Bitcoins kompatibilitet med andra betalningsmetoder fick vi svar som i 

huvudsak liknade varandra. En av de tillfrågade säger att “...den är ganska lik Swish till 

exempel. Just att man använder en mobiltelefon till en mobiltelefonöverföring. På det 

sättet kan man säga att de är väldigt lika.”(P7) en annan svarar att “Det finns faktiskt ett 

par seriösa betalningsmottagare nu som hjälper dig. Så det blir så nära Paypal eller 

andra kreditkortslösningar man kan komma.”(P3) denna respondent säger dock även att 

“Den är ju inte på något sätt lik kreditkortsbetalningar. Förutom då du integrerat dig 

med en teknikpartner, då blir slutresultatet detsamma, du får pengar in på ditt 

bankkonto.”(P6) 
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Komplexitet 

Vid undersökning av hur företagen upplever Bitcoins komplexitet kunde vi se att 

åsikterna i stora drag kan liknas med varandra. “Det är komplext för mig som är van 

datoranvändare. Så då kan jag tänka mig att det är väldigt komplext för den som inte 

alls känner till hur det fungerar.”(P7) En annan sade “Att förstå tekniken är naturligtvis 

väldigt svårt.”(P3) samt att “Det kan finnas folk som har svårt att acceptera att bitcoins 

har ett värde.”(P3) En respondent sade “Bitcoin är inte komplext för en vanlig 

användare som nöjer sig med att pengar flyttas mellan köpare och säljare.”(P1) En 

annan respondent anser att “Bitcoin är inte komplext att använda utan kan endast anses 

komplext om man vill veta exakt hur allt fungerar.”(P2) Som kompletterande svar till 

detta sade samma respondent “Detta gör att komplexiteten inte påverkat vårt beslut om 

att börja använda oss av Bitcoin.”(P2) En av de som svarat att de inte förstod den 

tekniska aspekten svarade att den är “Jätteenkel att använda och förstå sig på värdet.” 

Utöver dessa svar upplevde en av respondenterna “komplexiteteten för oss är relativt 

låg då vi använder oss av en tjänst för vår plånbok.”(P4) 

 

Observerbarhet 

När det gäller observerbarheten av Bitcoin så var responsen från de tillfrågade i stora 

drag lik varandra. En respondent menade att “..det är svårt att observera andra som 

använder Bitcoin då de är så få som använder Bitcoin.”(P6) En annan respondent 

uttryckte detta som “Det syns inte vilka som använder Bitcoins och de få man kan se 

som använder detta går det inte att få ut mer information kring.”(P2) Denna respondent 

sade också “Vi fick ingen information om hur detta fungerade för andra företag. Vi 

kunde inte se om de var nöjda med sitt beslut att implementera Bitcoin.”(P2) Den nytta 

dessa respondenter hade av detta var enbart att de såg att andra valt att implementera 

betalningsmetoden. En respondent sade “Vi har kunnat se att andra implementerat 

betalmetoden men inte kunnat ta reda på mycket mer än att de accepterar denna.”(P1) 

Mer därtill svarade en respondent “Nej inte inom vår bransch. Det är för låg teknisk 

kunskap. Det är ingen som håller på med det här, det är knappt de med hög teknisk 

kunskap som håller på med det, för de ser ingen nytta med det.”(P7) Det var enbart en 

respondent som sade att de genom att observera andra erhållit information “Ingen i 

Sverige, men jag kollade på YouTube videor om hur andra företag fixat sina system” 

informationen som respondenten erhöll gällde “Det var direkt råd om vilka system som 

användes.”(P8) 

 

Prövbarhet 

Vid responsen gällande prövbarheten av Bitcoin så var respondenterna mycket eniga. 

Samtliga av respondenterna ansåg att innovationen är enkel att bepröva eller börja 

använda sig av. “Nej, det tog fem minuter.”(P4) En respondent sade “Nej, lätt att komma 

igång och sen är det bara att pröva sig fram.”(P1) En annan säger att “Det är ju bara 

att testa och funkar det inte så får man väl sluta.”(P3) på följdfrågan om 

betalningsmetoden var svår att pröva svarar samma respondent “Då var den det, men nu 

är den inte det.”(P6) en annan respondent säger att “Det var ganska enkelt att pröva 

betalningsmetoden.”(P2) 

 

Enligt diffusionsteorin används försöksperioder ibland inom implementeringsstadiet för 

att minska risken som kan uppstå i samband med en ny innovation. Fyra av 

respondenterna hade inte någon försöksperiod innan de implementerade Bitcoin 

(Rogers, 2003, s. 177). En av dessa respondenter säger ”Vi hade ingen försöksperiod, 

ansåg att det var så pass små risker och hade maxbelopp för att minska risken, man fick 
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handla för max 1000kr i bitcoins.” (P4)Två av respondenterna svarade att de 

fortfarande befinner sig i en pågående försöksperiod. En av dessa respondenter sade 

“Jag anser att vi fortfarande befinner oss i en försöksperiod”(P1) och sade även “Vi har 

hittills enbart erhållit positiv information som visar att innovationen fungerar som 

förväntat.”(P1) Den andre svarade att “Det känns som en försöksperiod fortfarande. Det 

har inte blivit nå stort och det sker inte många betalningar med det. Det är sporadisk, 

väldigt sporadiskt.”(P8) respondenten säger dock att försöksperioden visat att “Det 

fungerar smidigt.”(P8) Två av de intervjuade hade själv prövat att handla med bitcoins 

innan de implementerade betalningsmetoden i företagets verksamhet “Jag prövade själv 

att köpa bitcoins och det var inga svårigheter”(P5) sade en och en annan svarade “Jag 

testade den själv, använde den själv och satte upp åtgärderna. Jag visste att det skulle 

vara få som använde den. Så jag började implementera den på en gång.”(P6) samma 

respondent sade att “Det var ganska enkelt.”(P6) Informationen som erhölls sade 

respondenterna generellt sett att det fungerade som förväntat. 

 

Implementeringsstadiet 

Vid undersökningen av implementeringsstadiet är det enligt teorin av vikt huruvida 

operationella problem kan identifieras (Rogers, 2003, s. 179). Många svarade att de inte 

kunde se några operationella problem, en del av dessa kunde dock se potentiella 

problem. Av de intervjuade var det en som svarade att “Säkerheten är största 

problemet. Det är massor av manuella konfigurationer som behövs, som lösenord och 

two factor authentication”(P5) En annan av dem sade “Så länge du skaffar en 

teknikpartner och inte använder hela Bitcoininfrastrukturen själv så är det inte på 

något sätt mer krångligt än kreditkortsbetalningar.”(P3) Mer därtill så var det en av 

dessa respondenter som svarade att denne “Upplever att kursrisken kan ses som ett 

potentiellt problem om den skulle rasa.”(P6) Utöver dessa svar var den en som svarade 

“Nej, egentligen inte. Så länge man har ett snabbt sätt att konvertera till kronor om 

man är rädd för volatiliteten.“(P3) En annan svarade “Nej. Det har varit smidigt. Vi har 

bara behövt en bra trådlös internetuppkoppling.”(P4) En av respondenterna upplevde 

ett mindre problem relaterat till kassahanteringen. Denna respondent sade “ Vi har dock 

löst problemet genom en manuell lösning men detta kan vara ett problem för ett företag 

av mer omfattande storlek.”(P4) Två respondenter upplever att rutiner för säkerhet 

måste skapas annars kan det leda till operationella problem. 

