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Abstract 
The history of means of payment is taking new shape during the 2010:th decade and 
starts on a new chapter. The next step in the monetary evolution will take place once 
virtual currencies become more frequently used. The virtual currency called Bitcoin 
was introduced by Satoshi Nakamoto in the year of 2009 and is a digital currency, 
which means that it is not connected to a physical good with a forensic purpose. 
When a new mean of payment is introduced fundamental factors regarding the 
acceptance of society and utilization becomes a financial puzzle. How can it be that 
individuals exchange physical goods for a paper bill, a coin or just something 
electronic? To possess Bitcoin and to use new means of payment on a frequent basis 
bring risks many users are not familiar with. Organizations and consumers whom 
open up their gates to new means of payment need to gain knowledge of 
consequences both positive and negative. The purpose of this study is to highlight the 
aforementioned risks, which arise from the fact that new means of payment like 
Bitcoin is introduced. The research issue regarding which risks may arise from 
possession and usage of virtual currencies are concluded by a qualitative analysis 
research containing mostly scientific articles. Our study depicts that the risks 
associated with virtual currencies like Bitcoin, are all somehow related to the trust for 
the specific mean of payment. Most risks arise from actually possessing a Bitcoin and 
hence not as much related to the technological element. 
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Sammanfattning 
 
Historien om betalningsmedel vänder under 2010-talet blad och börjar på ett nytt 
kapitel. Nästa steg i den monetära utvecklingen sker när de virtuella valutorna ökar i 
användning. Den virtuella valutan Bitcoin introducerades av Satoshi Nakamato år 
2009 och är en digital valuta, vilket innebär att den inte är kopplad till någon fysisk 
tillgång med rättslig innebörd. När ett nytt betalningsmedel introduceras är 
fundamentala faktorer gällande samhällets acceptans och nyttjande ett ekonomiskt 
pussel. Hur kommer det sig att individer byter verkliga varor mot en papperssedel, ett 
mynt eller en elektronisk signal? Att inneha och aktivt använda nya betalningsmedel 
som virtuella valutor medför risker som många inte är bekanta vid. Organisationer 
och konsumenter som öppnar upp portarna för nya betalningsmedel måste ha kunskap 
om dess konsekvenser, både positiva och negativa. Studien syftar till att belysa de 
risker som uppstår när nya betalningsmedel som Bitcoin gör entré. Forskningsfrågan 
kring vilka risker innehav och nyttjande av virtuella valutor medför besvaras genom 
en kvalitativ analys av främst forskningsartiklar. Vår studie tyder på att riskerna kring 
virtuella valutor som Bitcoin relaterar till förtroende för betalningsmedlet. De flesta 
riskerna uppstår vid innehav av Bitcoin och relaterar inte till tekniska faktorer.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Virtuella valutor, kryptovalutor, digitala valutor, Bitcoin, raisten, nya 
betalningsmedel, risk, riskanalys, förtroende, förtroendeteori, agentteori.  
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Definitioner 
 
 
För att främja ämnesförståelsen presenteras nedan ett antal begrepp. Många begrepp 
är inte huvudsakligen relaterat till företagsekonomi och behöver därför definieras. 
 
 

Ø Virtuell valuta, digital valuta eller kryptovaluta: Elektroniskt betalningsmedel 
som kan byta ägare utan en central institution. Ofta byggd på kontolösa 
betalningsprotokoll och är resultatet av när all centraliserad struktur tas bort 
från en valuta. Studien utgår från att alla tre begrepp är synonymer. 
 

Ø Peer-to-peer / Person-till-person (P2P): Ett icke-hierarkiskt nätverk där 
klienter inte kommunicerar genom en server . Det finns inga tilldelade roller 
och alla klienter i nätverket existerar utan privilegier. 
 

Ø Fiat-valuta: En statlig och svårförfalskad valuta skapad av en central och 
säkerställande institution som fungerar som samlingspunkt för externa 
förfrågningar. 
 

Ø Open software / Öppen källkod: Bitcoin bygger på en källkod som inte har 
några kopieringsförbud eller modifikationsförbud. Alla användare kan i teorin 
ändra mjukvaran.  
 

Ø DOS-attacker: Denial-of-serviceattacker används för att underminera ett 
nätverk och dess tjänster. Det finns många olika typer av DOS-attacker. 
 

Ø Proof-of-work system: Ett kostnadseffektivt system byggt på att en korrekt 
lösning är en verifiering av ett arbete.  
 

Ø Miners: Arbetar för att lösa en algoritmbaserad hashkod-beräkning vilket 
verifierar transaktioner i Bitcoin-nätverket. Belöningen är Bitcoin för att 
miners löser double-spending problematiken. 
 

Ø Hashfunktion: En transformering av information vilket utgör miners arbete. 
Bitcoinsystemet bygger i stor utsträckning på hashfunktioner. 
 

Ø Double-spending: En problematik för alla betalningsmedel vilket rör 
möjligheten att använda betalningsmedlet fler än en gång. 
 

Ø Block-chain: Databas som består av adresser för varje Bitcoin. En transaktion 
är inte genomförd förens miners har arbetat för att få sin hashkod inkluderad i 
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block-kedjan.  
 

Ø Digital plånbok: En icke-fysisk plånbok där Bitcoin eller andra virtuella 
valutor sparas.   
 

Ø Bitcoin-växlar: Portaler för växling av Bitcoin mot konventionella fiat-valutor. 
 

 

  



 
 

3 

1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
 
Världens första betalningsmedel var ett premonetärt betalsystem baserat på 
byteshandel. Det här var en tid då det ännu inte existerade etablerade centralbanker 
och betalsystemen baseras på personligt förtroende (Aykens 2005). Det första fysiska 
betalningsmedlet var vulkaniskt glas vilket fick ett värde för att det var svårt att 
anskaffa. Ett annat tidigt betalningsmedel var raistenen som, trots att den i stort sett 
var orubblig, hade ett fast värde. Även om båda dessa betalningsmedel till synes 
skiljer sig mot moderna betalningsmedel finns en gemensam nämnare. Precis som 
guldmyntfoten och moderna fiat-valutor bygger det vulkaniska glaset och raistenen på 
förtroende (Kungliga Myntkabinettet  2013). Anledningen till att ett litet mynt eller en 
orubblig sten kan anta ett högt värde beror på begreppet förtroende (Luhmann  2011). 
Historien om betalningsmedel vänder under 2010-talet blad och börjar på ett nytt 
kapitel. Nästa steg i den monetära utvecklingen sker när de virtuella valutorna ökar i 
användning (Negurita  2014). 
 
Raistenen bestod av aragonit och återfanns på ön Yap i stilla havet. Stenen upplevdes 
inneha ett värde från 500-talet till 1900-talet (Furness  1910). Europeiska handelsmän 
upptäckte att öborna använde stenarna som ett fungerande betalningsmedel, men såg 
även risken i att stenen i stort sett var orubblig (Gillilland  1975). Det finns ett 
historiskt fall där en handelsresande skulle frakta en raisten från en ö till en annan. 
Skeppet och raistenen sjönk och således tycktes en avsevärd mängd av värdet 
försvinna. Utgången blev att samtliga parter visste var stenen fanns och kunde därmed 
fortsätta att använda sin andel av värdet som betalningsmedel. Därmed kunde stenen 
bibehålla sitt värde trots att den låg på havets botten och att den inte längre gick att 
komma åt. De ägande parterna hade fortfarande förtroende för betalningsmedlet även 
när de inte kunde bekräfta dess existens (Furness  1910). 
 
I boken ” Pengarna och Makten” beskriver Wetterberg (2009) hur Sveriges första 
mynt slås i Sigtuna år 995. Efter drygt 30 år upphör myntningen men återupptas i 
mitten av 1100-talet. Ett problem med detta betalningsmedel var dock vikten vilket 
gjorde det svårt att frakta mynten.  År 1656 grundades Sveriges första bank, men det 
tog ett antal år innan banken började med utlåning. Betalningsmedlet som användes 
under denna tid var fortfarande plåtmynt och under 1660-talet sjönk metallvärdet. Det 
resulterade i att bankernas insättare ville ta ut samma plåtar som de tidigare satt in. 
Problemet för banken var att de inte kunde tillgodose efterfrågan. Lösningen visade 
sig bli införandet av kredit. Banken gav ut sedlar som förklarade att innehavaren hade 
en summa pengar att fordra i Stockholms Banco. Innehavaren skulle kunna få betalt i 
mynt om han löste in sedeln i banken. Att systemet baserades på förtroende mot en 
bank och dess trovärdighet var nytt i dåtidens Europa. Krediten gjorde att banken 
kunde låna ut oberoende av insättningar. Det fanns dock en risk att allmänheten skulle 
ta ut pengar i takt över bankens kapacitet, som visade sig bli ett faktum. Således 
minskade sedlarna i värde och Sverige såg sin första sedelinflation (Wetterberg 2009). 
 
Under 1777 gick Sverige formellt över till silvermyntfot. Kopparmyntfoten 
avskaffades men kopparmynt kunde löses in mot en ny riksdaler. Sverige och flera 
andra länder blev inbjudna till en internationell valutakonferens där många såg en 
internationell myntunion och förespråkade en guldmyntfot. År 1868 fick Sverige ett 
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nytt guldmynt, carolinen, med valören tio franc och två år senare övergick Sverige till 
guldmyntfot (Wetterberg  2009). Mellankrigstidens guldmyntfot vilade på ett 
väletablerat förtroende och operationell praxis från före första världskriget. 
Myndigheter var ansvariga för att definierade roller inom den monetära arkitekturen. 
Genom en normativ och tydlig standard skapades en stabilitet för valutakurser på 
grund av att det fanns ett etablerat förtroende för systemet. Till följd av att 
förtroenderelationen mellan England och Frankrike försvagades blev år 1931 
guldmyntfoten en instabil grund för betalningsmedel. Tidigare hade marknadsaktörer 
arbetat genom en relation av emotionellt förtroende, vilket hade skapat en 
självförsörjande cykel av valutastabilitet (Aykens 2005). När det blev offentligt att 
England lämnat guldmyntfoten bestämde sig även Sverige för att följa efter och 
övergick istället till pappersmyntfot (Wetterberg 2009).  
 
1900-talets betalningssystem kännetecknades av kontanter och checkar. 
Kontantsystemet bygger på förtroende mot en emitterande institution och värdet 
backas av en nationell institution. Checkar var ett säkrare alternativ för större 
överföringar men det fanns en risk att checken inte hade täckning. Ytterligare en risk 
var att en check löstes in utan att motkravet genomfördes, till exempel utförandet av 
en tjänst. Checkar innehöll också bankinformation som kunde missbrukas. Ett tredje 
alternativ, kreditkort var länge mycket dyrt och inte möjliga att använda (Bradford & 
Keeton  2012). 
 
