
EXAMENSARBETE

Bitcoin
Substitutet till en otrygg valuta?

Frida Martinsson
Anna Sundberg

2016

Ekonomie kandidatexamen
Nationalekonomi

Luleå tekniska universitet
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



  
 

 

  

 

Bitcoin
Substitutet till en 

otrygg valuta? 

 
 
 

En kandidatuppsats i Nationalekonomi 

Författad av Frida Martinsson och Anna Sundberg 

Handledare Jesper Stage 



i 
 

SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

Idag har de flesta hört talas om Bitcoin, men det är fortfarande få som förstår begreppet 

och vet hur det fungerar. Fenomenet har väckt starka känslor där åsikterna är delade. 

Vissa tror att Bitcoin kommer att revolutionera det finansiella systemet medan andra 

tror att det bara är en kortlivad trend som snart försvinner. Rapportens ansats är att ta 

reda på om bitcoins har de egenskaper som eftersträvas vid en valutasubstitution. 

Studien baseras på de nödvändiga funktionerna hos pengar och de variabler som driver 

en individ så pass långt att han eller hon väljer att överge sin inhemska valuta. Trots att 

Bitcoin är ett fungerande alternativ visar en analytisk jämförelse med den Amerikanska 

dollarn att bitcoins ännu inte överträffar dollarns egenskaper, mycket på grund av dess 

bristande utbredning. Rapporten indikerar dock att Bitcoins unika egenskaper på sikt 

kan komma att utveckla dagens pengasystem och skapa stora förändringar i framtiden. 

 

Nyckelord: Bitcoin, Inofficiell dollarisering, Valutasubstitution, Pengasystem, 

Virtuell valuta 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

Today, most people have heard of Bitcoin, but few have truly understood the concept 

and its functions. The phenomenon causes strong emotions and the opinions are 

divided. Some think that Bitcoin will revolutionize the financial system, while others 

lean towards the possibility that it is merely a short-lived trend. The aim of this report is 

to analyze if Bitcoin has the qualities required of a substitute for the domestic currency. 

The study is based on money’s necessary functions and the variables that cause an 

individual to go as far as abandoning their domestic currency. Even though Bitcoin is a 

functioning alternative, an analytic comparison with the American dollar showed that 

bitcoin cannot yet compete with the qualities of dollars, much due to the lack of 

expansion. The report indicates that in the long run Bitcoin’s characteristics can develop 

today’s monetary system and create considerable changes in the future. 

 

Keywords: Bitcoin, Unofficial Dollarization, Currency Substitution, Monetary 

System, Virtual Currency. 
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1. INLEDNING 

 

 

 

 

1.1 Introduktion 

Pengar har använts som det allmänna betalningsmedlet i många århundraden efter 

byteshandelns avvecklande. Den monetära ekonomin har genom historien utvecklats 

och ett smidigare och bekvämare betalningssystem har växt fram (Fregert och Jonung, 

2010). Detta har resulterat i dagens valutor som huvudsakligen utgörs av mer och mer 

abstrakta fiatpengar, en nations officiella kreditpengar. Denna typ av valuta innehar inte 

något egenvärde, utan värdet utgörs av tilliten till det styrorgan landet har som 

garanterar valutans värde (Ferguson, 2008). När tilliten till det styrorgan som krävs 

börjar svikta, har det ibland gått så långt att man valt att helt eller delvis övergå till en 

annan och starkare valuta, såsom den amerikanska dollarn. Denna process kallas 

dollarisering och sker för att skapa ett starkare och tryggare alternativ till den inhemska 

valutan. På senare tid har det dock utvecklats ytterligare alternativ som svar på den 

bristande tilltro som i vissa fall uppstått. Ett exempel på det är den decentraliserade 

kryptovalutan Bitcoin, vars huvudsakliga syfte är att vara helt skilt från en tredje parts 

styre. Självständigheten, utan en tredje parts inblandning, kan bidra med fördelar 

jämfört med de fiatvalutor som tappat invånarnas tilltro. Risker för hög inflation, dåligt 

förd penningpolitik och sviktande säkerhet är inte desamma i ett Bitcoinsystem 

(Nakamoto, 2008). 

 

Trots att det finns motstridiga meningar om Bitcoin som valutasystem, finns det faktorer 

som pekar på att systemet i vissa avseenden skulle övertrumfa det pengasystem som 

finns idag. Den fortsatta utvecklingen kommer skapa större och större påverkan på 

dagens pengasystem vilket gör denna studie intressant för såväl de användande och 

insatta i ämnet, som för gemene man, då pengasystemet berör alla. Denna rapport 

beskriver vilka egenskaper användare söker hos ett betalningsmedel och vilka av dessa 

funktioner som brister då det uppstår incitament att byta ut den inhemska valutan mot 

ett annat alternativ. Här undersöks vilka faktorer som ligger bakom valet att dollarisera 

och vilka funktioner denna valuta uppfyller bättre än den inhemska valutan. I rapporten 
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identifieras vad som särskiljer bitcoins och med det som bas undersöks det om 

egenskaperna uppfyller de krav användare söker hos det nya betalningsmedlet.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Ny teknik avskrivs ofta som en fluga innan den nått allmän acceptans. De fördelar som 

kan identifieras hos Bitcoin skulle i princip kunna göra det möjligt för den virtuella 

valutan att slå igenom som en ny allmän valuta. För att göra det måste dock individer se 

fördelen med att överge sin inhemska valuta för att övergå till ett annat alternativ. 

Varför tappas tilltron till pengars grundläggande funktioner? Vilka faktorer skapar 

incitament för individer att överge sin inhemska valuta? Vilka egenskaper är det som 

söks i det nya betalningsmedlet? Kan bitcoins uppfylla de funktioner som krävs av den 

eftersträvade valutan? Med detta som grund genomförs en analys för att undersöka om 

det generellt sett går att identifiera de faktorer som får individer att vilja byta valuta och 

om Bitcoin har de egenskaper som i så fall krävs. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna rapport är att med inofficiella dollariseringsprocesser som grund 

analysera vilka faktorer som får individer att byta ut sin valuta och vilka egenskaper 

som söks hos den nya valutan. Därefter analyseras om Bitcoin har de egenskaper som 

eftersöks och slutsatserna jämförs med den amerikanska dollarn. 

 

1.4 Metod och avgränsningar 

Rapporten inriktas på en litteraturstudie för att besvara problemdiskussionens 

frågeställningar. För att skapa en grundläggande förståelse om begreppen och de 

bakomliggande variablerna utreds begreppen pengar, inofficiell dollarisering och 

Bitcoin. Makroekonomiska teoribildningar om pengar används för att jämföra bitcoins 

funktioner och kvalitéer i förhållande till en klassisk valuta. Identifieringen av de 

bakomliggande drivkrafterna vid inofficiell dollarisering skapar en möjlighet att 

undersöka vår teori om att Bitcoin kan komma att bli det framtida substitutet till en 

“svag” valuta. Studien undersöker möjligheten att substituera en fiatvaluta mot en 

kryptovaluta. Fokus på bitcoins har valts då detta är den mest utbredda kryptovalutan 

(CryptoCoin Charts, 2016). 
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Det finns andra metoder än den valda som skulle kunna tillämpas för att uppnå 

rapportens syfte. Exempelvis skulle en metod kunna bestå av en enkätstudie där 

ansatsen vore att ta reda på vad svenska folket har för förhållande till användandet av 

bitcoins och om de skulle kunna använda dem, vad som eventuellt gör användandet av 

den inhemska valutan negativt och om de därmed skulle kunna tänka sig att frångå den 

svenska kronan. Problemet med denna metod skulle dock vara att svenska folket ännu 

inte är tillräckligt pålästa och informerade om fenomenet Bitcoin vilket betyder att 

målen med frågeställningen inte skulle bli uppfyllda. Det finns även en risk att 

undersökningens resultat skulle bli snedvridet då sannolikheten är stor att endast de 

redan insatta med starka åsikter i frågan skulle ge ett engagerat svar. Dessutom skulle 

inte Sverige vara tillräckligt representativt jämfört med resten av världen. Ett annat 

alternativ skulle vara att göra en empirisk undersökning med kvantitativ datainsamling, 

där man exempelvis jämför data över Bitcoins utbredning kontra dollarn eller någon 

annan valuta. Eftersom fenomenet är så pass nytt, anses det tyvärr inte finnas tillräcklig 

mängd data och tillförlitliga modeller för att kunna tillämpa detta tillvägagångssätt. 

Ännu ett alternativ skulle kunna vara att se på tidigare studier kring något specifikt land 

där det skett inofficiell dollarisering. Denna typ av fallstudie skulle dock inte ge en så 

övergripande bild då sammansättningen av påverkande faktorer kan skilja sig åt mellan 

olika länder och tidsperioder. Det skulle troligtvis inte gå att implementera 

valutasubstitution på bitcoins på så specifika situationer, utan det krävs en mer allmän 

bild. Därför valdes det först beskrivna tillvägagångssättet, en kvantitativ litteraturstudie 

som inte är beroende av specifik data eller unika fall, vilket skapade möjligheten till en 

mer övergripande analys. 

 

1.5 Disposition 

I de följande avsnitten kommer vi beskriva begreppen pengar, inofficiell dollarisering 

och Bitcoin för att ge en grundläggande bild av dessa. Beskrivningarna syftar till att å 

ena sidan klargöra skillnader och likheter mellan pengar och bitcoins, och å andra sidan 

identifiera de variabler som spelar in när en misstrodd inhemsk valuta frångås till 

förmån för ett tryggare substitut. I analysavsnittet undersöks huruvida bitcoins uppfyller 

de funktioner och egenskaper som pengar har samt om de variabler som driver en 

inofficiell dollarisering går att överföra till utbredningen av Bitcoin. Avslutningsvis 

diskuteras om Bitcoin skulle kunna komma att bli ett substitut när tilltro saknas till den 

inhemska valutan. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

 

 

 

 

2.1 Pengar 

För att förstå pengars funktioner och vad detta betalningsmedel tillför är det viktigt att 

förstå hur användandet av pengar uppstod och vad det har fört med sig. Historiskt 

utfördes all handel genom byten mellan olika varor och tjänster. Detta system var både 

kostsamt och svårt att genomföra då varje försäljning krävde ett köp som motprestation 

och då priset på en vara eller tjänst kunde uttryckas på lika många sätt som det övriga 

antalet varor och tjänster på marknaden. I en monetär ekonomi byts istället varje vara 

och tjänst mot ett allmänt accepterat betalningsmedel. Tack vare pengars höga likviditet 

och de minskade kostnaderna för handel på grund av färre relativpriser innebar det 

monetära systemet ett mycket bättre alternativ jämfört med den tidigare byteshandeln. 