 

Bekräftelsestadiet 

Det sista steget inom området för diffusion av innovation handlar om att validera 

beslutet av användningen och vart denna information sökts (Rogers, 2003, s. 189). Två 

respondenter har läst på forum och granskat nyheter för att validera beslutet. En 

respondent svarade att “Jag ansåg att jag hade den mesta informationen jag kände 

behövdes men läste på lite kring hur det skulle fungera rent praktiskt för företaget.”(P2) 

Denne respondent sade sedan att “denna ytterligare information förändrade inget i 

beslutet utan gjorde endast att implementeringen gick smidigare.”(P2) En respondent 

berättade att “Jag bollade idén med kollegor som var väldigt kunniga inom 

området.”(P1) Han sade sedan “Dessa kollegor är väldigt insatta i både Bitcoin och 

även IT och teknik över huvudtaget så jag fann deras expertis viktigare och 

trovärdigare än den information jag kunde läsa mig till i forum.”(P1) En respondent 

berättade att en form av validering för dem var att ”Kunderna som kom in tyckte det var 

kul att de kunde betala med bitcoins.”(P4) Tre av våra respondenter valde att inte söka 

information för att validera beslutet då de var nöjda med den information de redan hade 

tagit del av. En av dessa respondenter sade “Vi hade i tidigare skeden granskat Bitcoin 
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och kände att vi hade all information som vi kände var nödvändig.”(P?) En annan sade 

att “Vi bedömde ju Bitcoins användbarhet utifrån Satoshi’s whitepaper.”(P3) 

 

Tid 

Vidare så skall, som nämnt, tid ha en inverkan på adaptionens diffusion (Rogers, 2003, 

s. 11). Utifrån de svar vi fått på frågeställningarna kring tidsaspekten kunde vi skapa en 

överblickande bild av adaptörernas innovationsbeslutsperiod. De svar som vi fått via 

mail har i detta fall varit för väldigt översiktliga och enbart nämnt vilket år då den första 

kontakten gjordes. Svaren visar en beslutsperiod på 3,2 och 1 år. Detta gör att dessa svar 

endast går att använda sig av vid undersökning av ett fåtal faktorer. Det är även viktigt 

att nämna att den information som respondenterna delgivit i stor del är taget ur minne 

och därför endast en uppskattning av när de kom i kontakt med Bitcoin, vilket betyder 

att det inte behöver vara den faktiska sanningen.  

 

Innovationsbeslutsperioden angivet i antal månader för våra respondenter var; 28, 20, 

16, 13, 11, två på 9, samt 1. Vi har valt att inte redogöra när företagen kommit i kontakt 

med Bitcoin och när de senare implementerat innovationen. Detta är kopplat till vår 

etiska syn då vi anser att det skulle vara möjligt att lista ut vilka som valt att delta i 

undersökningen om denna information var tillgänglig för läsaren. Adaptörerna kommer 

därför endast att beskrivas som tidigare eller senare adaptörer i analysen. 

 

6.2.2 Teknologi acceptans modellen 

 

Uppfattad användbarhet 

Den första delen som hör till teknologi acceptans modellen handlar om den nya 

teknologins användbarhet (Davis, 1989, s. 320). En av de tillfrågade ansåg att 

innovationen inte var särskilt användbar i dagsläget ”Eftersom det är så få som känner 

till det så finns det liksom inget egenvärde annat än reklamvärdet.”(P7) Två 

respondenter svarade att de upplever användbarheten som mycket god. En av dessa sade 

“Jag tycker bitcoin är särskilt användbart för småbelopp vid internethandel.”(P2)  

 

Uppfattad svårighet att använda 

Nästföljande faktor är uppfattad svårighet att använda (Davis, 1989, s. 320), var på en 

av respondenterna tycker att Bitcoins är relativt svåra att använda eftersom att 

marknaden inte anpassat sig ännu. En annan respondent menar att “Det är väldigt lätt 

om man använder sig av en nättjänst.”(P3) En tredje respondent säger ”För gemene 

man ganska...omständigt att hitta ställen att använda på men för att betala med är det 

ju inte så avancerat i dagens läge med smarttelefoner.”(P4) En annan respondent sa 

“Väldigt användarvänligt när man kommit igång.”(P2) Samma respondent sade även 

“Det vore mer användbart om fler använde sig av Bitcoins...”(P2) 

 

Nackdelar och risker 

De nackdelar och risker som fyra av våra respondenter kunnat identifiera när det gäller 

Bitcoin är kursrisk, då kursen är instabil. (P1,P2) En respondent säger att det ”Finns 

alltid en risk då det är en digital valuta.”(P4) Denne menar också att det är en ”Stor 

risk då värdet är så volatilt just nu, enormt volatilt. Svårt för kunder att värdera det de 

köper då kursen hela tiden förändras.” (P4) Tre stycken upplever att det även finns en 

säkerhetsrisk om någon skulle bryta protokollet eller stjäla ens plånbok. En respondent 

sade “Eftersom Bitcoin fortfarande är så pass nytt, och i och med detta inte heller helt 
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färdigbyggt, kan de ha problem att skala upp.”(P4) En svarade att de fann en risk i att 

växlingskontoret som sköter handeln med deras Bitcoins skulle gå i konkurs vilket i så 

fall skulle leda till att pengar går förlorade. En annan risk som uppfattades av en 

respondent var att “folk skulle sluta tro på valutan.”(P?) Respondent P6 såg en risk i att 

valutan skulle komma att förbjudas. 

 

Vi har efter att fått svar på vilka nackdelar och risker som adaptörerna identifierat även 

undersökt om de gör något för att motverka dessa. Det var en av de tillfrågade som hade 

satt en maxgräns vid köp med bitcoins för att motverka potentiell förlust ifall något 

händer med teknikpartnern.(P4) En respondent svarade att de motverkar risker genom 

att sköta säkerheten noga, ta backup och ha en krypterad plånbok. Fyra respondenter 

motverkar inte aktivt risker då de inte upplever några större risker med Bitcoin.(P6) En 

av dessa respondenter sade “Då vi inte upplever att det finns några större risker vidtar 

vi inga åtgärder.” (P2) 

6.3 Intervjudata – Mailintervjuer 
 

Då svaren från mailintervjuerna är betydligt mer kortfattade än de vi fick under våra 

telefonintervjuer har vi valt att återge dessa i tabeller där vi redogör för deras svar. 

 

 Behov Initial kontakt 
Vad sade 

informationen? 