Under det senaste decenniet har en ökad efterfrågan och utbud av person-till-person 
(P2P) transaktioner genererat nya betalningsmetoder (Bradford & Keeton  2012). Ett 
exempel är kryptovalutor som Dostov och Shust (2014) beskriver. Författarna 
förklarar att Digicash och Bitcoin är exempel som baseras på kontolösa 
betalningsprotokoll. En virtuell valuta som Bitcoin är det som skapas när man tar bort 
all centrerad struktur från en valuta (Griffin  2013). Det finns stora skillnader mellan 
digitala valutor och digitala insättningar där en digital insättning är ett 
tillgodohavande som finns hos en bank och en risk för denna institution. Digitala 
valutor är istället ett elektroniskt betalningsmedel som kan byta ägare utan en central 
institution (Dwyer  2014).  
 
Den virtuella valutan Bitcoin introducerades av Satoshi Nakamato år 2009 och är en 
digital valuta, vilket innebär att den inte är kopplad till någon fysisk tillgång med 
rättslig innebörd (Yermack 2013). Det finns heller ingen institution som garanterar 
värdet (Dwyer  2014). Haussandet för Bitcoin var ett resultat av att datorentusiaster 
världen över fick upp ögonen för dess existens. Intresset växte kontinuerligt och år 
2010 började det skapas online-växlar i Japan där det gick att växla in Bitcoin mot 
erkända valutor och vice versa. En av de första och mest kända växelportalen hette 
Mt. Gox. Efter att ha blivit hackade i april 2013 gick Mt. Gox i konkurs vilket 
resulterade i stora förluster för dess kunder och dämpade handeln med Bitcoin under 
en tid (Yermack 2013). 

Sedan det vulkaniska glaset har monetära utvecklingen inte stått stilla. Från att ett 
värde i raisten bekräftats av en liten grupp människor till att statliga institutioner 
bekräftar ett värde i en valuta följer förtroende betalningsmedlens utveckling. 
Konceptet kring virtuella valutor föddes redan under 1980-talet men har blommat ut 
under 2010-talet (Dostov & Shust  2014). Efterbörden av finanskrisen år 2008 har 
skadat det allmänna förtroendet för banker och haussandet kring Bitcoin kan 
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möjligtvis vila på missnöjesfaktorer (Yermack  2013). Frågan är hur uppbyggnaden 
av ett förtroende faktiskt påverkar egenskaper och risker hos ett nytt betalningsmedel 
som virtuella valutor.  

1.2 Problemdiskussion 
 
När ett nytt betalningsmedel introduceras är fundamentala faktorer gällande 
samhällets acceptans och nyttjande ett ekonomiskt pussel. Hur kommer det sig att 
individer byter verkliga varor mot en papperssedel, ett mynt eller en elektronisk 
signal? Pengar representerar en implicit garanti för betalning och garantin skapas 
enskilt av varje samhälle. Den emitterande enheten måste etablera förtroende hos 
samhället för att ett monetärt system kan fungera (Kaelberer  2007). Pengar har 
historiskt sett haft många former, och modern tid är inget undantag. Nya former av 
betalningsmedel har växt fram både på nationell och internationell nivå, som till 
exempel Euron, elektroniska pengar och virtuella valutor. Internationaliseringen sätter 
sina spår och nya betalningsmedel är en utmaning för de dominanta nationella 
valutorna (Langley  2000).  
 
Betalningsmedel kan observeras ur ett socialekonomiskt perspektiv och då definieras 
pengar som en social konstruktion Kaelberer (2007). menar att strukturella krafter 
formar förtroende för pengar, men det innebär inte voluntarism. Individer har mycket 
lite frihet när det kommer till nyttjandet av pengar. Dock påverkar kunskap och 
upplevelser förtroendet till en valuta. Institutionalisering och statlig order är nyckeln 
till detta förtroende, anser Kaelberer (2007). Det finns två relevanta typer av 
förtroende hos pengar. För det första innehåller förtroendet för pengar en risk då en 
garanti för fortsatt acceptans inte existerar, och för det andra finns en kontrast mellan 
personligt och systematiskt förtroende. Handel med varor bygger på personligt 
förtroende mellan individer, medan monetärt utbyte är mer abstrakt. Pengar bygger på 
ett system med givna regler som utövarna måste följa (Kaelberer  2007). Alla som 
förlitar sig på stabiliteten hos ett penningvärde accepterar indirekt att det monetära 
systemet fungerar och tror därmed också på ett system (Luhmann  1979). Det gäller 
även på en långsiktig horisont då ett förtroende för pengar innebär en framtidstro. 
Pengar är att satsa på framtiden och att ge denna tillit innebär att acceptera ett 
betalningsmedel med tron om att det i framtiden kan användas. Traditionell 
ekonomisk teori menar att en av pengars funktioner är värdeförvaring. Idag handlar 
pengars värde mer om morgondagens utsikter än dagens värdering. Det betyder att 
förtroende är en fundamental del av pengars traditionella funktioner (Kaelberer  
2007). 
 
Det är vanligt att säga att pengar gått igenom tre faser. Den första fasen är då pengar 
är direkt kopplat till ädelmetaller, den andra är då metallerna byts ut mot sedlar och 
mynt som är värdelösa i sig, och den sista fasen är digitaliseringen av pengar. Om 
sedlar och mynt existerar som en symbol för en vara, tjänst eller metall är digitala 
pengar en symbol för symbolen, enligt Linné och Persson (2006). Betalningsmedlen 
har genomgått en dematerialisering sedan 1980-talet vilket har krävt nya system. 
Många tekniska, politiska, och sociala faktorer är involverade i ett accepterande av ett 
nytt betalningssystem. Själva arkitekturen bakom ett betalningssystem måste beaktas 
när ett internationellt implementerande genomförs (Pîrjan & Dana - Mihaela  2008). 
Samtidigt finns det viktiga distinktioner att beakta när nya betalningsmedel eller 
betalningssystem diskuteras. En digital, krypto eller virtuell valuta skiljer sig markant 



 
 

6 

från en digital bankinsättning eller digitala tillgångar. En säkerhetsgivande och 
ordergivande institution finns inte hos en digital valuta. Det finns ingen central 
utgivare som står bakom varken slutgiltigheten av transaktioner eller värdet hos en 
valuta, och det påverkar den slutgiltiga användaren (Dwyer  2014). 
 
Idag finns det över 450 kryptovalutor och de blir ständigt fler (Segendorf  2014). 
Digitala valutor utan en emitterande central är ett mysteriöst fenomen i ett modernt 
finansiellt system med ökad problematik. Valutorna existerar i en finansiell 
omgivning som skapats genom många års monetär evolution. Lagstiftning och social 
interaktion med valutorna matchar inte fullt ut och forskningen kan inte ge en enhetlig 
definition på digitala valutor. Många av de nya valutorna liknar mer betalningssystem 
än oreglerade valutor (Dostov & Shust  2014). Moore (2013) förklarar att digitala 
valutor är en splittrande teknologi som gynnsamt kan påverka både 
transaktionskostnader och innovation inom monetär kryptografi. Samtidigt 
introducerar valutorna risker. Anonymitet, hög volatilitet, bedrägeri och 
samhällsrisker är substantiella risker hos de nya betalningsmedlen, framförallt hos 
Bitcoin. Moore (2013) menar att tekniker, policyskapare och konsumenter måste 
arbeta tillsammans för att tygla problematiken. Först den 23:e april 2014 gjorde 
Skatteverket ett ställningstagande angående beskattning av virtuella valutor. 
Problematiken kring vad virtuella valutor faktiskt är, både rättsligt och praktiskt, är ett 
högaktuellt ämne, men aktuell forskning och offentliga uttalanden presenterar endast 
överskådliga definitioner. Skatteverket fastställer att virtuella valutor (med Bitcoin 
som typfall) inte kan likställas med en utländsk valuta (Skatteverket, 2014). Simultant 
ligger aktuell forskning på ett stadie för ämnesintroduktion Jacobs (2011). 
tillsammans med Kun (2014), Dostov & Shust (2014), Yermack (2013) och 
Segendorf (2014) introducerar endast ämnet om virtuella valutor och Bitcoin som 
koncept, men en mer fundamental analys uteblir. En minoritet av aktuell forskning 
kring virtuella valutor tar ett steg mot en pragmatisk bekräftelse vad nyttjande av 
virtuella valutor resluterar i. Den mer nyttobetonade forskningen står bland annat 
Baek och Elbeck (2015) för där författarna presenterar belägg för Bitcoin som ett 
spekulativt instrument. Vidare presenterar Moore och Christin (2013) empiriska 
exempel hur växelföretag för Bitcoin går i konkurs. Delar av närvarande forskning 
härstammar även från Bitcoin-entusiaster som förespråkar virtuella valutors potential 
(Parhemer & Klein  2014). En fundamental och pragmatisk riskanalys av virtuella 
valutor saknas på det högaktuella forskningsfältet och användare måste belysas om 
vad ett nyttjande av Bitcoin faktiskt medför. Cheah och Fry (2015) menar att Bitcoin 
och andra virtuella valutor är akademiskt outforskat relaterat till den mediala 
uppmärksamhet och intresse de virtuella valutorna får. Roca et al. (2015) fyller i 
argumentet och motiverar sin ekonometriska studie kring finansiella bubblor på 
Bitcoin-marknaden med att virtuella valutor får uppmärksamhet i media men desto 
mindre i den akademiska världen.  

Oavsett inställning eller studiesyfte kan det konstateras att acceptansen för digitala 
valutor växer i världen (Kun  2014). Under förhöret “Beyond Silk Road: Potential 
Risks, Threats, and Promises of Virtual Currencies”  jämför senatorn Thomas R. 
Carper framtidssituationen för nya virtuella betalningsmedel med hur åsikterna kring 
internet var vid dess infantila stadie. Carper beskriver hur många ansåg att internet 
endast skulle användas till kriminella aktiviteter och borde förbjudas omedelbart. 
Istället växte internet fram som den största IT-innovationen under vår livstid. (US 
Senate Subcommittee on Homeland Security and Governmental Affairs  2013) 
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Digitala valutor har onekligen en real påverkan och världen väntar på svar om stater, 
lagstiftare, företag och individer kommer acceptera möjliga risker och ge sitt 
förtroende (Kun  2014). Det enda vi kan konstatera är att framtiden för digitala 
valutor är osäker och att vi inte vet hur framtida betalningssystem kommer att fungera 
(Segendorf  2014).  

1.3 Problemfrågeställning 
 
Att inneha och aktivt använda nya betalningsmedel som virtuella valutor medför 
risker som många inte är bekanta vid. Organisationer och konsumenter som öppnar 
upp portarna för nya betalningsmedel måste ha kunskap om dess konsekvenser, både 
positiva och negativa.  
 
Med problemdiskussionen i åtanke har följande frågeställning lyfts fram: 
 

• Vilka risker medför ett innehav och ett nyttjande av nya betalningsmedel som 
virtuella valutor? 