Det gjorde att möjligheterna till specialisering och utveckling ökade. Dessa fördelar har 

fortsatt skapa incitament för människor att återuppfinna pengar när existerande 

pengasystem slutat fungera. Byteshandeln med enhetliga föremål som innehar samma 

funktioner som pengar såsom tobak, salt och godis har vid många tillfällen uppstått, 

även i modern tid. Det som började med stora mynt av ädelmetall utvecklades så 

småningom till papperspengar i form av depositionsbevis. Detta skapade eftersom 

möjlighet för uppkomsten av de första bankerna, som gav ut depositionsbevis i den grad 

de hade täckning för i guldreserv, kallat guldmyntfotsystem. (Fregert och Jonung, 2010) 

De privata bankerna ökade i antal då chansen fanns att tjäna pengar på att trycka 

papperspengar i egna valutor. De många privata banker som gav ut sedlar i egen regi 

reglerades senare av varje nations regering. Regleringar och lagbildningar fortsatte, tills 

centralbankerna hade fullständigt monopol på att skapa pengar (Sveriges Riksbank, 

2012). 

 

Guldmyntfotsystemet var det första pengasystem som användes i bankvärlden. Under 

tidens gång har även pengasystemet förändrats; efter andra världskriget formade 

exempelvis ett flertal länder ett gemensamt monetärt system för att på nytt bygga upp 

världsekonomin. Detta system, kallat Bretton Woods, gick ut på att varje allierat lands 

valuta kunde växlas in mot amerikanska dollar som i sin tur kunde växlas in mot guld 
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(Bordo, 1993). Efter systemets kollaps 1971 har dock de flesta nationer använt sig av 

pappersmyntfot. Under pappersmyntfot har pengen i sig inget reellt värde utan är endast 

tillskriven ett visst värde av den ansvariga myndigheten trots att inväxlingsmöjligheten 

inte finns (Fregert och Jonung, 2010). Resultatet av den historiska utvecklingen ser vi 

idag i form av allt mer abstrakta bankpengar, så kallade fiatpengar, som kommer 

förklaras ytterligare under stycke 2.3. 

 

2.2 Pengars funktioner 

Begreppet pengar används i dagligt tal som en beskrivning av betalningsmedel men 

även som en förklaring av storleken på inkomst och förmögenhet. I makroekonomiska 

sammanhang talar man dock om pengar endast som betalningsmedel då de främsta 

funktionerna som pengarna står för i dagens samhällsekonomi är specificerade till tre 

delar (Fregert och Jonung, 2010): 

 

 Bytesmedel - Ett bytesmedel är en enhet som kan bytas mot alla typer av 

produkter och tjänster. Pengar är ett bytesmedel som inte innehar något 

egenvärde, utan värdet skapas av att det är allmänt accepterat som 

betalningsmedel. Detta gör att alla har en tilltro till att det även i fortsättningen 

kommer vara en bytesvara med hög likviditet. 

 

 Värdemätare - Pengar som bytesmedel säkerställer ett prissystem där alla 

handelsvarors värde kan uttryckas i samma enhet. Detta underlättar beslut och 

effektiviserar handeln eftersom alla talar i samma termer och har samma 

referensramar. 

 

 Värdebevarare - Pengars värde är detsamma även på sikt. Försäljning och inköp 

är, till skillnad från i en bytesekonomi, fristående komponenter. Handlingarna 

behöver inte ske samtidigt i en monetär ekonomi. Pengarna har kvar sitt värde 

över tid, vilket många typer av bytesvaror inte har. Att värdet bevaras betyder 

dock inte att prisnivån är konstant. Beroende på inflation och deflation kan 

pengars köpkraft både sjunka och stiga över tid. 

 

Utöver de ovan nämnda huvudfunktionerna finns det fler kvalitéer som måste innehas 

för att en enhet ska fungera som ett effektivt betalningsmedel, exempelvis den 
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standardisering och ökade nytta som uppstår av nätverkseffekter. Katz och Shapiro 

(1994) beskriver att den klassiska nätverkseffekten uppstår när ytterligare en individ 

ansluter sig till ett nätverk och därigenom ökar nyttan för sig själv och alla nätverkets 

deltagare. Värdet av att vara medlem ökar när ytterligare en individ ansluter sig till 

nätverket och därigenom utökar systemets storlek. Det innebär att ett ökande antal 

användare inom samma nätverk ökar nyttan av att använda nätverket för alla användare. 

Valet av valuta är påverkat av nätverkseffekter när värdet av att nyttja en specifik valuta 

ökar givet att efterfrågan på valutan från andra användare ökar. Nätverkseffekter kan 

leda till uppkomsten av dominanta valutor som fungerar som det självklara valet av 

bytesmedel (Oomes, 2003). Få företag och myndigheter skulle godta en annan valuta än 

den allmänt accepterade som betalning. På samma sätt kan effekten av att en majoritet 

av individer övergår till en ny valuta skapa ett skifte i pengabruket som skulle kunna 

göra att ett nytt betalningsmedel slår igenom mycket snabbt. En annan faktor som styr 

vilken typ av valuta som nyttjas av befolkningen är de krav som ställs av myndigheter 

och regeringar. Alla länder har någon typ av skatteinbetalningar till staten som 

finansierar offentliga utgifter (Skatteverket, 2016). Ett lands skatteinbetalning sker i 

landets officiella valuta, vilket innebär att den får ett naturligt företräde framför andra 

valutor som nyttjas i samma land. Den statligt sanktionerade valutan får därigenom 

ännu större kraft som den allmänna valutan då vissa funktioner som betalningsmedlet 

bör fylla endast kan uppnås av den valuta som godkänns av myndigheten i fråga. 

 

Med de mer abstrakta fiatvalutornas framväxt går samhället mot att bli mer och mer 

kontantlöst. De flesta pengasystem har digitaliserats och transaktioner utförs i allt större 

utsträckning elektroniskt med så kallade kontobaserade betalningar. Kontanta 

betalningar å andra sidan utförs direkt på platsen för köpet och sker då det monetära 

värdet fysiskt lämnas över till mottagaren. Det finns för- och nackdelar med båda typer 

av betalning, men kontanta betalningar kan ofta upplevas smidigare och snabbare vid 

mindre betalningar, speciellt mellan privatpersoner (Segendorf och Jansson, 2012). 

Andra fördelar med kontant betalning kan vara att själva ägarbytet av värde sker utan 

inblandning av en tredje part och att transaktionerna inte är spårbara (Guibourg, 1997). 

Dock finns det många, främst myndigheter, som motsätter sig system där transaktioner 

inte går att spåra då det kan främja illegala aktiviteter och svarta marknader. 
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2.3 Fiatpengar 

I dagens samhälle utgörs ekonomins penningmängd av kreditpengar som utvecklats till 

mer och mer abstrakta bankpengar. I varje land utfärdas fiatpengarna, vilket är den 

officiella nationella valutan, av den ansvarande regeringen. Ferguson (2008) uttrycker 

det som att pengar idag är en fråga om tillit och tro, där värdet helt sitter i tilliten till den 

regering som har ansvaret att garantera pengarnas värde. Om centralbanken missbrukar 

tilliten och bryter förtroendet kan detta resultera i stora ekonomiska problem såsom 

bankpaniker och hyperinflation. Se mer i avsnitt 3.1. 

 

Pengar är basen i det finansiella systemet och hör därför starkt ihop med 

penningpolitiken. Ett lands centralbank ansvarar för betalningssystemens säkerhet samt 

fattar penningpolitiska beslut genom sitt styre av den monetära basen. Detta sker 

teoretiskt sett genom ändringar i den monetära basens storlek, det vill säga utbudet av 

fiatpengar. Genom att låna pengar till finansiella institut och köpa finansiella tillgångar 

producerar en centralbank nya fiatpengar. Förhållandet mellan den monetära basen, hur 

stor reserv centralbanken har, och penningmängden, mängden sedlar hos allmänheten, 

kallas för penningmultiplikatorn. Det finns olika mått på penningmängden med en skala 

från det snävaste måttet, kallat M0, till M1, M2, M3 och så vidare, vilka har bredare och 

bredare mått av vad som inkluderas i penningmängden. Det vanligast använda måttet är 

M2 där kontanter hos hushåll och företag samt bankinlåning, alltså tillgodohavanden 

hos privata banker, ingår. (Fregert och Jonung, 2010) 

 

De flesta centralbanker styr idag inte ekonomin genom ökningar eller minskningar av 

penningmängden utan använder sig i stället av höjningar eller sänkningar av räntan. 

Penningpolitiken syftar i huvudsak till att hålla inflationen i landet låg och framför allt 

stabil för att utjämna konjunktursvängningar. Att minska fluktuationerna skapar en 

stabil och trygg ekonomi och de flesta länder har ett inflationsmål på mellan 1-3 procent 

(Bjurenvall, 2012). Dessa mål syftar till att centralbankernas utövande av penningpolitik 

anpassar penningmängden så de kan uppfylla de ekonomiska behov som finns i landet. 