Datakunska

per 

Ytterligare 

informatio

n 

Mail1 Inget 
Vän som 

minade 

Förstod inte 

mycket 

”Starka PC 

kunskaper” 

Såg andra 

acceptera 

Bitcoins 

Mail2 Inget Teknikforum 
Alternativ 

valuta 

Tämligen 

goda 
Bloggar 

Mail3 Inget En vän 

”väldigt 

informationsfatt

ig” 

Mycket goda 

Djupläste på 

relaterade 

hemsidor 

 

Tabell 4. Kunskapsstadiet och övertalningsstadiet. 
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Relativa 

fördelar 

Användbarh

et 

Nackdela

r & risker 
Komplexitet 

Svårt att 

använda 

Mail1 

Goodwill, 

Media & 

transaktionskost

naderna 

Ingen 

uppfattning 
badwill 

Låg, använder 

tjänst 

Ingen 

uppfattning 

Mail2 

”Skippar 

mellanhand. 

Enkel, snabbt 

och billigt att 

skicka pengar 

över hela 

världen. 

Oberoende av 

VISA/banker.” 

Mycket goda 

Kursrisk 

& 

säkerhetsri

sk 

Låg, använder 

tjänst 

Lätt, 

använder 

nättjänst.  

Mail3 

Säkert, 

oberoende och 

tåligt mot 

attacker utifrån,  

Svåranvänt 

mot för om 

12mån.  

Motarbeta

s av 

befintliga 

aktörer, 

svårt att 

skala upp.  

”Hög i 

jämförelse med 

att handla med 

snäckskal och 

stenar. Låg i 

jämförelse med 

att förstå 

processerna 

involverade i 

bekämpandet av 

penningtvätt, 

förfalskning, 

tryckning, ut 

och inlåning, 

investering och 

andra bank-

relaterade 

funktioner samt 

spridning av 

nuvarande 

statliga pengar.” 

Svårt, då 

marknaden 

inte 

anpassat sig.  

 

Tabell 5. Karaktärsdrag av innovationen, användbarhet och svårighet att använda. 

 

Mailrespondenterna nämnda flertalet fördelar som även togs upp under 

telefonintervjuerna. M3 sade att metoden var svår att använda i jämförelse mot 

användbarheten om 12 månader. Denne ansåg att metoden då kommer vara 
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implementerad i större utsträckning. Då två av våra mailrespondenter använder sig av 

en tjänst för betalningsmetoden anser de komplexiteten som låg då de själva inte 

kommer i direkt kontakt med denna.  

 

 
 

 
Sociala 

värderingar 
Störningar 

Lik 

andra 

metoder 

Försöks

period 

Operation

ella 

problem 

Valide

ring 

Mail1 

alla valutor i 

världen används 

till ljusskygga 

aktiviteter, även 

om BTC kanske 

haft en 

framträdande roll 

bland dessa 

aktiviteter nu så 

tror vi att det blir 

en lika stor/liten 

andel av 

”verksamheten” 

som för alla andra 

valutor/verksamh

eter inom en snar 

framtid 

Allt som 

motverkar 

mellanhänd

er är 

positivt.  

Liknar 

paypal 
Nej Nej 

Utländ

ska 

aktörer 

Mail2 
Inte värre än 

kontanter 

Positivt om 

bankerna 

för 

konkurrens 

Liknar 

sms-

betalning 

Nej Kursrisken Nej 

Mail3 
dåligt medel ur 

penningtvättssynv

inkel 

Potential att 

bryta ett 

långgående 

monopol.  

Mycket 

lik andra 

metoder 

Ja, enkel. 

Visade 

att allt 

fungerar. 

Såg 

andra gå 

igenom 

processe

n.  

Ja, tillgång 

till 

internet.  

Nej 

 

Tabell 6. Kompatibilitet, implementeringsstadiet och bekräftelsestadiet. 
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Alla respondenter nämnde att Bitcoin kan användas till kriminella handlingar men sade 

också att det är möjligt med alla valutor och M1 sade att det är media som i dagsläget 

väljer att ge denna bild av Bitcoins. Våra mailrespondenter var alla överens om att allt 

som gör att redan etablerade institutioner får konkurrens är positivt. Det var endast M3 

som använt sig av en försöksperiod och svarade att denna fungerade bra och att den 

visade att metoden fungerar. Endast M1 har validerat beslutet och gjort detta genom att 

observera stora aktörer på den utländska marknaden som implementerat Bitcoin och där 

efter valt att själva implementera betalningsmetoden.  
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7. Analys 
   

Nedan kommer vi redogöra för vår tolkning av empirin som framförts tidigare. 

Informationen kommer i stora drag att kommenteras likt tidigare efter teorins 

uppbyggnad, dock har vissa faktorer samband med varandra och tas därför upp 

tillsammans för att effektivt och tydligt kunna bedriva en diskussion för att redogöra för 

faktorernas betydande del i förklarandet av adaptionen.  

 

Behov 

I sökandet av sekundära källor som kan kopplas till ett allmänt behov av innovationen 

hos Svenska företag kunde vi inte finna något som sade att ett behov fanns. Detta anser 

vi beror på att det redan finns ett flertal metoder att ta betalt genom. Detta kan styrkas 

genom de utförda intervjuerna vilka visar att det inte fanns något faktiskt behov av 

innovationen. Detta resultat är i huvudsak inte i enlighet med teorins uppbyggnad då 

den säger att behovet är en grundläggande faktor för innovationens beslutsprocess 

(Rogers, 2003, s. 170). Vi anser dock utifrån de resultat som vi erhållit att adaptionen 

kan bero på andra faktorer då det egentliga behovet inte finns hos våra respondenter. Vi 

kan utifrån den information som vi erhållit från våra respondenter se att en majoritet av 

dem är IT kunniga. Detta leder oss till att tro att de flesta av de som besvarat våra frågor 

är intresserade av teknik och därmed även tekniska innovationer. Därmed anser vi att en 

del av det faktiska behovet ersätts av ett intresse för ny teknik. För att argumentera detta 

påstående hänvisar vi till att respondent P8 som inte hade hög IT kunskap var i direkt 

kontakt med en vän som innehar dessa kunskaper och har därmed kunnat nyttja denna 

kunskap i relativt stor utsträckning. 

 

Komplexitet och principkunskaper 

Utöver det så anses innovationen som mycket komplex enligt den sekundära datan som 

vi har funnit. Denna höga komplexitet tror vi potentiellt kan skrämma bort de som inte 

är tekniska från att pröva innovationen. Med innovationens natur i åtanke anser vi därför 

att ett tekniskt intresse skulle vara en betydande faktor för Bitcoins adaption i detta 

tidiga stadie av innovationens diffusion. Detta antagande om denna faktor för adaptören 

är även i enlighet med Rogers’ (2003, p. 282) beskrivning av den initiala adaptören som 

han säger ska ha hög teknologisk kunskap. Baserad på vad respondent P8 sade 

angående dennes kommunikationskanal och behov av innovationen så tror vi även att 

Bitcoins adaption påverkas av sociala påtryckningar från närstående, då denna 

respondent själv inte var mer IT kunnig än gemene man kan antas vara. Denna 

respondent var i direkt kontakt med en vän som besatt en väldigt hög kunskap inom 

området och vi tror därför att påtryckningar från denna vän har varit en bidragande 

faktor till företagets implementering av innovationen. 