1.4 Syfte  
 
Syftet med den här studien är att belysa de risker som uppstår vid användandet av ett 
nytt betalningsmedel likt den virtuella valutan Bitcoin.  

1.5 Avgränsningar 
 
Bitcoin och virtuella valutor kan studeras ur många perspektiv och ett flertal hamnar 
utanför studiens syfte. Bland annat är Bitcoin förankrat i programmering, IT, 
samhällsfrågor och företagsekonomi. De programmeringstekniska aspekterna som rör 
Bitcoin är mycket komplexa och hamnar utanför studiens område. Dock anser vi att 
en förenklad beskrivning av tekniken bakom Bitcoin krävs för att besvara 
frågeställningar kring risk. Det finns även icke-ekonomiska samhällsrisker som valt 
att avgränsa oss ifrån. 

1.6 Disposition 
 
Studien består av totalt sju kapitel. Efter inledningen presenteras studiens 
vetenskapliga metod i Kapitel 2 där arbetsprocessen och metodologiska 
utgångspunkter redogörs. Kapitel 3 innehåller en teoretisk referensram. 
Referensramen består av en teoretisk förklaring av begreppen förtroende och risk 
samt agentteorin. Kapitels 3 avslutas med en litteraturöversikt för att skapa en 
akademisk grund för den kommande analysen. Kapitel 4 redogör för den virtuella 
valutan Bitcoin som är studiens empiri. Beskrivningen av Bitcoin samt dess 
potentiella fallgropar analyseras i kapitel 5 där den teoretiska referensramen 
appliceras på empiri. Studien avslutas med de viktigaste slutsatserna i kapitel 6 följt 
av referenser i kapitel 7. 
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2. Metod 
 
 
Kapitlet beskriver genomgående hur studien har genomförts och vilka metodologiska 
utgångspunkter som används. Urval, tillvägagångssätt, kvalitetskriterier och hur 
analys av data fullföljts är centrala rubriker. Kapitlet avslutas med en 
metodreflektion. 
 
 

2.1 Forskningsdesign 
 
Hague, Hague och Morgan (2013) beskriver hur en skrivbordsstudie är en studie av 
källor som redan finns tillgängliga. Det är en effektiv och billig metod att finna svar 
på forskningsfrågor där en stor bredd av data kan analyseras samt är en utmärkt 
grundstudie för framtida forskning. Ingen fältforskning krävs. Undersökningen bör 
påbörjas med en planering för att optimera datainsamlingen följt av en specificering 
av hur mycket tid som skall läggas på datainsamlingen.  
 
Syftet med denna studie är att undersöka de risker som förknippas med nya 
betalningsmedel. Nya betalningsmedel är ett dynamiskt ämne och virtuella valutor är 
svårbegripliga betalningsmedel. Att använda virtuell valuta kräver en del 
förkunskaper och kan anses vara, i en intellektuell mening, elitistiska betalningsmedel 
(Dostov & Shust  2014). För att analysera ett sådant nytt och komplicerat koncept 
som virtuella valutor kan en tolkande skrivbordsstudie applicerat på ett fall effektivt 
tillämpas. Bristen på studier med liknande riskanalyser av virtuella valutor har 
försvårat valet av en lyckad metod. Vi anser att en tolkande skrivbordsstudie är den 
metod som i dagsläget är mest befogad för att ge ett bidrag till riskstudier av virtuella 
valutor. De nyckelpersoner som innehar specialiserad kunskap om virtuella valutor är 
svårtillgängliga och inte anträffbara för intervju. Det går dessutom att ställa sig 
frågande till huruvida deras medverkan kan vara av relevans. Det finns helt enkelt för 
få med tillräcklig kunskap om ämnet för att kunna göra en studie av det och de som 
har det är inte tillgängliga. Med den vetskapen (efter att ha gjort en förundersökning 
med möjliga intervjuobjekt) och det nedslag på kontaktförfrågning vi fick blev en 
skrivbordstudie vald metod.  Vi bedömde att den specialiserade nivå av material som 
krävs för att besvara forskningsfrågan endast kan erhållas från forskning i framkant. 
En intervju- eller observationsbaserad forskningsdesign var inte aktuellt för en 
riskanalys, kunskapen hos de objekt som är tillgängliga för oss är för bristfällig.  
 
Vår studie har undersökt den virtuella valutan Bitcoin och använt betalningsmedlet 
som fall för att analysera vilka risker ett nytt digitalt betalningsmedel för med sig. 
Denna form av studie liknar delar av aktuell forskning kring virtuella valutor. De 
flesta artiklar som existerar kan beskrivas som conceptual papers vilka baseras på 
författarens resonemang och förklaringar, som inte alltid kan bekräftas av 
verkligheten. Författarna presenterar i dessa fall virtuella valutor som ett fall följt av 
uttalanden eller analys av fallet. Majoriteten av aktuell forskning som föreställs i vår 
problemdiskussion är utformad som conceptual papers vilket inspirerat vår 
fallbeskrivning. Vi har även expanderat fallbeskrivningen med den bristande 
fältforskning som för tillfället existerar. 
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Vi har även hämtat inspiration från Enquists och Javefors (1996) kvalitativa studie av 
Renault/Volvo-affären där författarna studerar ett fenomen genom att tolka 
tidningsartiklar kring ämnet. Inspirationen gäller främst hur Enquist och Javefors 
tolkar ett omtalat fenomen och samlar diskurser samt resonemang kring en 
uppståndelse. Fallet Bitcoin är ett upphaussat fenomen i både tidningsartiklar och 
vetenskapliga tidskrifter. Därav kan ett liknande perspektiv gällande 
konceptualisering av ett omtalat fenomen vara till inspiration för oss. Vi anser att 
upphaussade fenomen kan föra med sig oförankrade resonemang och därav blev 
vetenskapliga artiklar vårt substitut till Enquist och Javefors tidningsartiklar. 
Argumentation kring upphaussade fenomen har större verklig förankring och 
kvalitetssäkerhet i vetenskapliga artiklar. Dock anser vi att den tolkande karaktär som 
Enquist och Javefors studie applicerar på diskurser i dagspress är överförbar på text 
som författare av vetenskapliga, peer-reviewed artiklar skrivit. 
 
Den kvalitativa och tolkande skrivbordsstudie som genomförts har sammanfattat 
resonemang, argument och forskning kring fallet Bitcoin. Studiens frågeställning rör 
risker med de nya virtuella valutorna och därför är starkt förankrat material, i form av 
vetenskapliga artiklar och institutionella publikationer, om Bitcoin en god grund för 
studiens analys. Vi vill klargöra att vår empiriska sammanställning inte är en form av 
forskningsöversikt, utan är en kartläggning av det specifika fallet Bitcoin baserat på 
vetenskapliga artiklar. En litteraturöversikt syftar främst till att visa en 
forskningslucka (Bryman & Bell 2011) och vår fallbeskrivning syftar till att illustrera 
Bitcoin för att klargöra risker kring nya betalningsmedel. Samtliga virtuella valutor 
skiljer sig åt och vår empiri syftar till att exemplifiera fallet Bitcoin för en kommande 
analys. Studiens design är därmed, med viss modifikation, även tillämpbar på andra 
virtuella valutor.  
 
Presentationen av empirin har litterärt en berättande och illustrativ karaktär. På grund 
av att vår empiri har en stark anknytning till komplex IT och programmeringsteknik 
illustreras den virtuella valutan Bitcoin genom en löpande text för att skapa förståelse. 
Det mest väsentliga materialet har använts vilket klargörs vidare under rubrik 2.3. 
Empirin har utformats efter de mest centrala egenskaperna och riskerna det insamlade 
materialet belyser.  
 
Utöver studieprojektets syfte eftersträvar vi en kvalitet och struktur som kan främja 
framtida forskning om risk med nya betalningsmedel. Forskningsfrämjandet är också 
ett argument att använda en skrivbordsstudie, för att det skapar en ämnesgrund och 
visar hur den aktuella forskningen ser ut enligt Hague, Hague och Morgan (2013).  

2.2 Angreppssätt 
 
Studien är av en tolkande karaktär med ett abduktivt angreppssätt. Ett abduktivt 
angreppssätt är en växelverkan av ett induktivt och ett deduktivt angreppssätt där 
empiri studeras utifrån teori, men där idén om att empirin kan generera teori inte 
förkastas (Bryman & Bell 2011). Vi har främst studerat aktuell forskning, men även 
andra data som tidningsartiklar samt institutionella publikationer, med en teoretisk 
referensram i åtanke. Datamaterialet redogörs vidare under rubrik 2.3 och Bilaga 1. 
Vår riskanalys utgår ifrån den kommande teoretiska referensramen. Teorin appliceras 
på empirin beträffande den virtuella valutan Bitcoin. Att arbeta utifrån teorin är ett 
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inslag av deduktivt arbetssätt i vårt arbete. Dock förkastar vi inte den induktiva 
föreställningen om att undersökningen av Bitcoin kan presentera förklaringar om 
risker med virtuella valutor. Då studiens arbetssätt är en växelverkan av induktiv och 
deduktiv metod har vi fastställt ett abduktivt angreppssätt.   
 
För att kunna genomföra en kvalitativt tolkande skrivbordsstudie har vi sammanställt 
en empiri för fallet Bitcoin. Det material som samlats in är konkret, men det bör 
poängteras att vår metodansats är kvalitativt tolkande. Majoriteten av insamlat 
material är textbaserad information som kräver en förståelse för aktörernas subjektiva 
mening (Bryman & Bell  2011). Ett tolkande kunskapssynsätt har använts för att 
undersöka data i vår skrivbordsstudie. Vi vill även klargöra att vår studie inte 
eftersträvar eller tror på en absolut sanning för hur begreppet risk anknyter med nya 
betalningsmedel. Syftet med studien är att belysa risker genom en tolkande 
undersökning av data med hög grad av förtroende och en absolut sanning är ej möjlig. 
 
Företagsekonomisk forskning är integrerad i övrig samhällsvetenskap (Bryman & 
Bell  2011). Vi har valt att bygga en referensram kring hur begreppet förtroende 
relaterar till risker med en virtuell valuta där samhällsekonomisk vetenskap spelar en 
väsentlig roll.  

2.3 Identifiering av databehov 
 
För att få en övergripande bild av vilka risker användandet av ett nytt betalningsmedel 
skapar krävdes högkvalitativ information bekräftat av flera källor. Ämnesområdet 
beträffande virtuella valutor är spretigt utformat och data finns inte centraliserat. Den 
näst intill enda meta-källan för ämnesområdet är internet. Hague, Hague och Morgan 
(2013) beskriver hur internet är en mycket god plats för en skrivbordsstudie, men det 
finns även nackdelar att lyfta fram. Författarna beskriver hur problemet med internet 
är att kvantiteten information är för stor och utspridd. Vår studie identifierade 
databehovet genom att skapa en sammanfattning över hur den aktuella forskningen 
beskriver virtuella valutor. Att förstå ämnesområdet var en framgångsfaktor för att 
kunna använda material om Bitcoin som kunde klargöra forskningsfrågan. Det hjälpte 
oss att inse vilken data som krävdes för att svara på vilka risker en virtuell valuta 
medför och att den virtuella valutan Bitcoin är exemplet som blir mest lyckat att 
analysera.  
 