Staten använder sig bland annat av ett så kallat seigniorage för att finansiera offentliga 

utgifter när det är svårt att få in skatter eller låna hos allmänheten. Fregert och Jonung 

(2010) förklarar processen så som att staten trycker sedlar till den egna centralbanken 

som sedan cirkulerar i ekonomin. 
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3. SVÅRIGHETER I PENGASYSTEMET OCH DOLLARISERING 

 

 

 

 

3.1 Brister i pengasystemet 

Det är allmänt känt att centralbanker och andra typer av statliga institutioner runt om i 

världen styr ekonomin i den riktning de önskar för att skapa finansiell stabilitet. Ibland 

uppnås dock inte målen med den ekonomiska politiken då exempelvis inte 

inflationsnivåer lyckas hållas stabila eller att skulder ökar, vilket kan skapa missnöje 

hos invånarna i landet. Missnöjet riktas mot den statliga instans som har 

monopolställning på att styra penningmängden, alltså centralbanken. Intäkten staten får 

genom centralbanken, seignioraget, används till att finansiera offentliga utgifter när det 

visar sig vara svårt att på annat sätt samla in de nödvändiga resurserna. Staten får de 

nödvändiga resurserna genom att betala med sedlar som är utställda på centralbanken. 

Trots att sedlar i dagens ekonomi utgörs av papper utan något egentligt egenvärde, får 

staten varor och tjänster för de nytryckta sedlarna. Så länge penningmängden inte ökar 

snabbare än landets reala BNP sker ingen inflation. Är dock seignioraget överdrivet 

högt gör det att priserna stiger samtidigt som värdet på pengarna minskar, vilket 

minskar köpkraften för en individ. Detta innebär att det är allmänheten som får bekosta 

centralbankens intäkt som leder till högre inflation genom vad som kan beskrivas som 

inflationsskatt. Av detta skapas inte bara missnöje mot instansen utan även förlorat 

förtroende för valutan. Stater med dåliga finanser ser detta som ett mycket attraktivt 

system och det finns en tydlig koppling mellan hög inflation, ibland även 

hyperinflation, och stater med finanspolitiska svårigheter. (Fregert och Jonung, 2010) 

 

Under kraftiga finansiella kriser kan centralbanker agera utifrån teorin Lender of Last 

Resort, LLR. En av många definitioner av LLR uttrycks som centralbankens 

tillhandahållande av likviditet till ett institut som en reaktion på en negativ chock vilken 

orsakat en onormal ökning i efterfrågan på likviditet. Centralbanken agerar som utlånare 

när det inte finns något annat alternativ för att öka penningutbudet hos de institutioner 

som inte kan ta mer lån och som inte får mer kredit. Det har visat sig att de monetära 
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myndigheter som använt sig av denna teori faktiskt har kunnat minska effekterna av 

finansiell oro. (Yeyati och Sturzenegger, 2003) 

 

3.2 Finanskriser och bankpaniker 

Centralbankens roll är att förse samhället med pengar medan de privata bankernas roll 

är att tillhandahålla utlåning samt inlåning. Investerare står generellt sett inför ett val 

mellan likviditet och avkastning, där de måste avgöra om de ska investera sina pengar 

för att låta dem växa långsamt eller om de ska ha snabb åtkomst till sina finansiella 

tillgångar. Kontanter ger ingen avkastning men är direkt likvida, medan en investering 

ger avkastning men ingen direkt likviditet. Eftersom bankerna återinvesterar sina 

tillgångar långsiktigt samt kan införskaffa finansiella tillgångar när de vill så skapar de 

likviditet för sina kunder som gör att dessa slipper kompromissa. När hela banksystemet 

grundar sig på att alla kunderna inte samtidigt är i behov av att komma åt sina 

finansiella tillgångar, fungerar systemet bra och bankerna är bra för hela ekonomin. Om 

kunderna däremot vill ta ut sina tillgångar vid en gemensam tidpunkt betyder det att 

bankerna inte har likvida medel till alla. Om de då säljer av lån eller andra tillgångar för 

att få pengar måste försäljningen ske till rabatterade priser, vilket innebär att banken gör 

en stor förlust som kan leda till bankrutt. Ofta sker detta på grund av en 

självuppfyllande profetia grundad i misstro eller på grund av panik hos andra banker. 

När människor förlorar förtroendet för sin bank tar de ut sina tillgångar vilket leder till 

just den bankrusning man var rädd för. (Krugman, 2012) 

 

Finansiella kriser har uppstått flera gånger genom historien. Innan de tidiga 

bankkriserna runt 1930 var bankerna noga med att ha likvida medel som täckning för 

åtminstone 75-80 procent av sina utlåningar. Detta gjorde att de även vid en kris kunde 

betala tillbaka den största delen av sina skulder. Den stora skillnaden i förhållandena vid 

bankkriser i senare tid är att bankerna endast haft täckning upp till några få procent för 

sina utlåningar, vilket gjort att även små förluster har kunnat skapa stora problem för 

banken. Genom tiderna har restriktionerna för banksystemet ändrats i omgångar. Under 

sent 1900-tal lättade reglerna i bland annat USA vilket gav färre restriktioner angående 

utlåning som uppmuntrade bankerna att ta höga risker. Risktagandet skapade en 

pressande konkurrens mellan bankerna om vem som kunde erbjuda den bästa räntan på 

insättningar för kunden. Resultatet blev en ond cirkel där banker som ville överleva 
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tvingades ta allt större risker, lån gavs ut till personer utan finansiell täckning och som 

inte kunde leva upp till avbetalningskraven. (Krugman, 2012) 

 

Traditionellt sett har en bank varit en institution för depositioner som bistår sina kunder 

med enkel och öppen åtkomst till de egna finansiella tillgångarna. Banker är dock i 

realiteten ett vinstdrivande företag som lånar ut långsiktigt och lånar kortsiktigt. Trots 

att man lovas åtkomst till sina tillgångar används dessa till investeringar för bankens 

räkning. I modern tid har andra typer av banker växt fram, så kallade skuggbanker, som 

i praktiken också lånar kortsiktigt och lånar ut långsiktigt men som inte omfattas av 

samma regleringar som de traditionella bankerna. Skuggbankernas avsaknad av 

regleringar resulterade under 2000-talet i extrema risktagningar som även triggade de 

traditionella bankerna att öka sitt risktagande i fråga om utfärdande av lån. 

Skuggbankerna, varav ett välkänt exempel är Lehman Brothers, visade sig vara minst 

lika riskfyllda som de traditionella bankerna. Resultatet blev att skulderna ökade 

lavinartat och finanskrisen 2008 var ett faktum. (Krugman, 2012) 

 

3.3 Dollarisering 

I de fall där finansiell instabilitet brett ut sig och skapat misstro till monetära 

auktoriteter och till den inhemska valutan kan en extrem utväg från problemen vara att 

helt eller delvis gå över till en annan valuta, så kallad valutasubstitution. En typ av 

valutasubstitution är dollarisering, en översättning av fenomenet Dollarization. 

Begreppet syftar till den process då man substituerar sin inhemska valuta mot den 

amerikanska dollarn. Substitueringen kan även ske mot andra valutor som exempelvis 

euron, då kallat Euroization. Dollarisering som fenomen kan vidare delas upp i två 

varianter, officiell och inofficiell dollarisering. Officiell dollarisering sker när ett lands 

regering väljer att överge den inhemska valutan för en starkare utländsk valuta. Den 

inofficiella dollariseringen, som det fokuseras på i denna rapport, innebär en partiell 

valutasubstitution där den inhemska valutan substitueras mot en utländsk valuta för att 

uppfylla två av de grundläggande funktionerna hos pengar, bytesmedel och 

värdebevarare. Vid en inofficiell dollarisering väljer individer och företag, det vill säga 

inte hela landet, att frivilligt använda den utländska valutan som bytesmedel och/eller 

behålla den utländska valutan som värdebevarare. (Feige, 2003) 
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Inofficiell dollarisering är ett bevis på bristen i tilltro till styret av den inhemska valutan 

som de ekonomiska agenterna helt har tappat förtroendet för. Det har i de flesta fall gått 

oerhört långt innan invånarna i ett land frivilligt frångår sin valuta och tillämpar denna 

typ av dollarisering. Orsakerna är i allmänhet långa tider av hög inflation, 

valutadevalveringar och bankmisslyckanden. Ett av de största incitamenten att 

substituera mot just dollar är bland annat dess goda rykte om att vara en stabil valuta 

och därmed en trovärdig värdebevarare. Dessutom är tillgängligheten runt om i världen 

stor, den är brett accepterad som bytesmedel och skyddar utländska användare mot hot 

om inhemska bankmisslyckanden, devalveringar och inflation. (Feige, 2003) 

 

En av de effekter som eftersträvas och sker till följd av en inofficiell 

dollariseringsprocess är ett minskat seigniorage. Detta gör att de penningpolitiska 

auktoriteterna inte längre har möjlighet att finansiera officiella utgifter genom 

inflationsskatter och hindras därför i deras kontroll av växelkursen. Processen sänker 

även kostnaderna som kommer från skattesmitningar och därmed minskar den 

myndigheternas förmåga att begära resurser från den privata sektorn. Då inofficiell 

dollarisering uppstår genom en önskan om att minska risken av inhemsk inflation och 

växelkursdevalveringar, så blir resultatet minskade incitament för kapitalflykt samt 

finansiell och inflationsgrundad flykt då det på grund av en starkare utländsk valuta 

finns flera alternativ att investera sina pengar på. Valet att substituera den inhemska 

valutan kan även vara relaterat till en ökning av olagliga transaktioner och svarta 

marknader, eftersom utländsk valuta är den mest använda valutan vid sådana typer av 

verksamheter och transaktioner. Ökningen av olagliga aktiviteter kan också leda till att 

makroekonomiska mätningar blir förvrängda och att makroekonomiska politiska beslut 

blir svårare att genomföra då de inte kontrollerar den utländska penningmängden. 