 

Vad vi däremot även kan se är att den höga komplexiteten som Bitcoin har inte betyder 

att den är svår att använda sig av. Detta tror vi, baserad på den sekundärdata vi funnit, 

beror på att det numera finns ett flertal tjänster, som Btcx, Coinbase, Bitpay och kanske 

snart Circle, samt att det nu går finna bra information för nya användare som inte är 

insatta i den underliggande funktionen. Mer därtill visar ett flertal videoklipp som 

involverar individers och företags användande av innovationen att denna teknologi inte 

är svår att nyttja. Att den underliggande funktionen av innovationen på kod nivå är 

mycket hög bekräftas av våra respondenter varv majoriteten säger att den är mycket 

komplex. Läsaren bör även ha i åtanke att dessa respondenter i huvudsak är mer IT 

litterära än gemene man. Detta i samband med att en majoritet av respondenterna som vi 
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intervjuat inte hade tidigare eller fick kunskap om nätverk eller kryptografi säger oss att 

denna form av kunskap inte är vital för att innovationen skall antas av en potentiell 

adaptör. Vi anser i och med detta att Bitcoins höga komplexitet inte är någon barriär för 

dess adaption av icke teknologiska personer vilket betyder att vi inte tror att 

principkunskaperna är nödvändiga för att Bitcoin skall adapteras i företagen som 

betalningsmetod. Även om Rogers (2003, s. 173) beskriver att risken att använda 

innovationen på fel sätt ökar om adaptören inte har principkunskaper så tror vi att det 

inte är en hög risk för problem i dess användande då innovationen enligt respondenterna 

är mycket enkel att använda. Det finns dessutom tjänster, som nämnt i början av stycket, 

som åter förenklar användandet av innovationen. Men som Rogers (2003, s. 173) säger, 

så är inte principkunskaperna vitala för att innovationen skall antas av en potentiell 

adaptör. Vilket stämmer överens med vad vi kunnat utläsa från informationen som 

erhållits från respondenterna. 

 

Kunskapsstadiet 

Vid analys av kunskapsstadiet visar intervjuerna att en majoritet av våra respondenter 

fått sin information i kunskapsstadiet ifrån källor som är av massmediekaraktär. De som 

använt sig av denna kommunikationskanal har generellt sett haft en kortare 

innovationsbeslutsperiod, det vill säga, den tid det tar mellan att hört talas om 

innovationen till dess adaption. Vi tror att detta stämmer med verkligheten då vi antar 

att det finns relativt få personer som känner till betalningsmetoden tillräckligt väl för att 

kunna sprida intresseskapande information om innovationen. Även om Mats Mood som 

SvD (2013) intervjuat sade att många verkar känna till valutan så anser vi att massmedia 

fortfarande är den populära grundläggande informationskanalen då vi anser att det är 

skillnad på att känna till något och att veta tillräckligt mycket för att effektivt sprida 

information om innovationen. Mer därtill tror vi att det är relativt få som har samma 

tillgång till en person med hög teknisk kunskap inom området som en av 

respondenterna. Detta tror vi gör att den primära kommunikationskanalen blir 

massmedia då denna källa kan nå många.  

 

Mer därtill så kan vi observera att de som fått sin information från massmediekällor har 

ansett att den information som de har kommit i kontakt med har varit positiv och 

intresseskapande medan de som fått sin information ifrån interpersonliga källor i dennes 

eget sociala nätverk i större utsträckning har ansett att informationen varit otillräcklig 

eller inte förstått sig på innovationens helhet på grund av den bristande kvaliteten av 

informationen. Detta anser vi stärker vårt argument att det är få personer som har 

kontakt med en interpersonlig källa av samma kvalitet som P8 och att det därför har 

varit den kanal som gett sämst resultat. Observationen av respondenternas svar säger oss 

även att kommunikationskanalerna som utnyttjats har haft en effekt på respondentens 

initiala ställningstagande till innovationen då massmediekanalerna har varit mer 

effektiva i spridandet av kunskap. Denna information anser vi även delvis bekräfta 

tidigare påstående angående att den interpersonliga informationskanalens expertis inom 

området inte är tillräcklig för att sprida information med intresseskapande innehåll. 

Denna observation av detta stadie överensstämmer alltså med diffusionsteorin som 

säger att massmediekanalerna skall vara viktigare i detta stadie än vad de 

interpersonliga kanalerna är (Rogers, 2003, s. 211). 

 

Övertalningsstadiet 

Vid undersökning av övertalningsstadiet kunde vi, till skillnad från kunskapsstadiet, inte 

se någon betydande skillnad gällande beslutsperiodens längd mellan respondenter som 
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använt sig av de olika kommunikationskanalerna; massmedia och interpersonliga. I 

detta stadie var även här massmedia den kanal som användes av majoriteten av våra 

respondenter. Något som vi däremot har kunnat se utifrån de svar vi erhållit är att 

användandet av forum som källa ökat hos respondenterna. Vi tror att detta beror på att 

forum ger den potentiella adaptören en möjlighet att komma i kontakt med personer 

som har en högre grad kunskap om innovationen och att de därmed kan föra en direkt 

diskussion med skribenterna av informationen.  Detta tror vi beror på att innovationens 

natur gör att de som är högst kunniga gällande innovationen återfinns inom denna 

kommunikationskanal. Delvis för att den skapades via interaktioner på internet mellan 

teknologiskt kunniga individer, vilket vi tror gör att dessa individer känner sig delaktiga 

i en högre utsträckning, men även för att vi generellt tror att densiteten av teknologiskt 

kunniga är högre på internetforum än andra medier. Vi har i vår sekundärdata funnit 

flertalet forum specifika för Bitcoin där användarna visar kunskap inom området.  

Utöver det tror vi att det även beror på att innovationen är så pass ny att andra medier 

som böcker inte finns tillgängliga för de som söker information. Enligt diffusionsteorin 

skall dock generellt sett de interpersonliga kanalerna vara viktigare vid denna del av 

informationssökandet (Rogers, 2003, p. 205), men som nämnt tidigare så skall 

massmediekanaler vara av större vikt för tidiga adaptörer än andra (Rogers, 2003, p. 

211). Vi anser att denna information som Rogers ger oss stärker vårt förklarande till 

varför forum har används mycket flitigare under detta stadiet då man kan argumentera 

för att forum befinner sig i en form av gråzon mellan att vara en massmediekanal och en 

interpersonlig kanal. 