Efter att Bitcoin valts som fallbeskrivning krävdes en identifiering av databehov 
specifikt för denna virtuella valuta. En del av kunskapen om databehovet grundas i 
ämnesbakgrunden. En del risker hos virtuella valutor skiljer sig åt och därför valde vi 
att utgå ifrån konventionella riskbegrepp i den teoretiska referensramen kombinerat 
med den ämnesgrund som presenteras i problemdiskussionen ovan. Databehovet 
fastställdes och fokuserar på högkvalitativt material gällande risker samt egenskaper 
hos Bitcoin. 

2.4 Urval, tillvägagångssätt och kvalitetskriterier 
 
Bland de virtuella valutor som existerar finns det en som är överlägset störst, Bitcoin 
(Coinmarketcap  2015). För att studera risker med ett nytt betalningsmedel krävs en 
mängd data, vilket forskningen kring Bitcoin erbjuder högst kvantitet av jämfört med 
de övriga virtuella valutorna. För att nå framgång med vår forskningsfråga är den 
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virtuella valutan Bitcoin det enda genomförbara valet för konceptualisering. Utifrån 
aktuell forskning om virtuella valutor bekräftade vi att ingen av de andra virtuella 
valutorna erbjuder den mängd data som vår studie har krävt. Generaliserbarhet av en 
studie kring virtuella valutor är låg då de skiljer sig åt, men en studie av Bitcoin är 
tveklöst mest generaliserbar. 
 
Förutom att klargöra forskningsfrågan är vårt urval i linje med studiens syfte. Bitcoin 
är den virtuella valutan som har det i särklass största användandet (Coinmarketcap  
2015) och att göra en fördjupad studie av Bitcoin främjar skapandet av en 
övergripande riskanalys för virtuella valutor. Vi har genom ett strategiskt urval valt ut 
empiriskt material för att kunna illustrera det pågående händelseförloppet kring 
Bitcoin och anser att en analys av denna virtuella valuta motiveras av det högsta 
användandet. 
 
Innehållet på internet ändrar sig dagligen och det är en viktig iakttagelse vid en 
skrivbordsstudie (Macoustra  2010). Sökmotorn Summon erbjuder en möjlighet att 
söka och filtrera vetenskapligt förankrad litteratur (Proquest  2015). Summon har varit 
ett viktigt verktyg i vår metod då den möjliggör en avgränsning av det enorma 
materialet på internet. Sökorden vi använt i Summon är en kombination av Bitcoin, 
Virtual Currencies och Risk. Sökningen avgränsades direkt mot vetenskapliga 
publikationer och tidsskriftursprung. För att bekräfta att de data som finns tillgängligt 
på Summon är uppdaterad och i samma storlek som andra sökmotorer har vi även 
använt Google Scholar. Vi observerade att data funnet på Summon är av ungefär 
samma storlek som på Google Scholar och fortsatte arbetet i sökmotorn Summon. 
 
För att urvalsprocessen samt datainsamlingen skulle genomföras smidigt och generera 
högkvalitativt material arbetade vi gemensamt. Sökorden resulterade i en större 
mängd data där endast ett fåtal artiklar var av relevans för vår studie. Virtuella valutor 
är ingen ny företeelse (Dostov & Shust 2014) och en avgränsning mot specifikt 
Bitcoin genererade ett granskande arbete. En del artiklar utanför sökordet Bitcoin 
innehöll relevant information för empirins konceptualisering samt bekräftelse. 
Sökordet Virtual Currencies genererade en stor mängd artiklar. En kombination av de 
tre ovan nämnda sökorden gav, den 28 februari 2015, 52 träffar, medan en 
kombination av Virtual Currencies och Risk samma datum gav 8345 träffar. Med 
andra ord gav sökordet Bitcoin en stark avgränsning av materialet och vårt arbete 
utanför sökordet Bitcoin blev omfattande. Vi strävade efter att beskriva fallet Bitcoin 
med så högkvalitativ data som möjligt och därav blev all datainsamling utanför 
sökordet Bitcoin aktuellt, och även krävande. Som tidigare nämnt är information om 
Bitcoin utspritt och en stor del av vår datainsamling bestod av lokalisering av material 
specifikt för vår studie. Bredare sökningar på Summon förlängde alltså 
datainsamlingen. Vi vill även upplysa om att fallet Bitcoin och dess ämnesgrund inte 
är baserad i det ämne vi som författare examineras. För att kunna sammanställa en 
empiri som ligger till grund för studiens frågeställning krävdes att vi förstod exemplet 
vi studerade. Virtuella valutors egenskaper ligger utanför en företagsekonomisk 
utbildning och förståelsen bakom Bitcoin var en tidskrävande del för att lyckas med 
datainsamlingen. Denna förståelse skapades löpande i urvals- och 
insamlingsprocessen. 
 
Eftersom fallet Bitcoin och det övergripande ämnet virtuella valutor är upphaussat 
publiceras nya artiklar konstant. I rimlig mån fick en tidsgräns fastläggas där 
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datainsamlingen avslutades. Vi arbetade fram till den 28 februari 2015 med 
datainsamling och artiklar inkluderade på Summon efter detta datum är utanför 
studiens analys. Vid detta tillfälle slutade den praktiska datainsamlingen, men att 
avgränsa samt sortera bort oväsentliga artiklar var en del av det totala arbetet med 
datainsamling. Sorteringen innehöll ingen djupare analys efter den teoretiska 
referensramen, utan baserades på materialets väsentlighet och kvalitet. Denna process 
beskrivs nedan. 
 
Vi har i vår studie varit noga med att lokalt lagra vår insamlade data i from av PDF-
filer och vi skapade ett arkiv. Syftet med arkivet var att göra en lokal databas för att 
underlätta urvalsprocessen och senare kvalitetskontroll. Detta arkiv var initialt 
omfattande och vi arbetade successivt fram väsentlig information till empiri för fallet 
Bitcoin. Vi hämtade alla artiklar som kunde anses innehålla rätt information och 
arbetade lokalt med kvalitetskontroll. En del av sökresultatet som genererade 52 
träffar var alltför tekniskt formulerat och en del var för enkelt för vår studie, men 
totalt innehöll arkivet som mest 50 artiklar då vi inkluderade artiklar utifrån en 
sökning på Virtual Currencies och Risk. Dessa 50 artiklar är enligt vår 
datainsamlingsmetod samtliga publicerade vetenskapliga artiklar. 
 
Eftersom arkivet och mängden data var omfattande krävdes ett ramverk för vilka 
delar som ansågs väsentligt. Artiklar sorterades bort efter hand i linje med Tabell 2.1. 
Skapandet av det lokala arkivet blev för oss en fördjupning i forskningsämnet 
samtidigt som det är ett fundament för studiens empiriska sammanställning. 
Ämnesförståelsen var en nyckel för att nå och observera rätt information för 
forskningsfrågan. 
 
För att den empiriska sammanställningen skulle vara av hög kvalitet krävdes en 
kvalitets- och väsentlighetskontroll. Vi arbetade med vetenskapliga artiklar utifrån 
följande modell för både väsentlighet och kvalitetskontroll: 
 

Tabell 2.1 Arbetsflöde för kvalitetskontroll 
1. Är materialet från en pålitlig källa? 

Ø Är källan vetenskapligt förankrad i form av 
peer-review? 

Ø Finns ett tydligt ställningstagande av åsikter 
i texten? 

Ø Kan materialet bekräftas av fler källor? 
2. Är materialet fortfarande aktuellt gällande tid 
och rum? 
3. Rör materialet den virtuella valutan Bitcoin? 
4. Rör materialet relevant information för att 
besvara forskningsfrågan? 

 
För att skapa trovärdighet i studien måste insamlad data i rimlig mån utvärderas. Det 
är omöjligt att säkerställa all data och därför bör utvärderingen ske i rimlig mån 
förklarar Hague, Hague och Morgan (2013). Det finns alltid en risk med 
undersökningar av externa källor då undersökaren inte har kontroll över data eller 
datainsamlingen. Då är det viktigt att säkerhetsställa kvalitet hos materialet. Därav 
blev arbetsprocessen i Tabell 2.1 både ett sorterings- och kvalitetsarbete. Tabell 2.1 
innehåller moment för materialets väsentlighet (d.v.s kan informationen ge oss 
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framgång med forskningsfrågan) och kvalitet (hur pass vetenskapligt förankrad är 
informationen och är forskarkåren enlig om resonemangen?). För att öka studiens 
replikerbarhet har vi även utformat en bilaga som demonstrerar arbetsprocessen för 
allt material studien använt. Bilaga 1 visar processen och motiverar användandet samt 
visar materialets omfattning. Vi har även i Bilaga 1 inkluderat några exempel av data 
som inte ansågs innefatta väsentligt eller högkvalitativt information.  
 
Av totalt 50 artiklar används 10 vetenskapliga artiklar och 2 institutionella 
publikationer. Mycket av materialet är liknande och kan generellt beskrivas som 
översiktligt. Kvalitetskontrollen inleddes med en kontroll av källan. 
Ställningstaganden och bekräftelser på olika håll ansågs vara viktiga i en 
konceptualisering av ett upphaussat fall. Som nämnt tidigare är ämnesområdet kring 
virtuella valutor dynamiskt och därför studerade vi i fråga två om materialet 
fortfarande är aktuellt. Detta steg utsorterade främst en del tidiga artiklar mellan åren 
2011-2013 på grund av legala förändringar. Då vi inkluderade material utanför 
sökordet Bitcoin studerade vi även materialets koppling till Bitcoin. En del artiklar 
diskuterar risker med virtuella valutor, men det klargörs inte om riskerna är 
applicerbara på Bitcoin. Den fjärde frågan i Tabell 2.1 gallrade mycket av materialet 
då en riskanalys är i fokus. De 52 träffar sökningen som inkluderade ordet Bitcoin 
genererade innehöll mycket högkvalitativt material, men ej material som kan besvara 
forskningsfrågan. Bitcoin och virtuella valutor visades vara högaktuellt inom många 
ämnesområden och kan studeras ur flera perspektiv, däribland områden vi har valt att 
avgränsa oss ifrån. De kvarvarande 12 artiklarna efter kvalitets- och 
väsentlighetskontroll är sammanställda i Bilaga 1 där varje enskild källa utvärderas. 
Vi har bedömt att materialet är tillräckligt stort för konceptualisering av fallet Bitcoin 
och dess risker. Sammanställningen av empiri är bekräftat hos flera källor och den 
författares resonemang som presenteras är det som mest utförligt förklarat. Bilaga 1 
innehåller även 4 exempel på artiklar som inte användandes. Vi illustrerar dessa för 
att öka replikerbarheten och presentera motivering för att en artikel skulle exkluderas 
från sammanställningen av fallet Bitcoin. Innehållet i de 12 artiklarna illustrerar enligt 
oss all aktuell information om den virtuella valutan Bitcoin relaterat till vår 
frågeställning. 
 