(Feige, 2003) 

 

Dollariseringen har visat sig vara hög i länder med en hög grad av inflation. Eftersom 

invånarna genom dollariseringen får ett skydd mot inhemsk inflation så förlorar inte 

deras besparingar värde på samma sätt som de gjorde när de hölls i inhemsk valuta. 

Detta indikerar även att inofficiell dollarisering inte bara är ett skyddande medel utan 

också ökar incitamenten att spara, en oerhört viktig egenskap i finansiella system. Detta 

ökande sparande är endast en möjlighet om de inhemska politikerna accepterar en 

inofficiell dollarisering, då det ökande sparandet endast gör nytta för det inhemska 
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finansiella systemet om det sker i inhemska banker (Court m.fl., 2012). När 

dollarisering sker till följd av hög inflation uppstår det inte efter en marginell enstaka 

ökning av inflationsnivån i landet. Incitament skapas vid lavinartade ökningar, såsom 

vid Vietnams ökande dollarisering på 1980-talet, då hyperinflation skapade en 

inflationsnivå på mellan 167,4 och 487,2 procent i landet (Central Intelligence Agency, 

2015). Ett annat exempel är Zimbabwes hyperinflation vid finanskrisen 2008, som 

uppsteg till 231 miljoner procent (Burda och Wyplosz, 2013). En av de orsaker som 

skapat den höga inflationen som lett till tidigare dollariseringar är flera devalveringar 

efter varandra. När ett land har blivit utsatt för stora devalveringar i den lokala valutan 

gör devalveringarna att det reala värdet på den kvarvarande statsskulden i inhemsk 

valuta minskar.  

 

I kontrast till att dollariseringen ökar vid hög inflation, förväntar man sig att om 

inflationen går ner, ska även dollariseringen minska. Så är dock inte fallet i många 

utvecklingsländer. Enligt Court m.fl. (2012) kan dollariseringen skapa negativa effekter 

på ekonomin, för när dollariseringen ökar blir banksystemen mer känsliga för plötsliga 

växelkursförändringar. Detta beror på att det finns två typer av risker för bankerna och 

dess system. Den första risken, kallad currency mismatch, innebär att bankerna får in 

depositioner i utländsk valuta men lånar i inhemsk valuta. Om värdet på den inhemska 

valutan faller, så ökar bankernas skulder i den inhemska valutan medan deras tillgångar 

förblir desamma. I de fallen kan bankerna behöva extra inhemsk valuta i reserv för att 

täcka deras skulder. Den andra risken kallas för loan default risk och innebär det 

skeende som uppstår då bankerna erhåller utländska depositioner och lånar ut i utländsk 

valuta för att förhindra att currency mismatch uppstår (Court m.fl., 2012). Dessa risker 

gör att dollariseringen ökar trots minskade inflationsnivåer.  

 

Efter att en dollarisering har implementerats i ett land och stabiliserat ekonomin, är det 

naturligt att förvänta sig att invånarna allt eftersom återgår till sin ursprungliga valuta, 

men så är inte alltid fallet. Oomes (2003) beskriver i sin studie att, om 

nätverkseffekterna som uppstår till följd av användandet av utländsk valuta är stark nog, 

kommer en stor del av dollariseringen kvarstå efter växelkursstabiliseringar. Då 

dollariseringen gjort dollarn mer utbredd än den inhemska valutan kommer det på grund 

av nätverkseffekten mest troligt inte ske en direkt ändring tillbaka till den tidigare 

inhemska valutan oavsett om förbättringar sker.  
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Inflationsmålet för dollarn i USA är, till skillnad från i många andra länder, inte 

specificerat med en uttalad inflationsnivå. USAs penningpolitik syftar till att skapa 

prisstabilitet och maximera sysselsättningen i landet (Heikensten, 2005). Om ett 

specificerat inflationsmål bör införas, för att öka trovärdigheten och förankra 

inflationsförväntningarna, diskuteras fortgående (Bernanke, 2003). Penningpolitiken i 

USA kan upplevas som otydlig då öppenheten och kommunikationen är bristfällig 

jämfört med andra länder. Trots en ibland otydlig bild till allmänheten om vad politiken 

syftar till, skapas genom prisstabilitetsmål ett stabilare penningvärde än den bristande 

penningpolitiken i andra dollariserade länder (Heikensten, 2005). Inga politiska 

institutioner vill förlora det styrmedel kontrollen över penningmängden utgör, vilket lett 

till att några länder har valt extrema åtgärder som till exempel att förbjuda byten mot en 

utländsk valuta. I Ryssland har man exempelvis valt att göra valutasubstitution olaglig 

och därför utgör dollarisering inte ett alternativ trots missnöje (Hanspers, 2014). 

Regleringarna kring utländsk valuta bygger även ofta på politiska åsikter där man vill 

skydda den inhemska valutan eftersom den utgör en stark symbol för nationen (Berg 

och Borensztein, 2000). Även i de länder där nyttjandet av en utländsk valuta är ett 

alternativ är det ett stort steg att genomföra en dollarisering, även på individnivå. Detta 

är en sista utväg efter perioder med hög inflation, devalveringar och bankmisslyckanden 

som resulterat i stark misstro mot den inhemska regeringen och dess valuta. 
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4. BITCOIN 

 

 

 

 

4.1 Elektroniska pengar 

Sedan slutet av 1970-talet har banker sakta övergått till att datorisera sina 

betalningssystem. Idag utövas en stor del av den globala ekonomins handel via Internet 

där betalningen för denna handel oftast sker i form av elektroniska pengar. Detta är inte 

detsamma som bankers datoriserade förvaring av innehav på konton. I Sverige beskrivs 

elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar som har följande 

definition: 

 

ett elektroniskt förvarat penningvärde som 

 Representerar en fordran på utgivaren 

 Ges ut i utbyte mot medel i syfte att genomföra betalningstransaktioner enligt 

lagen (2010:751) om betaltjänster 

 Godtas som betalningsmedel av andra än utgivaren 

 

Elektroniska pengar definieras på liknande sätt av Europeiska Centralbanken (2016a) 

som också specificerar att dessa betalningstransaktioner inte nödvändigtvis behöver 

involvera bankkonton utan utgör ett förbetalt penningvärde som används vid 

betalningar. Europeiska Centralbanken (2016a) fortsätter med att beskriva en 

klassificering där elektroniska pengar delas upp i hårdvarubaserade respektive 

mjukvarubaserade produkter. Skillnaden i hårdvara kontra mjukvara bygger på vilken 

teknik som används vid betalning, fysiska enheter eller specialiserade program. 

Ytterligare en viktig avgränsning för elektroniska pengar är om de är centraliserade, där 

utgivare utfärdar och verifierar transaktionerna, eller decentraliserade, ofta kallat 

virtuella valutor, där det inte finns en specifik utgivare som håller i detta. 

 

Björn Segendorf vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet (2014) definierar 

virtuell valuta enligt följande: 
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“En virtuell valuta är ett betalningsmedel i form av en digital värdeenhet. Den är 

avsedd att användas för betalningar inom en specifik virtuell gemenskap, som en viss 

webbplats eller ett nätverk av användare med en speciell mjukvara för att hantera den 

virtuella valutan och göra betalningar. “ 

 

En mer utförlig definition av virtuell valuta gjordes av European Banking Authority 

som i en rapport i ämnet definierade fyra kvalitéer denna typ av valuta innehar 

(European Banking Authority, 2014): 

 

1. Utgör en digital värdeenhet 

2. Är ej utgiven av en centralbank eller annan myndighet, samt ej nödvändigtvis 

knuten till en fiatvaluta 

3. Används av fysiska eller juridiska personer som betalningsmedel 

4. Kan överföras, lagras och transfereras elektroniskt 

 

Det finns en uppsjö av olika virtuella valutor, skapade och använda i olika virtuella 

gemenskaper. För varje enskild virtuell valuta existerar det en teknisk bas, en utgivare 

och ett regelverk. Detta gör att varje valuta inte bara är ett betalningsmedel utan också 

utgör ett betalningssystem, ett virtuellt valutasystem (Segendorf, 2014). Europeiska 

Centralbanken (2016a) har definierat tre olika kategorier av virtuell valuta: 

 

1. Slutna virtuella valutasystem 

Skapade för att köpa och sälja virtuella varor och tjänster inom en avgränsad 

virtuell värld. Som motprestation för att intjäna valutan krävs vissa aktiviteter. 

Detta system är inte knutet till den monetära ekonomin och kan därför inte 

växlas mot någon annan typ av valuta. Ett exempel på ett sådant valutasystem är 

datorspelet World of Warcraft där man utför uppdrag i spelet och på så sätt 

tjänar pengar, skapade endast för denna virtuella värld. Ett annat exempel är de 

bonussystem som flygbolag och hotellkedjor nyttjar. Det virtuella 

valutasystemet har i sådana sammanhang en direkt koppling till ekonomin i 

samhället i form av rabatter och förmåner, men kan inte växlas direkt mot en 

annan typ av valuta. 
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2. Enkelriktade virtuella valutasystem 

Den virtuella valutan köps för fiatpengar, men kan inte växlas tillbaka. Man 

köper alltså den virtuella valutan för fiatpengar men kan inte senare växla 

tillbaka densamma. Exempelvis Candy Crush och andra applikationer utgör 

enkelriktade system. Man kan i dessa spel och applikationer utföra köp av 

tilläggstjänster och liknande som betalas med fiatpengar som växlas till den 

virtuella valutan. 

 

3. Dubbelriktade virtuella valutasystem 

Den dubbelriktade virtuella valutan fungerar i stort sett som en fiatvaluta. Den 

kan, precis som enkelriktade virtuella valutor, köpas för fiatpengar. Skillnaden 

mellan dessa utgörs av att växlingen även kan ske åt andra hållet, den virtuella 

valutan kan växlas in mot fiatpengar. Denna växling sker enligt både 

marknadsstyrda och fasta växelkurser hos utfärdaren av valutan eller på avsedda 

växlingsplatser på internet. Till denna kategori räknas exempelvis datorvärlden 

Second Lifes valutasystem Linden Dollar som går att sälja och köpa för 

fiatvalutor bland annat via den virtuella världens växelplats LindeX (Second 

Life Wikia, 2016). Ett annat virtuellt valutasystem som verkar dubbelriktat är 

Bitcoin, som kommer förklaras mer utförligt i avsnitt 4.3. 