 

Relativa fördelar 

Vid undersökning av relativa fördelar nämner de sekundära källorna ett flertal fördelar 

som Bitcoin har gentemot andra betalningsmetoder. De låga transaktionskostnaderna 

anses vara en stark fördel som tas upp av många (Bitcoin.org, u.å.a; eMansipater, 2011) 

som förespråkar Bitcoins adaption. Övriga fördelar som nämnts är; snabba 

transaktioner, låg bedrägeririsk, enkel vid administration, goodwill och gratis 

medieexponering. Genom att observera de relativa fördelar som respondenterna nämnt 

kan vi se att transaktionskostnaderna som nämndes av majoriteten av våra respondenter 

har varit den mest upprepade fördelen i de svar som vi erhållit. Vi tror att detta delvis 

grundar sig i företagens vilja att öka de finansiella intäkterna genom att bibehålla en 

större andel av försäljningen inom företaget. Men, vi tror, utifrån de svar som vi erhållit 

från våra respondenter att detta inte är hela förklaringen till varför 

transaktionskostnaderna anses vara en fördel. Vi tror att det har mycket att göra med 

deras sociala värderingar av de nuvarande betalningssystemets uppbyggnad. Majoriteten 

av respondenterna tycker att kostnaden för de nuvarande, i stor grad automatiserade, 

tjänsterna är orimliga för vad de gör för företagen. Mer därtill var en respondent 

missnöjd med att kortbetalningstjänsterna inte har anpassat denna kostnad efter 

ökningen av transaktioner som görs med metoden. Detta är något som Bitcoin kan 

motverka då den potentiellt kan orsaka störningar av dessa etablerade system. I 

samband med att vi har, utifrån respondenternas svar, kunnat se att samtliga 

respondenter är kompatibla i sin sociala värdering med vad Bitcoin kan innebära för 

samhället så tror vi därför att själva kostnaden inte är hela förklaringen till att 

transaktionskostnaderna nämndes, utan en del av förklarandet kan vara att man inte vill 

ge dessa företag pengar som de inte anses förtjäna. Vi tror, utifrån detta resonemang, att 

ett behov av en ny aktör på marknaden har känts av. 
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Faktumet att samtliga respondenter är kompatibla med innovationen i samband med att 

Yang et al.,s (2012, p. 137) studie visade att kompatibilitet var en betydande faktor för 

en liknande innovation, säger oss att denna faktor även bör vara av betydande roll för 

Bitcoins adaption. Mer därtill så var det en minoritet som nämnde att risken för 

bedrägeri blir lägre med denna betalningsmetod. Vi tror att detta, trots det lägre antalet 

respondenter som nämnde den kan vara en viktig del i valet att använda sig av 

betalningsmetoden. Den låga bedrägeririskens vikt tror vi kan skilja sig stort mellan 

olika branscher, där en del företag lider en större risk för denna form av brottslighet. 

Exempelvis företag som skickar produkter via långa transporter där det finnsmöjlighet 

för köparen att dra tillbaka betalningen, så kallad chargeback. Vi tror även att detta är 

anledningen till varför den låga bedrägeririsken inte togs upp av lika många som 

transaktionskostnader och de snabba transaktionerna. 

 

En annan fördel som återfinns i sekundärdatan är betalningsmetodens snabba 

transaktioner både inrikes och utrikes. Denna fördel nämns av majoritet respondenter 

och är efter transaktionskostnaderna den fördel som nämnts av flest respondenter. 

Möjligheten att skicka pengar utrikes utan att behöva vänta någon bankdag är något som 

denna betalningsmetod erbjuder vilket inte andra betalningsmetoder som inte är 

kryptovalutor ger. Vi tror därför att denna fördel kan vara viktiga för små företag som 

inte kan ha stora antal väntande inbetalningar och samtidigt hålla företaget operationellt. 

Detta gör att vi som undersökt Bitcoins adaption hos Svenska företagare anser att denna 

fördel som Bitcoin medför bör vara en viktig del av de relativa fördelarna. Då de flesta 

av våra respondenter inte hade något egentligt behov av Bitcoins så ser vi att dessa 

faktorer potentiellt kan vara förklarande. De har inget faktiskt behov, men att slippa 

höga transaktionskostnader och fördröjning av pengarna anser vi är en tillräckligt stor 

fördel i förhållande till andra alternativa betalsystem för ett företag skall överväga att 

använda sig av metoden. Vi tror även att de låga transaktionskostnaderna och de snabba 

transaktionerna kommer att vara en högt betydande fördel för Bitcoins framtida 

adaption. Faktorn relativa fördelar som diffusion av innovationer tar upp kan därför 

kopplas till adaptionen av Bitcoins. Denna observation stärks av tidigare studier som 

involverat relativa fördelar där Mallat & Tuunainen (2008, s. 40) och Yang et al., (2012, 

s. 137) fann att relativa fördelar hade en positiv effekt på acceptans och adaption. Detta 

säger oss att relativa fördelar och speciellt de låga transaktionskostnaderna bör vara en 

betydande faktor för adaptionen av Bitcoin i de Svenska företagen som vi undersökt. 

  

Nackdelar, risker och problem 

De nackdelar och risker som nämns ser väldigt olika ut mellan respondenterna. Flertalet 

negativa aspekter som nämns med Bitcoins är risker och inte nackdelar. Med nackdel 

menar vi tex att det är dyrt och att detta inte går att ändra. En risk går att motverka och 

behöver inte bli en nackdel. De risker som nämns gäller främst volatiliteten och 

säkerheten. Säkerhetsrisken som en del respondenter tagit upp går att motverka genom 

att skapa ordentliga rutiner för användandet av Bitcoin. Denna syn på motverkande av 

risken stödjs av andra respondenter som hävdar att potentialen för säkerheten är mycket 

stor. Volatiliteten är även den möjlig att motverka genom att antingen anlita en 

teknikpartner eller att manuellt själv sälja förtagets intjänade bitcoins. De faktiska 

fördelarna existerar medan nackdelarna består av potentiella risker som då även går att 

motverka. Vi anser att detta kan vara en del av anledningen till att våra respondenter 

valt att acceptera Bitcoins i sina företag. Vi tolkar att våra respondenter anser att 

fördelarna är stora, nackdelarna väldigt få och att innovationen inte är särskilt riskfylld 

om man gör rätt. Det finns dock potentiella risker med innovationen, men 
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respondenterna ser det inte som troligt att dessa risker ska inträffa, vilket stödjer det 

resonemang som vi fört. Hade fördelarna varit färre anser vi att respondenterna mycket 

troligen haft ett svårare val gällande implementering av Bitcoin i deras företag då de 

relativa fördelarna inte skulle väga upp den potentiella risken. Mer därtill kan vi utifrån 

sekundärdatan säga att de som antagit innovationen har utsatt sig för risker som; 

volatilitet, cyberattacker och personliga faktorn att glömma bort lösenord. Dessa risker 

upplevs av andra i samhället (Goldman Sachs, 2014, s. 6; Greenberg, 2014; 

Aftonbladet, 2014) vilket betyder att man kan argumentera för att de är risktagande, 

vilket är i enlighet med Rogers (2003, s. 282) beskrivning av den ideala innovativa 

adaptören. Då de potentiella riskerna med Bitcoin inte har hindrat våra respondenter 

från att implementera innovationen i företagets operation. 

 

Utöver detta har respondenterna inte upplevt några operationella problem som de ansett 

vara av kritisk karaktär för företagets möjlighet att kunna använda sig av Bitcoin som 

betalningsmetod. Vid undersökningen av diffusion av innovation teorin kunde vi se att 

företag enligt Rogers (2003 p. 179) letar efter potentiella operationella problem, som 

kan uppstå vid användning av innovationen. Därmed så kan man argumentera att denna 

avsaknad av kända operationella problem är en del av förklaringen till varför företagen 

valt att fortsätta sin adaption av Bitcoins som betalningsmedel. Dock som några av 

respondenterna nämner så finns risken för grova operationella problem, beroende på hur 

adaptören väljer att använda sig av innovationen. Detta gör att adaptören måste väga sin 

expertis mot innovationens funktion samt skapa rutiner för att säkerställa korrekt 

användande. Om adaptören upplever att innovationen börjar skapa problem i 

användandet finns alltid möjligheten att avlasta dessa aspekter på en teknikpartner. 