Förutom en kvalitetskontroll av empiriskt material har vi arbetat utifrån mer 
övergripande kvalitetskriterier för hela studien. Larsson (2005) förklarar att det finns 
olika sätt att arbeta med kvalitetskriterier i en kvalitativ undersökning. Rollen som 
kvalitativ forskare innebär en tolkning och därför kan det vara av betydelse att 
presentera någon form av förförståelse. Vi har arbetat med att föreställa en god 
förförståelse i vår teoretiska referensram samt problematiserat det aktuella 
forskningsläget kring virtuella valutor och förtroende. Studien har även försökt 
presentera den delvis komplexa bakgrunden av virtuella valutor på ett begripligt sätt 
för att skapa en perspektivmedvetenhet. 
 
I kvalitativa studier handlar resultaten ofta om att på ett nytt sätt gestalta ett fenomen 
för att få nya innebörder att uppstå. Uppmärksamhet måste fästas på hur innebörder 
gestaltas (Larsson  2005). För att på ett nytt sätt framställa ett fenomen har vi 
bekräftat en forskningslucka samt arbetat fram ett syfte som ger studien en innebörd. 
Att belysa risker för nya betalningsmedel på ett nytt och strukturerat sätt har ökat 
kvaliteten i vår studie. Resultaten måste nämligen också presenteras med god struktur 
(Larsson  2005). Att leverera studiens resultat i god form bidrar till belysandet av de 
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risker som en virtuell valuta orsakar. Studiesyftet har som mål att ge en översiktlig 
bild över ett komplext område, vilket en god struktur bidrar till. 
 
Larsson (2005) förklarar att det i en kvalitativ studie är väsentligt att skapa en 
överensstämmelse mellan verklighet och tolkning. Traditionellt finns det en kritik mot 
den kvalitativa forskningens subjektivitet och tolkning (Bryman & Bell  2011). Vår 
studie är fastslagen i en empiri av hög tillförlitlighet. Det har vi skapat genom en 
noggrann och objektiv kvalitetskontroll samt ett arbete med vetenskapliga artiklar. 
Därför finns det, trots vår tolkande ansats, en ambition till empirisk förankring i 
studien. 

2.5 Bearbetning och analys av data  
 
Efter att materialet kvalitetskontrollerats arbetade vi med att tolka data. Enquist och 
Javefors (1996) beskriver hur Alvesson och Sköldberg understrukit att ett empiriskt 
material inte är världsneutralt. Empiri är omöjligt att inte tolka helt oomtvistat och 
förutsätter medvetna ställningstaganden. Vår studie har följt idén om att empiri är en 
socialt konstruerad verklighet genom text och vi har tillämpat en kvalitativ tolkning 
för att bedöma det empiriska materialet som argument.  
 
Kommande analyskapitel har hämtat inspiration från Shostacks (1984) koncept kring 
service blueprint. Begreppet är idag mycket vedertaget inom tjänstemarknadsföring 
och Shostack myntade uttrycket och konceptet i Harvard Business Review år 1984. I 
artikeln ”Designing services that deliver” beskriver Shostack hur varje process bör 
brytas ned i ytterst fundamentala delar för att få nya perspektiv. Inom marknadsföring 
används service blueprint främst för att kunna utarbeta tjänstedetaljer innan tjänsten 
lanseras. Det ger möjligheten att förutse problem och precis var och varför dessa 
problem uppstår (Shostack  1984). 
 
Vi anser att konceptet med service blueprint är ett applicerbart verktyg på en 
riskanalys av en ny och innovativ företeelse som virtuella valutor. Tekniken har 
fördelen att, i en teoretisk förstudie, djupgående analysera varje del i en process. 
Denna fördel främjade studiens syfte och hur vi kunde presentera och strukturera vår 
riskanalys av Bitcoin. Då Shostacks (1984) koncept är ett renodlat 
företagsekonomiskt lönsamhetsverktyg krävdes en modifiering från vår sida. 
Momentet för analysering av lönsamhet bortfaller helt från vår analys då det inte 
korrelerar med studiens syfte och frågeställning. Ett upprättande av en tidsram är inte 
heller relevant för vår studie då varken frågeställning eller syfte behandlar något 
tidsperspektiv. Vidare modifierade vi moment för isolering av bristande processer, 
vilket inte är applicerbart i vår studie. Vi har bytt ut benämningen bristande mot 
adjektivet riskfulla vilket är en benämning som är mer i linje med studiens syfte och 
frågeställning. Shostacks delmoment är efter vår modifiering följande: 

Ø Identifiering av processer 
Ø Isolering av riskfulla processer 

Med hjälp av empirin och forskningsöversikt har vi fått en insikt i hur Bitcoin 
fungerar och hur systemet är uppbyggt. Utifrån förkunskapen har vi likt Shostacks 
första steg identifierat fyra grundläggande processer som samtliga användare måste ta 
sig igenom för att inneha och nyttja betalningsmedlet.  



 
 

15 

 
1. Öppna digital plånbok: För att kunna använda Bitcoin krävs det att 

användaren öppnar en digital plånbok.  
 

2. Värdeöverföring till digital plånbok (ex. p.g.a försäljning):  
För att få in Bitcoin till den digitala plånboken krävs en transaktion mellan två 
parter. Denna process förklarar hur Bitcoin överförs till den digitala 
plånboken. Processen gäller fram till att Bitcoin betalats in.  
 

3. Innehav av Bitcoin i digital plånbok:  
Processen innefattar den tid då Bitcoin finns i den digitala plånboken fram till 
dess att någon form av värdeöverföring sker. Det kan röra sig om att antingen 
hålla Bitcoin som ett betalningsmedel eller som ett spekulativt verktyg.  
 

4. Värdeöverföring från digital plånbok:  
För att använda betalningsmedlet krävs det en värdeöverföring från den 
digitala plånboken till en motpart. Syftet med värdeöverföringen kan antingen 
vara att nyttja den som betalningsmedel eller att växla den mot en fiat-valuta.  

 
Att isolera riskfyllda processer innefattar en analys av varje process utifrån den 
teoretiska referensramen. Syftet med denna uppsats är att belysa de risker som kan 
uppstå vid nyttjandet och innehav av en virtuell valuta och då i synnerhet Bitcoin. 
Analysen är gjord genom att applicera riskbegreppet, förtroendeteori samt agentteorin 
gentemot empirin. Om de identifierade stegen användare måste ta sig igenom 
innehåller någon form av risk har vi identifierat en riskfylld process enligt följande 
modell: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.1.             Analysmodell 
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2.6 Metodreflektion 
 
Bryman och Bell (2011) beskriver att en analys av redan existerande källor är mycket 
kostnads- och tidseffektiv. Samtidigt erbjuder en analys av existerande källor data av 
hög kvalitet på grund av att urvalet är ifrån påkostad primär fältforskning. Ett problem 
var kvalitetskontrollen av denna forskning. Virtuella valutor är i en introduktionsfas 
inom den akademiska världen och den förhållandevis begränsade mängden forskning 
som sker kring Bitcoin skapar problem. Det är svårt att fastställa kvaliteten på den 
forskningen som finns tillgänglig på grund av att det inte finns tillräckligt mycket 
forskning. Eftersom forskningsämnet är i en introduktionsfas finns ingen bekräftelse 
från ett längre tidsperspektiv. För att kringgå kvalitetsproblematiken har vi noggrant 
bekräftat viktiga argument hos flera författare. Främst har kvalitetskontrollen gjorts 
genom flödet i Tabell 2.1 där vi arbetade fram ett antal kriterier för att endast använda 
data med hög kvalitet.  
 
Bryman och Bell (2011) förklarar även att en analys av redan existerande källor 
erbjuder mer tid till analys av data. Datainsamling som sker ute på fältet i form av 
intervjuer är tidskrävande och kan istället disponeras till att fundamentalt analysera 
data. Genom att analysera redan existerande källor har vi kunnat disponera tiden på 
ett sätt som passar vår forskningsfråga och syfte bättre på grund av att vi har kunnat 
spendera mer tid på riskanalysen. Samtidigt beskriver Bryman och Bell (2011) 
avsaknaden av en närmare relation till data. Vi har upplevt den nackdel författarna 
belyser eftersom det ibland tar tid att bekanta sig med olika forskares sätt att behandla 
ämnet. En del forskning har varit svårbegriplig och tidskrävande för att förstå 
materialets innehåll. En del av ämnet virtuella valutor har en stark anknytning till IT. 
Således har delar av ämnet stundtals varit svårbegripligt för oss. 
 
Kvalitativa studier är generellt sett svåra att replikera (Bryman & Bell  2011). Vi har i 
vår studie utgått från Enquist och Javefors (1996) konstaterande att kvalitativ empiri 
är omöjlig att tolka helt oomtvistat från verkligheten. Vår tolkande ansats har medfört 
en svårighet för replikering då tolkning innehåller en viss subjektivitet hos författaren. 
Vi har försökt att öka replikerbarheten i vår studie genom att presentera hur vi gått 
tillväga i vår datainsamling och analys. Konceptualiseringen och beskrivningen av 
Bitcoin ökar även replikerbarheten då en liknande virtuell valuta kan exemplifieras 
som empiri. Samtidigt är en kvalitativ studie svår att generalisera (Bryman & Bell  
2011). Kritiken mot den kvalitativa forskningen har försvårat ett klargörande av 
studiens forskningsfråga och försvagat syftet. Det kan vara svårt att motivera en 
generaliserbarhet av vår studies resultat mot andra virtuella valutor än Bitcoin. Vi har 
därför försökt lyfta fram övergripande risker hos virtuella valutor och delvis förklara 
varför de uppstår.  
 
En annan metod som vi övervägde är en kvalitativ metod och mer specifikt den 
Bryman & Bell (2011) kallar för semi-strukturerad intervju. Det hade varit ett sätt för 
oss att samla in och arbeta med traditionell fältforskning. En av anledningarna till att 
vi övergav det här alternativet är relevansen av data. Efter överläggning med vår 
handledare anser vi att intervjuer hade gett oss data som inte varit av tillräcklig 
relevans eller tillräckligt hög kvalitet för att kunna göra en bra studie. Det beror 
främst på att det finns för få personer med tillräcklig kunskap inom detta område för 
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att kunna erhålla relevant data. Det bör också tilläggas att det saknas ett regelverk för 
den här typen av valutor vilket gör att intervjuer i detta skede kan skilja sig markant 
från intervjuer i en framtida studie. Ovissheten beträffande e-valutor och dess framtid 
är av tillräckligt stor vikt för att inte välja en intervjubaserad metod. Det hade varit 
möjligt att gå vidare med den här metoden men risken hade funnits att såväl analys 
som slutsats i slutändan blivit tämligen intetsägande. Vidare hade det blivit svårt att 
koppla forskningsfråga och syfte till data på bekostnad av studiens röda tråd.   