 

4.2 Kryptovalutor 

Kryptovalutan är en typ av decentraliserad, dubbelriktad virtuell valuta. Denna typ av 

valuta använder, som namnet indikerar, krypteringsteknik vilket innebär krypterade 

meddelanden som utväxlas medlemmarna emellan för att öka säkerheten i 

transaktionerna. Krypteringsteknik utgörs av kryptografi och matematiska algoritmer. 

En fiatvaluta förlitar sig på en centralbanks löfte om säkerställande av pengars värde, 

centralbanken utgör med andra ord säkerheten för valutan. Kryptovalutor använder en 

annan metod för att öka säkerheten i valutans fortsatta värde, nämligen matematiska 

formler och datorkapacitet. (Segendorf, 2014) 

 

I och med det dubbelriktade växelsystemet kan man se tydliga likheter med en 

fiatvaluta, då valutan går att använda på samma sätt som nationers officiella valutor i 

fråga om valutaväxling. Valutan i sig besitter, i likhet med fiatvalutor, inget reellt värde. 

Värdet bestäms av användarna av valutasystemet genom deras tilltro till värdeinnehavet. 
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Den mest uppenbara skillnaden man däremot kan iaktta är att en valuta av detta slag inte 

är direkt kopplad till en nation och därför inte är styrd av en centralbank. Den är därför 

inte knuten till skattebetalning eller på annat sätt statligt sanktionerad. Istället finns det 

olika system där antingen en specifik ägare, alternativt alla aktörer i systemet, har 

ansvaret att utfärda och verifiera penningmängd och transaktioner. Idag finns det en 

uppsjö av olika kryptovalutor; enligt CryptoCoin Charts (2016), som för statistik över 

kryptovalutor, visas per idag information om över tre tusen typer av valutor. Bitcoin är 

den största och mest långlivade av dessa. 

 

4.3 Bitcoins 

Idag har de flesta hört talas om fenomenet Bitcoin, men få har full förståelse för 

begreppets innebörd och funktioner. Den allmänna uppfattningen bland de som är mer 

insatta i ämnet kan i stort delas i två motsatta åsiktsriktningar. Vissa uttrycker en stark 

skepticism eller direkt avståndstagande, medan andra istället visar tilltro och närmast 

framstår som frälsta. Detta skapar svårigheter med att presentera en helt objektiv 

beskrivning i denna rapports analys av Bitcoin. I detta avsnitt kommer det presenteras 

en beskrivning och förklaring av valutasystemet Bitcoin med utgångspunkt i den 

tudelade och inte alltid objektiva bas dagens studier i ämnet bidrar med. 

 

Bitcoin är en decentraliserad dubbelriktad virtuell kryptovaluta. Precis som 

beskrivningen av dubbelriktade virtuella valutor förklarar, kan bitcoins växlas både till 

och från fiatpengar. Det går att handla både virtuella och reella varor och tjänster 

framför allt från privatpersoner men även från vissa företag och institutioner. 

Decentraliseringen av valutan innebär att det inte finns någon specifik ägare som 

innehar kontrollen över verifieringen och utfärdandet av valutan utan ansvaret är istället 

utspritt på aktörerna i nätverket (Segendorf, 2014). Bitcoin använder, likt andra 

kryptovalutor, kryptografiska tekniker för att öka säkerheten. I detta system används två 

typer av kryptografi, kontrollsummor och kryptografiska signaturer (Resare, 2016). 

Dessa metoder kommer att förklaras mer utförligt i avsnitt 4.3.2 om tekniska 

förklaringar. Det tekniska nätverk som använder sig av denna kryptografi och utfärdar 

den virtuella valutan är just det som kallas Bitcoin, medan valutan som detta system 

skapar benämns bitcoins. 
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Målet med att skapa Bitcoin kan i korthet förklaras som en önskan att skapa möjligheten 

till transaktioner med en inflationsskyddad valuta mellan två individer utan inblandning 

av en tredje part.  Huvudutvecklaren av Bitcoin, Satoshi Nakamoto (2008), förklarar i 

sin originaluppsats syftet med den nya valutan, här översatt till svenska av författarna: 

 

”en renodlad Peer-to-Peer version av elektroniska pengar skulle tillåta 

internetbetalningar från en person till en annan utan att behöva gå genom en tredje 

part.” 

 

Vidare i sin rapport förklarar Satoshi Nakamoto (2008) möjligheten till att kringgå 

måstet att förlita sig på finansiella institutioner, exempelvis en centralbank, som den 

största drivkraften till utvecklingen av Bitcoin. Utan en tredje parts inblandning finns 

inget styrorgan som utövar penningpolitik genom styret av penningmängden. Bitcoins 

penningmängd består istället av en fast penningmängd på 21 miljoner bitcoins, likt 

tidigare guldmyntfotsystem då det inte går att skapa mer pengar när maxantalet väl är 

uppnått. Fram till att den totala mängden är uppnådd sker produktionen av nya bitcoins 

av systemets användare vilka därigenom på egen hand styr penningmängden, vidare 

förklarat i avsnitt 4.3.2. 

 

Enligt Satoshi Nakamoto (2008) är exponeringen av den egna integriteten också en källa 

till misstro mot en tredje part. Sekretess och integritetsskydd blir allt svårare att lita på i 

dagens samhälle där övervakning och kontroll från myndigheter breder ut sig. Trots att 

bitcoins syfte var att vara säkrare utan koppling till en tredje part, har det visat sig att det 

har skett misslyckanden på grund av just det. Mt Gox var den ledande plattformen för 

växling av virtuella valutor och fungerade i praktiken som en bank för bitcoins. Dock 

fanns ingen direkt kvalitetsgaranti för bankens handhavande då det inte fanns något 

statligt organ, såsom finansinspektionen, som hade översikt och kunde reglera dess 

system och agerande. 2014 kollapsade plattformen och det blev då uppenbart att den 

inte utgjorde något vidare skydd för sina konsumenter i fråga om insättningsgaranti, då 

flera personer rapporterade en förlust där bitcoins beskrevs som stulna. Eftersom denna 

typ av bank inte är knuten till någon nationell centralbank fanns det inte någon LLR 

som kunde gå in som en räddande sista lösning när problemen var ett faktum 

(Kaplanov, 2012).   

 



19 
 

4.3.1 Bitcoins kärnkomponenter 

De funktioner som gör Bitcoin till ett framstående och säkert valutasystem är Peer-to-

Peer-systemet och Proof-of-Work-funktionen (Nakamoto, 2008). Ordet Peer betyder, 

direkt översatt till svenska, jämlikar (Nordstedts ordböcker, 2016). Peer-to-Peer innebär 

således att aktörerna i ett sådant system är varandras jämlikar, utan inbördes 

rangordning.  En definition av Peer-to-Peer beskriver systemet som en fördelande 

nätverksarkitektur. Deltagarna i nätverket bidrar med en del av sin privata 

hårdvaruresurs såsom datorkapacitet eller lagerutrymme. De delade resurserna är en 

nödvändighet för att nätverket ska kunna tillhandahålla de tjänster som utlovas och 

resurserna är direkt tillgängliga för andra aktörer, utan att dessa måste gå via en 

mellanhand. Deltagarna i ett Peer-to-Peer nätverk är på så sätt både resursdelare och 

resurstagare (Schollmeier, 2002). Denna metod skapar billigare transaktioner för 

användare än transaktioner med andra valutor där en tredje part finns inblandad. 

Transaktioner i detta system sker även under pseudonym vilket gör användningen säker 

och anonym, men skapar problem för regeringen och andra institutioner som vill utföra 

kontroller och regleringar. Den stora skillnaden mot ett nätverk med centraliserat styre 

är alltså att det inte är en specifik ägare som utför registreringarna av transaktioner och 

utfärdar nya pengar, istället är ansvaret för aktiviteterna delade av alla nätverkets 

aktörer. Var och en tillhandahåller de nödvändiga resurserna för att nätverket ska 

fungera, men är även de som nyttjar nätverkets varor eller tjänster. Renodlade Peer-to-

Peer-system som Bitcoin har större chans att undvika regleringar och inblandning av 

regeringar än centraliserade kryptovalutor (Nakamoto, 2008). 
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Figur 1: Uppbyggnaden av ett centraliserat nätverk kontra ett decentraliserat 

nätverk Peer-to-Peer-nätverk.  

Källa: GigaTribe, 2016. 

 

Bitcoin använder sig i tillägg till Peer-to-Peer-systemet av en Proof-of-Work-princip. 

Principen Proof-of-Work går ut på att skapa fiktiva transaktionskostnader när det saknas 

ett betalningssystem för en internetbaserad tjänst. Tanken är att avgiftsbelägga 

efterfrågan av en tjänst för att motverka att den blir utnyttjad. Avgiften består av 

ansträngningen att lösa ett matematiskt problem eller pussel. Detta är mycket svårare att 

lösa än det är att verifiera lösningen. När lösningen verifieras ges ett Proof-of-Work, 

vilket fungerar som ett godkännande av arbetsinsatsen från de auktoriserade 

användarna. På detta sätt kan denna princip göra det svårare att använda tjänsten i fråga, 

vilket gör att de som inte är seriösa i användandet fort sållas bort (Becker m.fl., 2013). 

Bitcoinnätverket använder sig av ett system som liknar det så kallade Hashcashsystemet 

(Bitcoin, 2016). Detta system skapades från början för att, likt andra Proof-of-Work 

system, motverka skräppost som skickades till mailadresser (Black, 2002). 