Detta tror vi gör att de operationella problem som känns av delegeras innan de leder till 

verkliga problem för företaget. Vi tror därför att den ökande mängden av seriösa 

tekniska partners, vilka förenklar innovationen och dess praktiska funktion är av 

betydande roll för Bitcoin i framtiden om den skall adapteras av fler samt stora företag 

då även de som känner sig osäkra på innovationen kan ta del av dess fördelar.  

 

Kompatibilitet med andra metoder 

Mer därtill så säger respondenterna generellt sett att innovationen är kompatibel med 

andra tidigare metoder inom sin kategori. Majoriteten av de förfrågade svarade att de 

ansåg att metoden liknar andra betalningsmetoder i sitt praktiska användande som 

företaget använt sig av eller som de kan observera på marknaden. Det säger oss att 

Bitcoin som betalningsmetod är kompatibel med tidigare metoder. Detta gör att vi anser 

att kompatibiliteten med tidigare metoder i detta fall inte kan upplevas som en barriär 

för adaption, vilket nämns av Mallat & Tuunainen (2008, s. 41). Vi anser att detta kan 

vara en betydande del då liknelsen gör att adaptören inte behöver lära sig ett helt nytt 

system för att ta betalt och generellt göra affärer. Vi tror att om den praktiska metoden 

vid användandet av innovationen i större utsträckning hade skiljt sig från nuvarande 

metoder skulle detta vara ett större problem. Vi tror även att denna faktor inte kan hålla 

en hög förklarande del trots att en majoritet av respondenterna sagt att den var lika 

andra metoder. Vi anser att detta beror på att låg kompatibiliteten kan anses vara en 

negativ faktor för adaption medan hög kompatibilitet endast gör den potentiella 

adaptören likvärdigt inställd till innovationen som tidigare metoder.  

 

Försöksperioder 

Det är få av våra respondenter som valt att genomföra försöksperioder innan 

implementeringen.  Då försöksperioder enligt teorin (Rogers, 2003, s. 177) är till för att 
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minska risken av innovationen trodde vi utifrån den information vi tagit del av gällande 

innovationens komplexitet att majoriteten av respondenterna skulle ha utfört en 

försöksperiod. Då försöksperioder inte anses vara en vital del av beslutsprocessen 

(Rogers, 2003, s. 177) så anser vi att resultatet istället kan härledas till den risk som 

adaptörerna anser att innovationen innebär. I detta fall då större delen av respondenterna 

valt att inte genomföra en försöksperiod säger det oss att de inte ser någon betydande 

risk med implementeringen av Bitcoin i deras företag. Då de som utfört denna period 

sade att den gav god respons anser vi att man kan argumentera för att detta resultat visar 

att försöksperioden uppfyller sitt syfte att minska osäkerhet. Försöksperioder kan då 

vara en positiv faktor vid implementeringen av innovationen. Detta betyder då att 

försöksperioderna som utförts är i enlighet med vad Rogers (2003, s. 177) påstår i 

teorins förklarande som beskrivet ovan.  

 

Bekräftelsestadiet 

Få av våra respondenter har valt att validera sitt beslut. Vi anser att detta beror på att de 

under tidigare stadier samlat tillräckligt med information och erhållit tillräckligt med 

kunskap om innovationen och därför anser att de inte ytterligare behövde validera sitt 

beslut om att implementera Bitcoin. Detta kan vi även koppla till föregående stycke 

gällande försöksperioder. Både försöksperioder och validering är till som en extra 

försäkring om att innovationen uppfyller tilltänkt syfte och fungerar som förväntat. Då 

majoriteten av våra respondenter inte valt att använda försöksperioder tyder detta som 

tidigare nämnt på att de inte upplever några större risker med innovationen. Detta 

argument anser vi stärks ytterligare då majoriteten inte heller valt att validera sitt beslut 

gällande implementeringen. Av de få respondenter som valde att validera beslutet var 

det huvudsakligen informationen gällande valutans kurs samt nyheter gällande skatt och 

legala aspekter som man valde att granska. Detta ser vi som syfte att motverka den 

potentiella kursrisk som kan finnas. Men även för att hålla sig inom de lagar som finns i 

samhället, vilket kan leda till andra former av problem för företagen. Om exempelvis 

regler vid beskattning skulle ändras så att det blir väldigt invecklat att redovisa sina 

inkomster skulle det troligen vara en negativ utveckling i Bitcoins adaption. 

 

Tid 

Som tidigare nämnt säger diffusionsteorin att tid är en faktor som kan påverka 

diffusionen av innovationer och därmed påverka längden av 

innovationsbeslutsprocessen (Rogers, 2003, s. 11). Vi kan utifrån våra resultat se att de 

som kommit i kontakt med Bitcoin senare har, i undantag av ett fall, genomgått en 

kortare beslutsprocess. Detta härleder vi till att de som kommit i kontakt med 

innovationen senare har haft fördelen av att andra implementerat Bitcoin redan samt att 

det finns mer information tillgänglig för icketekniska potentiella adaptörer. 

Innovationen har även förbättrats sedan dess att den introducerades på marknaden. Mer 

därtill så visar sekundärdatan som vi observerat att innovationen bevisat att den är tålig 

mot katastrofer i samband med Mt. Gox och finansiella påfrestningar. Detta kan ha 

motverkat en del av den risk som potentiella adaptörer kan ha observerat gällande 

valutans trovärdighet hos dess innehavare. Denna syn om att livstidsperioden för 

innovationen kan vara betydande stärks av de resultat som Curran & Meuter (2005, s. 

111) fann, vilka visade att den upplevda risken för ny teknologi var den starkaste av de 

betydande faktorerna, men att denna faktor minskar med tiden. 
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Sammanfattning av analys 

Vi har utifrån sekundärdata och intervjudata diskuterat faktorernas koppling till 

varandra och dess påverkan på respondenternas adaption av innovationen. Där ett flertal 

faktorer visat sig vara av betydande grad. Vi kan utifrån denna diskussion dra slutsatser 

gällande faktorernas betydande roll i förklarande av acceptansen och adaptionen av 

Bitcoin. 

 

Som vi nämner i introduktionen finns det skillnader mellan Bitcoin och andra 

mobilbetalningssystem, detta påstående har styrkts utifrån både respondenterna och vår 

sekundärdata som hävdar att Bitcoin är ett mer komplext system och svårare att förstå 

sig på. Då dessa skillnader finns anser vi att tidigare studier inte kan förklara bitcoins 

adaption. Därför kommer vi i slutsatsen att omarbeta och utveckla modellerna och dess 

faktorer för att förklara acceptansen och adaptionen av innovationen.  