2.7 Etik  
 
Forskningsområdet kring virtuella valutor är fullt av etisk problematik, framförallt då 
anonymitet är ett stort incitament för användning. Vi har i vår studie undvikit att 
undersöka individers motivation till anonymitet och hålla en saklig inställning till 
subjektiva uttryckningar i text. Bitcoin har en kort men händelserik historia av 
kriminella sysselsättningar som droghandel, vapenhandel, cyberattacker och sexuella 
tjänster (Yermack  2013). Det är därför viktigt som undersökare att inte värdera 
användandet av Bitcoin och åsidosätta åsiktsbaserade fördomar om den kriminella 
motivationen till virtuella valutor. För att producera objektiva resultat och riktiga 
slutsatser har vi observerat fallet Bitcoin med ett värderingsfritt perspektiv.  
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3. Teoretisk referensram 
 
 
Avsnittet innehåller utläggningar om riskbegreppet, kvantifiering av risk, och 
riskhantering. De övergripande riskrubrikerna följs av mer vedertagna och 
konventionella teorier som förklarar marknadsmekanismer och varför risk uppstår. 
Avsnittet avslutas med en litteraturöversikt som akademisk grund för kommande 
analys. 
 
 

3.1 Förtroendeteori 
 
Filosofen George Simmel såg det förtroende som individer har för varandra som en 
grundpelare i varje samhälle och menade att utan förtroende skulle alla samhällen 
förtvina. Förtroende verkar genom individer, men existerar genom mänskliga 
associationer och finns i alla grader av samhället. Simmel såg inte förtroende som 
något enkelt och möjligt att kalkylera (Möllering  2001). Sociologen Niklas Luhmann 
(1979) fortsätter att förklara hur förtroende istället är en realitet skapad av ett socialt 
sammanhang. Det existerar inom ett ramverk av interaktioner som är påverkad både 
av personligheter och sociala system. Förtroende kan inte existera utanför en relation 
av något slag (Luhmann  1979). En socialpsykologisk definition av förtroende 
grundar sig i tillåtelsen att utsätta sig själv för en tänkbar sårbar position relativt till en 
annan. Kunskap om en motpart är ett motiv till att frivilligt placera sig i denna 
position och den risk som skapas ses som en nödvändighet för att förtroende skall 
kunna existera. De flesta forskare anser att förtroende är en funktion av fullständig 
information. Den socialpsykologiska definitionen skiljer sig ifrån den ekonomiska där 
ekonomer traditionellt inte har intresserat sig för förtroendets roll. En neo-klassisk 
nationalekonomisk syn på marknader utan informationsasymmetri och perfekt 
konkurrens behandlar inte begreppet förtroende överhuvudtaget (Blomqvist  1997).  
 
Luhmann (1979) förklarar att förtroende minskar social komplexitet samtidigt som 
det även simplifierar livet genom att ta en risk. Världen och system som existerar 
därinom, är oerhört komplexa. Förtroende minskar denna komplexitet genom att det 
möjliggör expertis och handlingar. Att ge sitt förtroende till en expert effektiviserar 
och reducerar den sociala komplexiteten då individer kan lita på varandra och ett 
system. Tillförlit ger möjligheter att generalisera system genom att byta ut intern 
säkerhet mot extern säkerhet. Möllering (2001) förklarar att Simmel ansåg att 
förtroende är grunden för alla system och exempelvis förändringen från ett 
materialistiskt penningsystem till ett kreditsystem är mindre radikalt än vad det först 
verkar. Ett monetärt system utan kreditsystem bygger redan på förtroende sett ur ett 
mer fundamentalt perspektiv och steget till ett penningsystem byggt på kredit är 
egentligen bara ett nytt uttryck för förtroende. Simmel menade även att den känsla av 
personlig trygghet ett ägande av pengar kan ge troligtvis är den mest koncentrerade 
manifestationen av förtroende någon kan ge i ett socio-politiskt sammanhang 
(Möllering  2001). 
 
Möllering (2001) förklarar att det finns konkreta och observerbara element av 
förtroende, som ett beteende eller ett förhållande i sociala sammanhang, men också 
mer abstrakta element i det mänskliga sinnet. Simmel tyckte dessa ytterligare element 
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av förtroende går att likna vid en religiös tro. Även mycket intellektuellt grundade 
sociala förhållanden innehåller någon form av mystisk tro för varandra och kan ibland 
vara mycket svårförklarligt. Niklas Luhmann såg istället ett mer renodlat förtroende 
och drar en distinkt avgränsning mot begreppen hopp och tro. Han ignorerar inte dess 
existens utan klargör snarare en ovisshet och eventualitet kring begreppen hopp och 
tro, vilket inte bör ingå i begreppet förtroende (Möllering  2001). Begreppet 
förtroende reflekterar över och tar ovisshet i beaktning medan hopp och tro ignorerar 
ovisshet. En person som hoppas eller tror har en tilltro trots att ovisshet existerar. En 
person med förtroende tar ovissheten i beaktning (Luhmann  1979). 
 
Luhmann (1979) förklarar dock att bara för att ett förtroende tar ovissheten i 
beaktning innebär det inte rationalitet då förtroende även kan visas genom 
ogenomtänkta och vårdslösa handlingar. Istället grundas förtroende i förväntningar 
och antagna säkerheter. Förväntningar spelar en viktig roll eftersom de är ett krav för 
att förtroende ens skall kunna existera. Att förändringar i förväntningar påverkar ett 
beslut betyder att det existerar i hopp. Om förväntningarna ändras bör ett förtroende 
påverkas på grund av att det är baserat på ett antal fastlagda eventualiteter hos 
förtroendegivaren. Förtroende är genererat genom kriterier till skillnad från hopp. 
 
Förväntningarna Luhmann (1979) diskuterar är i sin tur påverkade av huruvida 
förtroendegivaren är bekant med den värld där förtroendet ges. Luhmann (1979) 
förklarar att denna bekantskap skiljer förtroende mot misstro i olika grader. En individ 
med misstro mot världen kan vara tvungen att acceptera ett visst antal ramar i sin 
existens medan vissa andra ramar går att ignorera. Det är möjligt att ha en misstro mot 
ett system men samtidigt existera i det, likt en individ med misstro mot det samhälle 
hen lever i men som ändå måste betala skatt. Samtidigt som misstro kan existera 
under bekantskap kan bekantskap och kunskap generera ett starkare förtroende 
(Luhmann  1979). 
 
Konventionella förklaringar av valutakriser har inte varit tillräckligt givande och 
under 2005 presenterade Aykens sin social theory of currency crisis (Aykens  2005). 
Weston (2007) konkretiserar och förklarar att Aykens teori ser förändringar från lågt 
till högt förtroende mellan stat och marknadsaktörer i ett valutanätverk. De blir i sin 
tur påverkande faktorer för valutastabilitet och valutakriser. Aykens (2005) beskriver 
att teorin utgår ifrån ett internationellt perspektiv och valutarelationer bygger på 
relationer av förtroende, som är en produkt av samhällsteori. Guldmyntfotens 
uppgång och fall under mellankrigstiden är ett exempel på hur förtroenderelationer 
kan skapa ekonomisk logik och i sin tur påverka valutastabilitet.  
 
Weston (2007) fortsätter att förklara hur auktoriteten över valutarelation i Aykens 
teori är socialt konstruerad genom tre steg av förtroende: momentärt, anseende och 
emotionell. Momentärt förtroende är baserat på riskberäkningar genom 
transaktionstillfällig information. Anseende är istället skapat genom långsiktiga och 
välförstådda omständigheter. En fortsatt överensstämmelse med accepterade normer 
leder enligt Aykens teori till anseende. Det sista steget gäller emotionellt förtroende 
och skapar risktagare med en lång tidshorisont. Emotionella risktagare är väldigt 
resistenta mot ny information. När denna typ av förtroende missbrukas skapas inte 
bara besvikelse utan även moralisk upprördhet.  
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Weston (2007) har utvecklat en påbyggnad av Aykens tredje emotionella steg genom 
att vidareutveckla moralisk upprördhet som en bas för ”disaster myopia”. 
Definitionen av begreppet är en systematisk tendens att underskatta sannolikheter för 
chock, och kan direkt översättas till närsynthet för katastrofer. En chock är i 
hänseendet händelser som sker väldigt sällan samt medför stora konsekvenser. Med 
andra ord är en disaster myopia de situationer där beteende osannolikt förändras trots 
att det finns bevis för en möjlig katastrofal händelse. Kognitiv dissonans motverkar ny 
information från att påverka det kloka i tidigare beslut. Insikten om katastrofala 
konsekvenser infinner sig i ett sent stadie hos förtroendetagaren och den moraliska 
upprördheten kan slutligen resultera i minskat valutaförtroende.  

3.2 Agentteorin 
 
Agentteorin presenterades initialt av Jensen och Meckling (1976) och rör hur 
asymmetrisk information fördelat mellan principal och agent (Jensen & Meckling  
1976). De transaktionskostnader som finns på dagens finansiella marknader är ett 
stort problem. Courtage och andra former av kostnader som uppstår vid transaktioner 
är problematiska och förklarar delvis varför intermediärer spelar en viktig roll. 
Anledningen till att transaktionskostnader uppstår grundas i asymmetrisk information 
(Mishkin & Eakins  2012). Denna typ av information uppstår i en situation när en part 
av en transaktion inte har tillgång till samma fakta som motparten. En part med mer 
information kan utnyttja den andra parten genom falska premisser. Det kallas 
opportunistiskt beteende och finns i två former: negativt urval och beteenderisk 
(Lundmark  2010). 

Negativt urval är den opportunism där en aktör med informativt övertag utnyttjar sin 
transaktionspartner på dess bekostnad, förklarar Lundmark (2010) och exemplifierar 
hur upprättelser av livförsäkringar ofta påvisar negativt urval. Försäkringsbolagen 
känner inte till försäkringstagarens hälsa lika väl som försäkringstagaren själv. På 
grund av detta kräver försäkringsbolaget en försäkringspremie. Problematiken med 
negativt urval sker alltså före transaktionen. 

Beteenderisk är det informationsproblem där en aktörs beteende påverkas av om hon 
är försäkrad. Till exempel kan en låntagare engagera sig i finansiella aktiviteter som 
inte uppskattas av långivaren på grund av att det finns en risk att lånet inte kan 
återbetalas. Låntagaren kan känna sig mer riskbenägen på grund av att pengarna 
egentligen tillhör någon annan (Mishkin & Eakins  2012). 