 

4.3.2 Teknisk förklaring 

Det virtuella valutasystemet Bitcoin kan, förklarat som transaktioner utan mellanhand, 

låta som en enkel teknik. Ska man förstå den tekniska uppbyggnaden bakom systemet 

blir det dock fort komplicerat och svårbegripligt. En teknisk förklaring är nödvändig för 

att förstå hur valutasystemet fungerar. I denna rapport är förklaringen förenklad med 

fokus på den ekonomiska aspekten. 
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Bitcoin är uppbyggt efter en blockkedjeteknik. För att få tillgång till denna blockkedja 

och därmed kunna bli användare i Bitcoin, krävs det en så kallad “wallet”, en digital 

plånbok. Denna visar användarens innehav av bitcoins och består av två nycklar, en 

privat och en offentlig. Den offentliga nyckeln går att jämföra med ett kontokort som 

det går att göra insättningar till och från och som även visar alla transaktioner som 

gjorts i systemet. Den privata nyckeln är endast tillgänglig för en privat användare och 

möjliggör överföringar av dennes tillgångar (Böhme m.fl., 2015). Förlorar användaren 

sin wallet genom att tappa bort sin dator eller dylikt så förloras tillgången till Bitcoin 

och därmed hela innehavet av bitcoins. 

 

Vid en överföring av bitcoins sänds en signal till den mottagande individen varvid 

denna signal bekräftas av en transaktionsreferens som visar var de tidigare bitcoins som 

nu blir överförda kommer ifrån och därmed ger en typ av adress. En transaktion av detta 

slag går dock endast att se som en offentlig transaktion utan möjlighet att identifiera de 

medverkande individernas identitet. Detta gör att Bitcoin är ett helt transparent system 

då alla användare har tillgång till information om alla transaktioner, samtidigt som det 

är integritetsskyddande på individbasis. De utförda transaktionerna skapar tillsammans 

ett så kallat block, som lagras i en databas. Varje nytt block som skapas jämförs med det 

förgående för att försäkra att det inte sker dubbeltransaktioner, och blir sedan bekräftade 

av varandra. Kontrollen av nya block är något som skapar säkerheten kring hela Bitcoin, 

då allt gås igenom rutinmässigt. Ett block av transaktioner avslutas när det godkänts av 

aktörerna i nätverket, när ytterligare transaktioner sker skapas ett nytt block som länkas 

samman med de tidigare och skapar tillsammans en blockkedja. (Böhme m.fl., 2015) 

 

Uppdateringarna av transaktioner i Bitcoin sker löpande, vilket gör att nya block skapas 

ungefär var tionde minut. Godkännandet av transaktionerna som gör att blocken skapas 

sker då användare löser ett matematiskt pussel. När pusslet lösts skapas ett block som är 

ett bevis på arbetet, Proof-of-Work, som utgör beviset på det senast lösta pusslet och 

därmed det föregående lösta blocket. Genom att skapa nya block skapas även nya 

bitcoins, en process som kallas “mining”. När ett pussel lösts belönas nämligen 

användaren med bitcoins vilket skapar incitament för de som ”minar” att fortsätta skapa 

nya block. Det innebär att det är de som minar som erhåller seignioraget i systemet. I 

och med den noggranna kontrollen och möjligheterna att införskaffa nya bitcoins 
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minskar incitamenten att försöka hacka systemet eller nyttja falska identiteter. Detta gör 

att risken för attacker mot systemet är minimal. (Böhme m.fl., 2015) 

 

Systemets uppbyggnad leder till en slags tävling som framför allt avgörs av den bästa 

tekniken för att lösa pusslet, vilket kräver enorm datakapacitet som har resulterat i 

uppförande av stora datorhallar som endast är ägnade till detta (Svenska Dagbladet, 

2014). Antalet bitcoins som belöning för skapandet av ett nytt block uppgick tidigare till 

50 stycken, men halverades i mars 2015. Minskningen var nödvändig då bitcoins har en 

fast maximal penningmängd, likt guldreserven vid ett guldmyntfotsystem. Ökande 

användarantal i kombination med den förutbestämda penningmängden gör att det går att 

köpa mycket små andelar av bitcoins, inte bara procentandelar utan även upp till sex 

decimaler. Eftersom en halvering kommer fortsätta ske vart fjärde år kommer antalet 

bitcoins aldrig överstiga den förutbestämda totalmängden på 21 miljoner (Böhme m.fl., 

2015).  

 

4.3.3 Värde 

Bitcoins har växt i både antal enheter och antal användare sedan starten i början av 

2009. I början av år 2016, sju år efter lanseringen av den nya virtuella valutan fanns 

ungefär 15,5 miljoner bitcoins i omlopp, se figur 2. 

 

 

Figur 2: Totalt antal bitcoins i omlopp  

Källa: Blockchain info, 2016. 

 

I den takt mining sker idag, kommer den 21:a miljonen inte finnas tillgänglig förrän om 

över 100 år. Om Bitcoinsystemet är inflations- eller deflationsdrivande diskuteras 
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fortlöpande. När bitcoins lanserades var utbudet stort, vilket gjorde att många användare 

var tvungna att gå med för att värdet skulle bevaras. Eftersom totalmängden är 

förutbestämd kommer inte bitcoins långsiktigt lida av inflation, utan det kommer 

snarare råda deflation. När utbudet inte längre ökar kommer värdet av varje bitcoin öka. 

(Lovén, 2016) 

 

Den monetära basen för den Amerikanska dollarn har en långsiktig genomsnittlig 

tillväxttakt på 7,54 procent per år (Federal Reserve, 2016). Tillväxten av M2 i 

Euroområdet uppgår till 5,4 procent per år (European Central Bank, 2016b). Den 

procentuella ökningen av bitcoins monetära bas uppgår idag till ungefär 7,38 procent 

per år. Denna tillväxttakt är alltså redan per idag lägre än den genomsnittliga 

tillväxttakten av Amerikanska dollar. Miningen av bitcoins innebär att den procentuella 

tillväxttakten i den monetära basen kommer saktas ner för varje år för att sedan avstanna 

helt när totalmängden uppnåtts. Bitcoins monetära bas kan liknas vid det vanligen 

använda M2 systemet. I kontrast till andra stora valutor utgör denna tillväxt på sikt en 

relativt liten procentuell förändring. 

 

Under samma tidsperiod har marknadsvärdet på valutan, mätt i amerikanska dollar, haft 

en mer instabil ökning. Som framgår av figur 3 tog det cirka fyra år innan värdet 

började öka och närmare fem år innan det kom en rejäl värdeökning. Efter toppen under 

2014 har värdet minskat för att sedan vända och åter öka under det senaste året. 

 

 

Figur 3: Börsvärdet för totalt antal bitcoins i omlopp.  

Källa: Blockchain info, 2016 



24 
 

 

Figur 4 visar det genomsnittliga marknadspriset på en bitcoin på de ledande börser där 

de handlas, även detta angivet i amerikanska dollar (Blockchain info, 2016). Som grafen 

visar ligger värdet av en bitcoin på cirka 450-480 dollar efter första kvartalet 2016. 

 

 

 

Figur 4: Börsvärdet per bitcoin.  

Källa: Blockchain info, 2016 

 

Antalet personer som använder sig av bitcoins har ökat i takt med valutans mängd- och 

värdeökning. Då transaktionerna utförs under pseudonym och inte går att identifiera 

som en specifik användare är det svårt att avgöra antalet användare. För att skapa en 

viss överblick av användningens utbredning visar grafen nedan antalet transaktioner, 

vilket uppgår till cirka 200 000 transaktioner utförda i bitcoins per dag (Blockchain 

info, 2016). Detta visar tydligt att Bitcoin ännu inte är i närheten lika använd som 

fiatvalutor då transaktioner i exempelvis den amerikanska dollarn utförs enormt mycket 

mer frekvent. 
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Figur 5: Antal transaktioner med bitcoins per dag. 

Källa: (Blockchain info, 2016). 

 

4.3.4 Bitcoins utbredning 

Sedan starten 2009 har antalet användare av bitcoins vuxit i stor utsträckning. Idag 

används valutan av såväl privatpersoner som företag i många olika länder (Bitcoin, 

2016). För att använda sig av bitcoins krävs inte den enorma datakapacitet som behövs 

vid mining, men vissa tekniska förutsättningar är ett måste. En datorenhet och 

Internetuppkoppling är nödvändigt för att kunna använda systemet, vilket kan innebära 

hinder för användandet i en del länder. Det exakta antalet användare i olika länder är 

som sagt svårt att avgöra eftersom bitcoins inte är knutet till någon specifik centralbank 

som reglerar användandet. Mest utbredd verkar dock valutan vara i Nordamerika och 

Europa enligt Perez (2015) (se figur 6). 

 



26 
 

 

Figur 6: Andel uttagsautomater för bitcoins per kontinent.  

Källa: Perez, 2015. 

 

Varje enskilt lands myndigheter kan dock införa regleringar för användandet, allt från 

reglering av företags möjligheter att nyttja bitcoins som betalningsmedel till att förbjuda 

användandet helt. I bland annat Argentina och Ryssland är bitcoins kraftigt reglerat då 

länderna har förbud mot nyttjande av utländsk valuta (Hanspers, 2014). I andra länder, 

såsom Kina och Thailand, har användningsområdena begränsats genom försvårandet av 

möjligheterna att få licens för verksamheter anknutna till Bitcoin, såsom 

Bitcoinmarknader (Bitcoin, 2016). Exempelvis Thailand, Mexiko och Tyskland har gått 

ut med officiella varningar till konsumenter om att Bitcoin inte är en riktig valuta och 

att användandet av Bitcoin medför stora risker (Palmer, 2014). Flera andra 

centralbanker har fört diskussioner om Bitcoins existens och definierar det som en 

finansiell tillgång som kan nyttjas vid spekulation, inte en valuta. 
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”Idag fyller digitala valutor endast i viss utsträckning pengars roll och då bara för ett 

fåtal personer. Det är endast trovärdigt att de regelbundet tjänar som alla tre 

funktioner för kanske några få tusen personer världen över, och till och med då endast 

parallellt med användarnas traditionella valutor.” 