 

7.1 Bedömning 
 

Vi har valt att använda oss av måtten tillförlitlighet och äkthet för att bedöma kvaliteten 

på vår studie. För att bedöma tillförlitligheten använder vi oss av fyra kriterier: 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera.  

 

7.1.1 Tillförlitlighet 

 

Vi har använt oss av respondentvalidering för att öka vår trovärdighet. Vi har låtit våra 

respondenter ta del av vår studie och bett dem bekräfta att det vi förmedlat i studien 

stämmer överens med de svar vi erhållit under intervjuerna.  

 

Vi anser att vår överförbarhet är av god kvalitet. Vi har intervjuat 11 st företag som 

accepterar Bitcoins av totalt 25 st i Sverige. Detta innebär att vi undersökt 44 % av vår 

målpopulation. Vi anser att vi täckt av flertalet delar av vår population då företagen som 

vi intervjuat har varierat mellan enmansbolag till större företag och även är placerade 

runt om i Sverige. Vi anser med detta att om andra forskare skulle välja att ompröva 

denna studie mycket troligt skulle nå en liknande slutsats som vår. 

 

För att styrka vår pålitlighet har vi under hela processen varit noga med att återge så 

exakt som möjligt alla steg vi tagit under studiens gång. Vi har transkriberat alla 

intervjuer och som tidigare nämnt även låtit respondenterna granska och godkänna hur 

vi använder deras svar i vår undersökning.  

 

För att ge en möjlighet att styrka och konfirmera vårt arbete har vi säkerställt att vi lyft 

både för- och nackdelar med vårt valda ämne för att inte spegla våra personliga åsikter. 

Vi har använt oss av inspelningar av intervjuer och därför består vår empiri av sakliga 

svar som respondenterna gett oss och inte våra egna uppfattningar av vad som sades 

under intervjun.  

 

7.1.2 Äkthet 

 

Vi anser att vi genom denna studie har förmedlat en rättvis bild av de olika åsikter och 

uppfattningar som finns gällande vårt studerade område. Denna studie är till nytta för 
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våra respondenter som redan använder sig av Bitcoins i sina företag. De får en insikt i 

hur andra företag har resonerat och agerar för att t.ex. förhindra risker. Vi anser även att 

vår studie kan vara av intresse för företag som funderar på att använda sig av Bitcoins 

som betalmedel då de får en överblick av hur andra företag har resonerat.  
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8. Slutsats  
 

Denna studie har utformats för att besvara vår forskningsfråga som lyder: “Vilka 

faktorer, utifrån diffusion av innovationer teorin samt TAM, kan identifieras i 

företagarnas strategiska val att använda sig av Bitcoin som betalningsmetod?” 

 

Vi anser att vi har kunnat besvara denna fråga, åtminstone till viss del. Vi tror att vi har 

kommit fram till de viktigaste faktorerna som har påverkat företagen. Vi kommer nedan 

att presentera vår egen tolkning av Rogers (2003, s 170.) innovationsbeslutsprocess.  

 

 
 

Figur 4. Vår tolkning av innovationsbeslutsprocessen. 

Egen figur.  

 

Vi har, som presenterat i ovanstående modell (figur 4), funnit att det avkänns ett behov 

av en ny aktör på marknaden för betalningsmetoder då respondenter visat missnöje mot 

nuvarande aktörer. Mer därtill har vi funnit information som syftar till att ett tekniskt 

intresse ersatt en del av det direkta behovet. Vi har även funnit att sociala influenser 

verkar ha spelat en roll. Utöver detta finner vi att massmedia har varit den mest använda 

kommunikationskanal och även den som gett bäst resultat. Mer därtill har vi för 

övertalningsstadiet funnit att forum varit den populäraste kommunikationskanalen. Vi 

kan utifrån analysen säga att relativa fördelar, och då främst transaktionskostnaderna, 

bör ha en inverkan på företagens adaption av innovationen. Vi finner även bevis för att 

de snabba transaktionerna är viktiga för adaptionen. Även om bevisen för att den låga 

bedrägeririsken som betydande faktor är lägre än de andra nämnda relativa fördelarna så 

anser vi att denna bör has i åtanke och undersökas närmare.  

 

En viktig del i förklarandet är att fördelarna är så pass mycket större än nackdelar och 

risk. Bitcoin är ett billigt, enkelt och snabbt alternativ med vissa risker som i stor 

utsträckning går att motverka. Vi har även funnit stödjande bevis för att Bitcoin som 
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innovation är kompatibel med dess adaptörers syn på vad Bitcoin kan komma att 

innebära för samhället. Bitcoin är trots sin komplexitet väldigt enkel att använda. Detta 

uppskattas av både företagen och dess konsumenter.  

 

Vi har även funnit bevis som tyder på att innovationen var svår att observera och att 

denna del av beslutsprocessen inte bör ha en stor inverkan på företagens beslut att 

acceptera innovationen. Mer därtill så är innovationen enkel att pröva eller börja 

använda sig av. Innovationen är, som förväntan, ansedd som en mycket komplex 

innovation, men den har inte ansetts vara svår att använda sig av enligt respondenterna, 

sekundärdata och även oss skribenter. 

 

Mer därtill kan vi säga att de som sökt information för att validera beslutet i huvudsak 

har hållit sig uppdaterade om kursens rörelser och betalningsmetodens legalitet. Utöver 

detta har vi funnit bevis som tyder på att tid är av vikt för innovationen. Detta då 

innovationsbeslutsprocessens längd då denna skiljer sig beroende på när adaptören 

kommit i kontakt med innovationen.  

 

Vi kan utifrån de slutsatser vi dragit säga att en undersökning som grundar sig i 

diffusionsteorin bör ge goda och tillförlitliga resultat som kan spegla verkligheten.  

 

Om vi istället enbart skulle använda oss av TAM skulle vi vilja utveckla den, då mycket 

i liknelse med Yang et al.,s (2012, s. 136) modell för mobilbetalningar. Anledningen till 

att vi anser att den behöver utvecklas grundar sig i att modellen inte är tillräckligt 

övergripande. Nedan har vi skapat vår egen utveckling av modellen.  

 

 
Figur 5. Omarbetad TAM.  

Egen modell. 

 

Utifrån analysen har vi funnit att sociala influenser bör vara betydande för adaptionen. 

En respondent sade att det var intressant att vara bland de första med en potentiell 

framtidsteknologi men som själv inte var insatt i teknologiska innovationer. Detta gör 

att vi tror att sociala influenser kan ha en inverkan på det tekniska intresset hos 
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potentiella adaptörer (Figur 5). Vi tror även att den påverkar den uppfattade risken med 

innovationen, vilka fördelar den har samt att den potentiellt kan påverka hur kompatibel 

adaptören är med innovationen. Det tekniska intresset hos en adaptör tror vi, utifrån det 

empiriska materialet, har en inverkan på hur svår adaptören uppfattar innovationen är att 

använda, vilka risker med innovationen denne ser, vilka fördelar som innovationen har 

och hur kompatibel denne är med innovationen. Figur 5 innehåller de faktorer som vi 

uppfattat varit mest betydande för adaptionen. Tid som vi även tror är en mycket 

relevant faktor är dock inte inräknad i denna modell då vi är osäker på hur denna skulle 

implementeras på ett effektivt sätt i modellen. Tid kan däremot räknas genom att göra 

undersökningar i olika tidsskeden. 