Analysen över hur asymmetrisk information kan generera snedvridet urval och 
moralisk risk kallas för agentteorin. Den påverkar hur våra finansiella institutioner är 
utformade och hur transaktionskostnader uppstår. Föreställningarna kring både 
negativt urval och beteenderisk kan appliceras på en mängd situationer där 
asymmetrisk information skapar risker och transaktionskostnader (Mishkin & Eakins  
2012). 

3.3 Riskbegreppet 
 
Risk behandlas i modern tid av en mängd forskningsområden och traditionell 
statistisk riskberäkning är nu åtföljd med modern ekonomisk och sociologisk teori. 
Statistiska fältstudier har stått i kontrast till psykologisk och socialpsykologisk 
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forskning där individer inte längre definieras som fullt ekonomiskt rationella. 
Forskningen har tidigare lyckats kvantifiera begreppet risk, men nya och bredare 
perspektiv gör att vi inte längre kan förstå resultaten av det som beräknas. En 
kvantitativ kalkylering av risk kräver subjektiva värderingar. Sådana resonemang 
förklaras inte bara av psykologiska teorier, utan främst av sociala konstruktioner. 
Beslutet om en risk skall beaktas eller inte är en socialt konstruerad process och det 
moderna samhället är i sig en förklaring till hur risk hanteras (Luhmann  2011). 
 
Begreppet risk har definierats som faran för att en slumpmässig händelse negativt 
påverkar en möjlighet att nå ett mål. Denna fara kan uttryckas i en mängd former; 
med ord, siffror eller modeller. Matematiskt kan risk uttryckas som sannolikheten för 
och konsekvensen av den skada som risk kan ge upphov till (Hamilton 1996). 
Samtidigt riktas kritik mot risk som ett kvantitativt mått. Om kvantifiering vore den 
absoluta definitionen borde det inte existera en begreppsdiskussion överhuvudtaget. 
Uppenbarligen finns det mer subjektiva faktorer som måste beaktas. De modeller som 
används för att uttrycka risk innehåller också en subjektiv värdering. Vissa sociologer 
anser att modeller och kvantifiering av risk visar en tröskel för katastrof. 
Kvantifieringen visar en gräns som inte vill överträdas, och denna gräns skiljer sig 
markant mellan olika situationer (Luhmann  2011). Människor reagerar olika på risk 
och det är egentligen inte ett kvantitativt värde som skapar reaktioner, utan snarare 
människors upplevelser. Risker med ny teknik överdrivs ofta, medan gamla 
konventionella risker underskattas. Kontroll och valmöjlighet är också faktorer som 
påverkar hur risk uppfattas. Ödesbestämda risker och risker som människor utsätter 
sig själva för är mindre dramatiska medan risker som påtvingas ett samhälle är 
mycket upprörande (Hamilton  1996). 

3.3.1 Risk hos pengar och marknader 
 
Pengar är ett medium associerat med risk. Det egendomliga med pengar och risk är 
dess abstrakta sätt att försumma risk när de byter ägare. I varje ny ficka existerar 
pengar som om de tidigare vore helt oanvända, även om de förvärvats genom stöld 
eller bedrägeri. Det är ett teoretiskt angreppssätt, men risken som är associerad med 
pengar försvinner vid byte av ägare. Pengar i sig är inte förknippat med historik vilket 
innebär att en dålig affär eller ånger över ett utbyte inte öronmärker pengarna som 
används i transaktionen (Luhmann 2011). Ekonomiska marknader kan därmed ses 
som en gigantisk marknad för objektspecifika risker där det endast finns ett 
enkelriktat riskflöde. Däremot finns det en central risk som följer pengar, 
återupprättelse av pengars solvens. Med andra ord finns det alltid en risk att ta emot 
pengar på grund av att det aldrig finns en säkerhet att värdet av pengar är bestående. 
Överföringen av pengar återupprättar eller säkrar inte värdet av pengar. Förr eller 
senare är pengar värdelösa om det inte finns ett förtroende. Ett allmänt accepterande 
av en ekonomi och dess valuta är det som skapar en marknad och får den att fortgå 
(Luhmann  2011). För verksamheter är marknadsrisker en tung del i riskhantering och 
riskerna är dynamiska. Det krävs konstant uppdatering av affärsriskernas inverkan 
och att spekulationer hålls i styr (Hamilton  1996). 

3.3.2 Valutarisk och makroekonomiska risker för en valuta 
 
Växelkurser är en mycket signifikant del av problematiken gällande internationell 
ekonomi. Växelkursmarknaden erbjuder både komplikationer och möjligheter för 
internationella företag. Denna marknad är utan tvivel världens största finansiella 
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marknad och även platsen där en nations valuta byts mot ett annan (Ross  2008). 
Galitz (1995) beskriver att valutarisk är den risk som skapas på grund av att 
växelkursen fluktuerar. Vidare kan valutarisken delas in i transaktionsrisk och 
översättningsrisk. Transaktionsrisk är den risk som uppstår av att växelkursers 
fluktuationer påverkar transaktioner dagligen. Översättningsrisken påverkar istället 
värdet på tillgångar och skulder som finns i balansräkningen.   
 
Vad är det då som påverkar valutakurserna? Hur kommer det sig att det finns 
skillnader mellan olika valutakurser? Chen (2014) förklarar att svaret är signifikativt 
för ekonomiska frågeställningar; det beror på. Valutakursens beteende är kopplad till 
den globala makroekonomin och därmed till länders handelsmönster, 
utlandsinvesteringar och finanspolitik. Chen (2014) understryker att tidigare forskning 
har visat att styrkan på kopplingen mellan växelkurser och dessa olika 
makroekonomiska faktorer har varierat extremt mycket mellan olika tidsperioder och 
länder. Faktorerna som påverkar valutakurser kan delas in i två kategorier. En 
kategori där faktorer kan observeras i data som ekonomiska indikationer och en 
kategori som kan vara dold och svår att mäta med traditionella metoder. 
Riskbenägenhet och inställning till marknaden är exempel på den sistnämnda 
kategorin. Dessa faktorer har sedan länge bekräftats ha stor påverkan på valutakurser. 
Empirisk forskning ignorerar ofta dessa faktorer på grund av att data saknas. Vidare 
består den första kategorin av mer konventionella faktorer som till exempel 
konjunkturcykler, långsiktigt valutabeteende, finanspolicys och även nyfunna 
mikrostrukturella faktorer gällande kortsiktigt valutabeteende (Chen  2014).  
 

       Tabell 3.1 Chens (2014) påverkande faktorer för växelkurs  
1. Fundamentala och observerbara ekonomiska faktorer 

Ø Konjunkturcykler 
Ø Långsiktigt valutabeteende 
Ø Finanspolicys 
Ø Kortsiktigt valutabeteende 

2. Dolda och icke-observerbara faktorer 
Ø Riskbenägenhet 
Ø Inställning till marknaden 

 

3.3.3 Politiska och legala risker 
 
Hamilton (1996) förklarar att politiska risker ofta drabbar stater med politisk 
instabilitet mer än andra. Därav är företag med utländska ägare mer utsatta. Politiska 
regleringar eller andra ingripanden kan förändra näringslivet över en natt. Hamilton 
(1996) presenterar hur en förändrad valutasituation och diskriminerade skatter kan 
tolkas som politisk risk. Förbud av växling i lokal valuta mot hårdvaluta och 
diskriminerade företagsbeskattning ges som potentiella risker. Författaren beskriver 
också att det kan finnas skydd mot dessa risker med hjälp av kunskap om politiska 
system, politisk riskanalys, periodisk valutaväxling och fungerande tillträdes- samt 
stöldskydd (Hamilton 1996). 
 
Sadgrove (2005) förklarar att en snabb teknologisk förändring idag är ett faktum och 
att allt talar för att den framtida utvecklingen kommer följa samma mönster. 
Lagstiftningen har svårt att hänga med i processen och det kan få allvarliga rättsliga 
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konsekvenser enligt Hamilton (1996). En legal eller legislativ risk kan definieras som 
risken för förändringar i lagstiftningen eller risken för att bli stämd. McCormick 
(2010) förklarar att denna definition inte är absolut och att begreppet legal risk har 
förändrats över historien. Under 2000-talet är legal risk oftast förknippad med faran 
att en förändring eller en ny applikation av lagstiftning resulterar i en negativ 
påverkan  (McCormick  2010). 
 
Lagen om betaltjänster behandlar dels tjänster som gör det möjligt att sätta in och ta ut 
pengar från ett betalkonto samt även genomförandet av betalningstransaktioner. Den 
reglerar även informationskravet vilket tvingar betaltjänstleverantören att förse 
betaltjänstanvändaren med information rörande transaktionen. Vidare framgår att det 
för elektroniska pengar räcker med att betaltjänstleverantören och 
betaltjänstanvändaren kommer överens i ett ramavtal. Det framgår även att 
finansinspektionen har tillsyn över att bestämmelserna i lagen följs liksom 
bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (Lag om betaltjänster, 
2010:751).  

3.3.4 IT-risker 
 
Ett fungerande IT-system skyddar en organisation mot informationsförlust, oavsiktlig 
förändring och att information hamnar i fel händer. Dock finns risker för att IT-
systemen inte fungerar korrekt eller manipuleras. IT-risker kan omfatta telestörningar 
och mer fysiska skador som brand- eller vattenskador (Hamilton  1996). Sadgrove 
(2005) bekräftar IT-risken samt förklarar hur hård- eller mjukvara i ett IT-system kan 
förstöras både oavsiktligt av en användare eller genom fysiska skador. Det finns vital 
information lagrad på hårddiskar som kan gå förlorad för alltid. Vidare berättar 
Hamilton (1996) att det finns risker för att utomstående hackers vill komma åt eller 
förstöra information. Det kan också röra sig om bedrägeri då hackers vill komma åt 
pengar eller information som leder till pengar (Hamilton 1996). 

3.3.5 Risk management 
 
För att studera risk finns en rad applicerbara modeller. Hamilton (1996) anser att varje 
företag bör arbeta med en risköverblick uppdelad i två halvor, risker inom 
produktionen och risker utanför produktionen. Riskerna utanför produktionen handlar 
om marknadsrisker, ansvarsrisker och politiska risker. Hamilton menar att 
företagsledningen måste se en helhetsrisk för att kunna agera ekonomiskt rationellt. 
De marknadsrisker som finns är dynamiska och väger tungt. I media har det visats att 
finansiella spekulationer kan leda till katastrofala förluster. Hamilton (1996) beskriver 
hur många stora företag valt att arbeta fram en finanspolicy, där till exempel SJ 
uppmanar sina anställda att syftet med finansiella transaktioner aldrig får vara att 
tjäna pengar. Målet är istället att försöka kontrollera och minska finansiella risker. 
 