Källa, översatt av författarna: Ali m.fl., 2014. 

 

Många myndigheter ställer sig skeptiska till virtuella valutor i allmänhet och i synnerhet 

Bitcoin, som är störst. Den främsta grunden till skepsis verkar vara rotad i risken för 

ökad illegal verksamhet till följd av möjligheterna att utföra transaktioner inkognito 

utan inblandning av tredje part. Det är emellertid få som än så länge infört direkta 

förbud då det fortfarande anses användas i för liten utsträckning för att utgöra något hot 

mot fiatvalutan. Vissa länder ställer sig å andra sidan positiva eller indifferenta till 

virtuella valutor. Reserv Bank of Australias guvernör Glenn Stevens uttalade sig år 

2013 om Bitcoin (Hartge-Hazelman, 2013) enligt följande (översatt av författarna): 

 

“Det finns ingenting som stoppar folk i detta land som väljer att utföra transaktioner i 

någon annan valuta om dom skulle vilja det. Det finns ingen lag mot detta, så vi har 

faktiskt konkurrerande valutor.” 
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5. JÄMFÖRELSE OCH ANALYS 

 

 

 

 

5.1 Tillvägagångssätt 

Analysen kommer identifiera de variabler som gör att individer vill byta valuta på grund 

av brister i den befintliga, samt vilka funktioner hos det nya betalningsmedlet som 

krävs. Analysen baseras på den teoretiska bakgrund som presenterats om pengars 

funktioner och system, inofficiell dollarisering och uppbyggnaden av Bitcoin. 

Skillnader och likheter kommer analyseras och visa för- och nackdelar med bitcoins i 

förhållande till en fiatvaluta. Vidare identifieras de huvudsakliga övriga faktorer som 

spelar in vid en valutasubstitution, utöver valutans funktioner. Även här kommer 

karaktärsdrag urskiljas och en jämförelse mellan de resultat som fås vid en substitution 

av en inhemsk valuta mot dollar kontra de resultat som skulle kunna förväntas vid en 

substitution mot bitcoins. Avslutningsvis kommer analysen av dessa faktorers skillnader 

att behandla om bitcoins skulle utgöra ett lämpligt alternativ till dollar när en 

valutasubstitution är i antågande. 

 

5.2 Analys av bitcoins 

I nuläget är bitcoins ett komplement till fiatpengar och inte ett substitut. Få ser bitcoins 

som en faktisk valuta utan räknar den som ett medel för spekulation, en tillgång snarare 

än ett betalningsmedel. Detta är helt logiskt så tidigt i valutans utveckling då antalet 

användare som accepterar valutan är begränsat på grund av allmän osäkerhet och detta 

innebär inte ett hinder till att bitcoin så småningom kan växa från komplement till 

substitut. Bitcoins innehar delvis pengars funktioner: 

 

 Bytesmedel/betalningsmedel – Denna funktion är det bitcoins är ämnat till, både 

för köp av virtuella och reella varor och tjänster. Dock spelar nätverkseffekten in 

och bromsar användningsområdet. Så länge utbredningen av bitcoins inte är 

omfattande finns det brister i bytesmedelsfunktionen eftersom många ännu inte 

accepterar bitcoins som betalningsmedel. 
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 Värdemätare – Denna funktion uppfylls på sätt och vis för alla de som använder 

bitcoins, men inte för gemene man då dennes uppfattning om värdet på en 

bitcoin är oklart. Funktionen är starkt begränsad eftersom utbudet av varor och 

tjänster som man idag kan anskaffa med bitcoins inte är nog utbrett. Som 

tidigare nämnt sker det fluktuationer i bitcoins värde vilket skapar instabilitet 

gentemot de varor och tjänster man lättare kan använda fiatpengar för att köpa. 

Även här krävs ett mer utbrett nätverk för att funktionen skall träda i kraft. 

 

 Värdebevarare – Funktionen uppfylls inte i dagens läge eftersom Bitcoin inte är 

knuten till någon institution som ansvarar för att säkerställa prisstabilitet och 

valutans kvalitet. Ett sådant institut är ingen garanti i sig för att 

värdebevararfunktionen uppfylls, men dagens centralbanker har ändå god 

förståelse för sin uppgift och många människor litar på detta. Denna funktion 

skulle dock potentiellt kunna växa till en stor styrka hos bitcoins, eftersom 

penningmängdens tillväxttakt på sikt är betydligt lägre kontra dollarn och andra 

fiatvalutor.  

 

Transaktionskostnaderna vid transfereringar i bitcoins är i det närmaste obefintliga, 

vilket innebär att handeln blir billigare än vid bruk av fiatvalutor. Dollarn är idag en 

långt mer utbredd valuta än bitcoins, vilket gör den till ett bättre alternativ då fler 

användare finns i denna valutas nätverk. På kort sikt talar alltså nätverkseffekten emot 

bitcoins. På lång sikt kan dock fördelarna med att vara en användare i Bitcoinnätverket 

öka om fler användare skulle ansluta sig, vilket skulle resultera i en ökning av 

nätverkets storlek. Med ett ökat nätverk skulle nätverkseffekten influera efterfrågan på 

pengar. En större efterfrågan på bitcoins skulle på sikt tvinga centralbankerna att ändra 

sin penningpolitik, på samma sätt som vid en utbredd inofficiell dollarisering. 

Centralbankens mål med stabilitet i priser och inflation ämnar till att bibehålla värdet i 

fiatpengar, vilket är motsatsen till vad som skett vid hyperinflationerna som länderna 

vid dollariseringstillfällen blivit utsatta för. Eftersom Bitcoin är helt skild från 

centralbanker drabbas den inte av inflation i samma utsträckning då det inte finns någon 

institution som försöker styra räntenivåer eller penningmängd. Det som kommer 

påverka och eventuellt urholka värdet av bitcoins ligger istället i användningen av 

systemet. Det har från och till sen Bitcoins begynnelse fluktuerat väldigt mycket i värde, 
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men det spås bli stabiliserat med tiden genom den fasta penningmängden, allt eftersom 

fler användare ansluter sig. 

 

Bitcoins har ingen centraliserad utfärdare av pengar vilket gör att vem som helst med 

nog stora datorresurser kan utfärda dem. Då seignioraget inom Bitcoin utgörs av 

användarnas belöning vid mining finns det ingen risk att det upplevs som ett utnyttjande 

från någon makthavare, som det kan göra då centralbanker överutnyttjar sitt 

seigniorage. Utbudet är inte geografiskt begränsat utan beror endast på de 

bakomliggande algoritmerna. Bitcoins penningmängd är inte elastisk och reagerar inte 

på ekonomiska behov och förändringar i den aggregerade efterfrågan. En fast 

penningmängd innebär dock problem då oförmågan att reagera på förändringar i 

efterfrågan kan skapa en hög volatilitet i priserna på grund av affärscyklerna i den 

verkliga ekonomin. Eftersom växelkursförändringar vid dollarisering inte heller alltid 

varit långsiktigt stabila kan man inte dra slutsatsen att bitcoins skulle vara ett mindre 

stabilt alternativ baserat på dess volatilitet. Det skulle dock kunna innebära förändringar 

i löner och då indirekt förändringar i arbetslösheten om bitcoins fungerade nationellt. 

 

Hög inflation är som beskrivet en av de vanligaste orsakerna till att missnöjet med 

landets centralbank leder till så starka reaktioner som en valutasubstitution. Om en 

utländsk valuta breder ut sig som allmänt accepterat betalningsmedel mister 

centralbankerna kontrollen över penningutbudet och därigenom det största medlet för att 

kunna reglera inflation och kontrollera prisstabilitet. Dollarisering är ofta ett bra sätt att 

undvika problemen med hög inflation och därmed gå runt problemet med misstro till de 

styrande monetära institutionerna. Dock förloras samtidigt det egna landets makt att 

hantera sina ekonomiska behov via penningpolitik. Valutasubstitution som sker till följd 

av en rad devalveringar i den inhemska valutan utgör ett skydd mot värdeminskningar 

av tillgångarna. Det är inte teoretiskt omöjligt att dollarn devalveras, men det är å andra 

sidan inte särskilt troligt att det sker. I detta avseende utgör bitcoin och dollar likvärdiga 

skydd mot fortsatta minskningar i värde på grund av växelkursförändringar, dollarn 

genom sin storlek, och bitcoin genom sin fasta penningmängd. 

 

Det som upplevs vara bra förändringar för en individ är inte självklart bra för landet i 

stort. En substitution mot Bitcoin skulle kunna göra att misstankarna mot misskött 

penningpolitik undviks, då ingen i detta system kan införa regleringar och blanda sig i 
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den privata personens affärer. Individens ekonomi skulle därför kunna gynnas på 

samma sätt som vid en dollarisering, men nationellt har landet mist möjligheten att styra 

ekonomin efter makroekonomiska fluktuationer. 

 

Ytterligare en faktor som kan skapa missnöje med inhemsk fiatvaluta är misslyckad 

penningpolitik vilket kan skapa en enorm misstro mot centralbankers styrningsmetoder. 