 

8.1 Förslag till fortsatt forskning 
 

Bitcoin är som vi nämnt ett flertal gånger en mycket ny innovation, vilket gör att detta 

ämne i stor del är outforskad. Som förslag för framtida undersökningar anser vi att en 

kvantitativ undersökning på bredare nivå, där forskaren involverar de som inte valt att 

acceptera innovationen och därmed kan undersöka vad som skiljer dem åt. Vi anser 

även att det snart kan vara möjligt att genomföra en subjektiv konsumentundersökning 

gällande adaption av Bitcoin som ger ett mer utförligt resultat än att respondenterna inte 

känner till innovationen. Anledning till att vi föreslår en subjektiv undersökning och 

inte en objektiv är att vi tror att forskaren kommer att få mycket undermåliga resultat för 

diskussion vid genomförandet av en objektiv undersökning. Detta är på grund av att vi 

inte tror att tillräckligt många har antagit innovationen inom en snar framtid för att en 

objektiv undersökning skall ge resultat. Däremot kan en subjektiv undersökning visa 

inställningen till innovationen hos de potentiella adaptrarna i samhället. Denna 

undersökning skulle gå att genomföra med hjälp av de teorier som vi har använt oss av 

där det finns bevis för att en andel faktorer bör ha en betydande roll för dess adaption. 

Mer därtill så skulle framtida forskning kunna undersöka relevansen av våra modeller 

(Figur 4 och 5).  

 

8.2 Samhällsetiska aspekter 

 

I dagsläget är det omdiskuterat hur man ska beskatta bitcoin. Skulle betalningsmetoden 

användas i större utsträckning i Sverige krävs det att detta tydligt regleras för enkelhet 

vid företags beskattning. Om komplexiteten av redovisning för beskattning av valutan 

ökar kommer detta påverka de företag som använder eller kommer att använda Bitcoin. 

Stora institutioner i dagsläget kritiserar betalningsmetoden för dess koppling till 

kriminella aktiviteter vilket i sin tur potentiellt kan påverka användare av metoden 

negativt då samhället kopplar Bitcoin till kriminalitet.  

 

Bitcoin har potential att störa etablerade betalningssystem som ägs av stora företag. 

Detta gör att betalningsmetoden kan komma att motverkas av dessa då de vill behålla 

sina marknadsandelar.   

 

I dagsläget anser Riksbanken inte att Bitcoin är ett hot mot landets finansiella stabilitet 

(SvD, 2013). Detta kan dock komma att ändras om Bitcoin växer och blir väldigt stor. 

Om ett stort företag i Sverige skulle använda sig av Bitcoin på ett felaktigt sätt och 
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därmed förlora finansiella medel skulle detta kunna påverka samhället negativt både 

finansiellt och på arbetsmarknaden.  

 

Även om Bitcoins betalningsmetod skulle fallera kvarstår den nätverksinnovation som 

Bitcoin inneburit vilket kan komma att användas för andra ändamål. Bitcoin är open 

source vilket betyder att alla har tillgång till koden för dess uppbyggnad. Genom 

blockkedjeinnovationen som alla har tillgång till skulle ett system för att eliminera 

valfusk potentiellt vara möjligt att skapa.   
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10. Appendix 
 

10.1 Appendix 1 
 

Intervjumall 

 

Hur länge har företaget varit verksamt? 

Ungefär hur många anställda har företaget? 

 

Hur kom du i kontakt med Bitcoin? 

- Beskriv från vilka sociala nätverk (ex. vänner, internet forum, professionella 

rådgivare) som den initiella informationen kom ifrån? 

- När kom du i kontakt med Bitcoin? 

- Beskriv vad informationen sade dig samt hur ingående informationen var? 

- Hade ni tidigare eller fick ni nyfunnen kunskap om nätverk och kryptografi? 

  -Om ja, kan ni beskriva vad? 

- Hur skulle ni beskriva era egna datakunskaper? 

 

Hur och var sökte ni sedan ytterligare information innan beslut? 

 

Kan ni beskriva de relativa fördelarna ni ser med Bitcoin? 

- Hur uppfattar ni Bitcoins användbarhet? 

  - Vad gör dem användbara eller inte? 

 

Vilka nackdelar och risker kunde ni identifiera? 

- Kan ni beskriva dessa? 

- Vad är största fördelen/nackdelen, risken? 

 

Hur har ni vägt fördelar och nackdelar mot varandra? 

- Motverkar ni potentiella nackdelar och risker på något vis? 

 

Anser ni att komplexiteten av Bitcoin är hög/låg? 

- Kan ni beskriva dess inverkan på ert beslut? 

- Hur svår att använda anser ni att Bitcoins är och varför ni anser det? 

 

Beskriv hur kompatibel ni, samt företaget är med Bitcoins. 

- Utifrån era sociala värderingar hur ser ni på Bitcoins potentiella inverkan inom 

frågor rörande samhället (exempelvis; disruption av etablerade system, 

konkurrans med andra betlningsmetoder  och potential för kriminalt 

användade)? 

 - Vad har samt hade företaget för behov av betalningsmetoden? 

- Är betalningsmetoden lik tidigare metoder som använts inom företaget och vad 

är det som gör att den är det eller inte? 

 

Hade ni någon försöksperiod innan implementeringen av Bitcoin? Om ja. 

- Vad för information tillbringade detta till beslutsprocessen? 

- Var den enkel eller svår att bepröva, varför? 
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Kunde ni observera andra som utförde försöksperioder? Om ja. 

- Var det svårt att göra observationen? 

- Sade informationen er något? 

 

Kan ni identifiera några operationella problem? 

 

När började ni använda er av Bitcoin? 

 

Sökte ni information för att validera beslutet av användningen? Om ja. 

- Vart sökte ni nformationen. 

- Vad sade informationen er? 

 

Hade den här informationen någon inverkan på ert beslut samt vad denna inverkan i 

sådana fall var? 

 

10.2 Appendix 2 

 

Hej [namn]. 

 

Vi heter Lillemor och Emil. Vi läser tredje året på civilekonomprogrammet samt 

international business programmet vid Handelshögskolan vid Umeå Universitet och 

håller på att skriva vår C-uppsats. 

 

Vi har valt att skriva denna om Bitcoin och de svenska företag som använder sig av 

denna valuta. 

 

Vi vänder oss till er eftersom ni är innovatörer inom den svenska marknaden när det 

kommer till denna nya metod att föra transaktioner mellan företag och kund. Vi skulle 

vara oerhört tacksamma om ni skulle kunna tänka er att ställa upp på en intervju. 

Intervjuerna kommer att hållas över telefon under v.16. Ni får själva välja dag och tid. 

Ungefärlig tid för själva intervjun är beräknad till 30 minuter. 

 

Både personer och företag kommer att presenteras anonymt i uppsatsen. Vi kommer att 

skicka texten till er för godkännande innan vi använder oss av det i vår uppsats. 