Inofficiell dollarisering grundar sig i ett skadat förtroende som kan vara svårt att 

återuppbygga. En individ som mist sin tilltro till pengasystemets styre kan uppleva en 

större trygghet med ett system som Bitcoin där det finns full insyn och transparens i alla 

transaktionsförlopp vilket inte skapar osäkerhet om politiska beslut. Bitcoin är ett säkert 

system då det inte lyckats bli utsatt för hackning, trots försök. För en användare betyder 

det att risken att bli av med sina tillgångar inte är lika stor som om man haft dem på en 

traditionell bank. Det har samtidigt hänt att Bitcoinanvändare blivit av med sina 

tillgångar genom bankliknande system, så som på Mt Gox. Avsaknaden av privata 

banker innebär för bitcoins användare att risken att förlora sina pengar i en bankkrasch 

är obefintligt, på samma sätt som det är för en individ som använder kontanter förvarade 

i madrassen istället för på ett bankkonto. Skulle däremot utbredningen av Bitcoin öka 

skulle det förmodligen uppstå fler bankliknande företag som likt vanliga banker skulle 

ta emot insättningar av bitcoin i utbyte mot ränta. I en sådan situation skulle bitcoins stå 

inför samma risk för bankmisslyckanden som vanliga fiatvalutor gör idag, men i tillägg 

sakna den räddande LLR-funktionen en centralbank kan bidra med. Det som gör ett 

traditionellt banksystem fördelaktigt är att det finns möjlighet att återfå sina förlorade 

tillgångar vilket det inte finns för Bitcoinanvändare då det inte finns några 

kontrollerande instanser. En säkerhetsaspekt att begrunda är dock att det banksystem 

som finns idag har varit med och skapat finansiella kollapser där människor inte har fått 

tillgång till sina pengar. Bitcoins system ser till att användarna alltid har möjlighet till 

sina tillgångar så länge de har sina nycklar. 

 

Även om vissa länder har förbud och restriktioner mot nyttjandet av alla typer av 

utländsk valuta, finns det ytterligare ett antal som har regleringar specifikt riktade mot 

kryptovalutor. Detta resulterar i en viss konkurrensfördel för dollarn och andra 

fiatvalutor kontra kryptovalutor som bitcoin. En annan faktor som utgör en svårighet för 

utbredningen av bitcoin är bristande teknisk utveckling i vissa länder. För att kunna 
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använda bitcoins är det nödvändigt med viss teknik som i dagens läge inte finns i alla 

länder.  

 

5.3 Resultat 

Pengars funktioner - Bitcoin lyckas inte uppfylla pengars funktioner fullständigt, 

mycket på grund av nätverkseffektens hämmande egenskaper. Då ingen instans finns 

som kan utgöra garantin som krävs kan bitcoins idag inte ses som värdebevarare. 

Bitcoins är ett fullvärdigt betalningsmedel där transparensen och de lägre 

transaktionskostnaderna utgör stora fördelar, men så länge dollarn är mer utbredd kan 

den på grund av nätverkseffekten dock vara att föredra som betalningsmedel och 

värdemätare.  

 

Nätverkseffekter - Dollar har det naturliga övertaget över bitcoins då antalet användare 

fortfarande är litet i Bitcoinsystemet. Dock kan samma effekter göra att utbredningen 

går fort när antalet användare väl ökat. 

 

Centralbanker - Bitcoin är inte knutet till en centralbank vilket är en positiv egenskap 

för de individer som vill undvika inblandning av en tredje parts styre. Dock innebär det 

en brist på en aktiv LLR då eventuella kriser uppstår. 

 

Seigniorage - Bitcoins pengasystem gör att ingen användare riskerar att belastas av så 

kallad inflationsskatt. Då seignioraget i Bitcoin består av ersättningen de som minar 

erhåller finns ingen risk att det skapas ett överdrivet högt seigniorage. 

 

Bankmisslyckanden - Bitcoinanvändare kommer inte drabbas av bankmisslyckanden så 

länge användarna avstår från att nyttja eventuella bitcoinbanker. Bitcoins system är 

transparent, friktionsfritt och utan transaktionskostnader, vilket på många sätt är den 

raka motsatsen till hur banksystemet ser ut idag. 

 

Hyperinflation - Då penningmängden styrs av det decentraliserade användarnätet så 

kommer värdet bero på antalet användare. Då fler går med ökar värdet, men om folk 

väljer att avstå från sitt användande, kommer värdet urholkas. Den ökande trenden som 

visats hittills tyder på en långsiktig värdeökning snarare än en kommande 

värdeminskning. För att en situation med hyperinflation, liknande den i dollariserande 
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länder, ska kunna uppstå krävs en plötslig och extrem uppsägning av användare. Det 

kan därmed tolkas som att bitcoin är ett säkrare alternativ än inhemsk valuta mot en 

sådan extrem värdeurholkning.  

 

Devalvering - Bitcoins utgör likt dollarn ett skydd mot vidare minskning av tillgångars 

värde på grund av devalveringar i den inhemska valutan. 

 

5.4 Problematik och diskussion 

Bristen på regleringar och säkerställandet av värdet som kommer via ett 

centralbanksstyre gör bitcoins till en riskfull tillgång. Det kan dock antas att människor 

som drivits så långt att de är villiga att substituera sin inhemska valuta mot ett bättre 

alternativ på grund av centralbankens oförmåga att garantera valutans värde, ser 

fördelarna med Bitcoins som större än riskerna. En mycket riskavert individ kommer 

dock troligen inte välja bitcoins som substitut. Det är dels för osäkert ännu på grund av 

värdeförändringar, dels kommer denna typ av individ inte uppleva tillräckligt hög nytta 

och trygghet.  De som därför möjligen skulle gynnas bäst genom användandet av 

bitcoins skulle därmed vara de individer som känner en stark misstro mot makthavare 

men en tilltro till Bitcoin och som enkelt vill använda bitcoins som bytesmedel. Denna 

utveckling är inte möjlig i vissa länder, dels på grund av lagar och regler som förbjuder 

användningen, men även på grund av bristande teknisk utveckling.  

 

Idag finns det en liten mängd forskning och fakta om virtuella valutor i stort och om 

Bitcoin specifikt. För att få en klar bild över läget och till vilken utsträckning bitcoins 

skulle kunna innebära ett valutasubstitut krävs såväl ytterligare forskning som mer 

extensiv data på området. För att nämna några förslag på vidare forskning, skulle det 

exempelvis kunna vara studier av Bitcoins nätverk samt datainsamling av dess 

prisutveckling. Även större mängd data angående användandets utbredning skulle öka 

förståelsen för Bitcoins fortsatta tillväxt, då detta skulle ge närmare information om dess 

totala penningutbud.  

 

Det finns få vetenskapliga artiklar publicerade i ämnet Bitcoin, då detta är ett relativt 

nytt fenomen. Det mesta material som finns skrivet i ämnet är antingen kraftigt skeptisk 

till Bitcoin och analyserar framför allt säkerhetsaspekten samt dess negativa effekter. 

Andra artiklar är mycket positivt vinklade då de i huvudsak skrivits av individer starkt 
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knutna till Bitcoin. Denna brist på vetenskaplig litteratur är en avgränsning i sig som 

försvåras ytterligare då man måste se på den information som finns med skarp 

källkritik. 
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6. SLUTSATSER OCH SLUTORD 

 

 

 

 

För de flesta är det inget lätt beslut att frångå den inhemska valutan och tryggheten som 

finns i det invanda systemet. Det krävs stora problem för att en individ ska fatta beslutet 

och ta steget, såsom långa tider av hög eller kraftigt fluktuerande inflation. Även ett icke 

förtroendeingivande politiskt styre kan via dåligt skött politik och brister på öppenhet 

till slut driva en individ till en substitution av valutan. Det nya betalningsmedlet man då 

söker ska inte bara inneha de funktioner det tidigare alternativet hade, utan även 

uppväga och övertrumfa de faktorer man upplevde som bristfälliga. Det krävs en valuta 

som skapar lägre och jämnare inflation och ett styre som känns förtroendeingivande. 

 

Analysen visar att bitcoin har förutsättningarna för att kunna växa fram som ett substitut 

till dollarn vid en valutasubstitution, men det finns samtidigt mycket som i dagsläget 

talar emot det. De unika fördelar som finns med bitcoins kan i många fall på ett bättre 

sätt än dollarn tilltala de individer som känner misstron mot den inhemska valutan. Då 

ingen okänd eller känd makt styr valutan och ingen orättvis kostnad utgör skillnader 

mellan användarna kan detta alternativ vara en bättre lösning för vissa. Nätverkseffekter 

och brister i grundläggande pengafunktioner gör att dollarn har ett stort försprång och 

utgör ett enklare val av substitutvaluta. Bitcoin är fullvärdigt betalningsmedel med 

unika kvaliteter såsom transparens och låga eller inga transaktionskostnader. 

Nätverkseffekten hämmar användandet av en minoritetsvaluta, vilket står till stor fördel 

för dollarn och andra fiatvalutor. Den stora utmaningen för bitcoins blir att 

implementeras i samhället och brukas av gemene man. Om utbredningen däremot ökar, 

kan nätverkseffekten ge en positiv effekt och få de som ännu inte blivit användare att se 

en större nytta med systemet vilket kan ge en snabbare ökning av Bitcoinanvändare. Att 

Bitcoin är fristående från tredje parts makt ses av användarna som en av de stora 

fördelarna. Så länge det inte finns privata banker kan inte Bitcoin råka ut för finansiella 

kriser eller bankpaniker, men en ökad utbredning ökar även sannolikheten för att 

bankliknande institutioner uppstår. Skulle då en sådan kris uppstå står bitcoin inför 

samma förutsättningar som dagens fiatvalutor men utan den räddande LLR-funktionen 
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som en centralbank kan erbjuda. Bristen på en tredje parts inblandning är därför både 

positiv och negativ.  

 

Trots att denna analys visar att Bitcoin idag inte är redo att ta över som en världsvaluta 

utan fortfarande övertrumfas av dollarn så tyder mycket på att utvecklingen av virtuella 

valutor inte kommer tappa fart. Om denna utveckling fortskrider och en kryptovaluta de 

facto blir utbredd, måste centralbankers roll förändras och anpassas till ett förändrat 

pengasystem. Detta skulle framtvingas till följd av bristen på penningpolitik som 

styrmedel och det minskade behov individer ser angående statlig inblandning. I första 

hand hyperinflationsländer men på sikt alla världens centralbanker. Privata banker kan 

komma att utveckla sina egenskaper med inspiration från bitcoins fördelar. Studien 

visar på en fortsatt utveckling där kryptovalutors egenskaper på sikt kan komma att 

innebära ett paradigmskifte i pengasystemet.    
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