Samtidigt framställer Sadgrove (2005) fyra olika typer av företagsrisk: strategisk risk, 
operationell risk, riskefterlevnad och finansiell risk. Den strategiska risken finns 
framförallt på en stor skala där riskerna måste studeras utifrån högsta hierarkiska nivå. 
Operationell risk relaterar till en organisations produktion eller procedurer. 
Riskefterlevnand inkluderar en rad legislativa underrubriker som existerar i ett 
modernt politiskt samhälle. Den finansiella risken finns både internt och externt vilket 
inkluderar både mindre och förödande risker. 
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Figur 3.1 Företagsrisker. Sadgrove (2005) 
 
Finansiella risker är starkt påverkade av internationella marknader och valutakurser. 
Export- och varuproducerande företag försäkrar sig ofta mot valutarisker genom 
valutasäkringar. Dessa valutasäkringar kan vara derivat som futurer, optioner, 
swappar och terminskontrakt och är fundamentala delar av finansiell riskhantering 
(Sadgrove  2005). Galitz (1995) beskriver tillvägagångssätt för att hantera risk med 
hjälp av financial engineering och derivat. Financial engineering behandlar 
användandet av finansiella instrument för att rekonstruera en finansiell profil med fler 
önskade egenskaper. Galitz (1995) presenterar möjligheten att risk kan ersättas med 
en säkerhet. Det kan utföras med verktyg som terminskontrakt, räntederivat, futurer 
och swappar. Till exempel kan ett utländskt företag köpa terminskontrakt i en 
internationell valuta för att valutasäkra sig. Valutasäkringen sker genom att ägaren av 
den internationella valutan går i god för att vid ett visst tillfälle överlämna en summa 
av valutan till ett fast pris. Terminskontrakt är endast ett av flera verktyg för 
valutasäkring och det eliminerar valutarisken fullständigt. Litteraturen ger vidare en 
ganska öppen definition för underrubriker till finansiell risk. Kreditrisk, marknadsrisk 
samt tillgång- och skuldmanagement går under begreppet finansiell risk (Van 
Deventer, Imai & Mesler  2005). 
 
Ross (2008) förklarar att en återkommande jämförelse i finansteorin är hur 
avkastningen skiljer sig mellan riskfria och riskabla tillgångar. Riskfria obligationer, 
även kallade statsskuldsväxlar, är emitterade av staten och risken för 
betalningsinställelse (default risk) är i princip obefintlig. Riskfulla tillgångar hänvisas 
ofta till aktier som av många anses vara en riskfylld tillgång. En aktie fluktuerar tidvis 
mycket samtidigt som en statsskuldsväxel i princip är opåverkad av marknaden. 
Skillnaden i avkastning mellan två tillgångar definieras som riskpremie, med andra 
ord den belöning som risktagaren erhåller. Ross (2008) exemplifierar riskpremien i en 
jämförelse mellan aktier och statsskuldsväxlar i USA mellan åren 1976 och 2005. En 
investerare i aktier blev belönad med 8,5 procentenheter mer avkastning än en 
investerare i statsskuldsväxlar. Initialt låter en investering i friskfria obligationer helt 
irrationell, men en terminsanalys av segment ur samma tidsperiod visar annorlunda 
avkastning. Ross (2008) visar att statsskuldsväxlar har högre avkastning under många 
av åren mellan 1976 och 2005. Vid ett flertal tillfällen har även aktier en negativ 
avkastning vilket en investerare i statsskuldsväxlar aldrig behövde uppleva. Svaren till 
denna typ av problematik ligger djupt inbäddat i modern finansteori.  
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3.4 Litteraturöversikt 
3.4.1 Betalningsmedel ur ett historiskt perspektiv 
 
Davies (2010) förklarar att kaurisnäckan räknas som ett av de första exemplen på 
pengar. Anledningen till snäckans betydelse var att användningsområdet var större 
jämfört med andra primitiva valutor samt att det användes över längre tid. 
Kaurisnäckan är en sorts mollusk och existerar i såväl Indien som Stilla havet. 
Snäckan användes främst som ett betalningsmedel i Afrika och under 1920-talet hade 
tusentals ton kaurisnäckor blivit överlämnat till Afrika. Eftersom användandet 
skapade ett överflöde i Afrika var de inte längre lika exklusiva och värdet 
deprecierade. Värdeminskningen i kombination med en ökad användning av valutor 
gjorde att förtroendet för kaurinsnäckan som ett betalningsmedel dog ut. Det dröjde 
dock till mitten av 1900-talet innan snäckorna togs ur bruk helt. Kaurinsnäckan sägs 
ha spelat en viktig roll i den monetära utvecklingen eftersom den skapade en norm för 
hur betalningsmedel fungerar.   
 
Andra forna betalningsmedel inkluderar den tidigare nämnda raistenen, men även 
valtänder som var bruklig på ö-grupperna runt Fiji. Både raistenen och valtänderna 
användes mer geografiskt begränsat, men visade sig vara viktiga betalningsmedel 
långt in på 1900-talet. Till exempel när James Callaghan (kommande premiärminister 
för Storbritannien) besökte Yap var raistenen ännu högt aktad trots att den 
amerikanska dollarn blivit brukligt (Davies 2010). Raistenen användes initialt av 
befolkningen på ön Yap och fungerade genom ett förtroendebaserat system. Fiskare 
fick betalt i en del av en raisten och kunde i sin tur använda stenen för att köpa kläder, 
utrustning eller boskap. Köpkraften av en raisten var alltid situationsspecifik och 
kunde variera. Det var sedvänja och tradition som stabiliserade köpkraften hos 
raistenen, berättar Gillilland (1975). När utländska resande intresserade sig för 
betalningsmedlet uppstod en rad annorlunda värderingar och växelkurser mot både 
metalmynt och tillgångar. Tidigare fanns ett strukturerat socialt system för hur 
befolkningen på Yap använde betalningsmedlet och de nya värderingarna skapade 
konflikter. Anspänningen resulterade i ett domstolsbeslut under 1960-talet och blev en 
milstolpe för raistenes värdering och användning. Stenen ägdes av flera personer 
samtidigt vilket skapade en problematik av försäljning och värdering. 
Institutionalisering och externa intressenter gjorde betalningsmedlet raisten svårare att 
använda och fick det att tappa sitt syfte (Gillilland  1975). 
 
En viktig epok i betalningsmedlens historia är som tidigare nämnt utformandet av den 
så kallade guldmyntfoten. År 1890 fördubblades den globala guldreserven på grund 
av nya upptäckter i Alaska, Afrika och Australien och ökningen ledde slutligen till 
lagstiftandet av guldmyntfoten. Lagen var en juridisk bekräftelse på att en valuta var 
definierat i termer av guld, vilket betydde att en statlig verifiering av en valuta 
skapades (Davies  2010). Guldmyntfoten var fram till första världskriget ett lyckat sätt 
att försöka skapa en stabilitet hos nationers valutor. Systemet var uppbyggt på 
väletablerade operationella tillämpningar vilket resulterade i valutastabilitet och 
ekonomisk välfärd. Guldmyntfoten var före första världskriget ett väl ansett system 
som gav förtroende till länders valutor. Därför kom det sig naturligt att under 
mellankrigstidens period återinföra guldmyntfoten efter krigstillståndet lagt sig. Efter 
återinförandet började dock ett tvivel växa fram angående systemets långsiktighet. 
Aykens (2005) berättar att tvivlet uppstod på grund av en internationell spänning 
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mellan Frankrike och England. Förtroendet för systemet underminerades och den 
internationella inställningen till guldmyntfoten blev sämre. 1931 gick Österrikes 
största bank i konkurs och resulterade i en mindre bankkris och ett starkt 
missförtroende mellan stat och marknadsaktörer. Centraleuropas förtroende för det 
tidigare uppskattade guldmyntfoten förändrades och fungerade aldrig som under dess 
storhetstid före mellankrigstiden. Guldmyntfotens historia under mellankrigstiden 
visar hur det måste finnas ett tydligt förtroende mellan stat och marknadsaktörer samt 
att alla deltagares roller måste vara tydliga. Förväntningar av respektive parters roll 
styr hur förtroendet återupprättas och bibehålls genom ett valutasystem (Aykens  
2005). 
 
Vid början av 1970-talet hade det börjat spekuleras i dollarn så till vida att USA inte 
längre kunde hålla löftet att sälja guld till andra centralbanker för fastlagda priset på 
35 dollar. Internationella växelkurser och devalveringar gjorde att ett fast pris på 
valutor inte längre fungerade. Det resulterade i att många länder gick över till ett 
rörligt pris på sin valuta genom att det rent praktiskt inte gick att hålla ett fast pris. I 
december år 1971 beslutade därför dåvarande president Nixon att överge 
guldmyntfoten (Davies 2010).  

3.4.2 Pengar och valutor 
 
Linné och Persson (2006) beskriver hur den ekonomiska vetenskapen definierar 
pengar utifrån fyra huvudsakliga funktioner. Dessa funktioner är pengar som ett 
medium för utbyte, pengar som räkneskapsenhet, pengar som ett standardiserat sätt 
att skjuta upp en betalning i tiden och pengar som ett sätt att förvara ett värde. Redan 
år 1875 bestämde William Stanley Jevons funktionerna i sin bok Money and the 
Mechanism of Exchange som syftade till att beskriva de monetära systemen som 
fanns. Linné och Persson (2006) förklarar hur dessa fyra funktioner säger oss mycket 
som ekonomiska objekt, men mindre hur de fungerar som sociala och kulturella 
objekt.  
 
Pengar brukar sägas ha gått igenom tre faser. Den första fasen är då pengar är direkt 
kopplat till ädelmetaller, den andra är då metallerna byts ut mot sedlar och mynt som 
är värdelösa i sig, och den sista fasen är digitaliseringen av pengar. Om sedlar och 
mynt existerar som en symbol för en vara, tjänst eller metall är digitala pengar en 
symbol för symbolen enligt Linné och Persson (2006).  

3.4.3 Betalningssystem 
 
Föregående århundrades betalningssystem kännetecknades av kontanter och checkar. 
Det bestod nästan enbart av kontanter för mindre betalningar och checkar för större 
betalningar. Värdet av kontanter bekräftades en nationell institution och var mycket 
användarvänliga. Transaktionskostnader för kontanter var mycket låga och bestod 
främst av olägenheter för att få tag i kontanter eller säkert transport. Checkar var ett 
säkrare sätt att göra större överföringar men det fanns en risk att det inte fanns 
tillräckligt med medel vid förfallodatum när checken skulle emitteras. Samtidigt fanns 
risken att en emitterad check löstes in utan att motkravet genomfördes, till exempel 
utförandet av en tjänst. Checkar innehöll också bankinformation som kunde 
missbrukas (Bradford & Keeton  2012). 
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Som tidigare nämnt ökade efterfrågan och utbud av person-till-person (P2P) 
transaktioner under det senaste decenniet vilket har genererat nya betalningsmetoder. 
Efterfrågan drivs av online-handel och att konsumenter vill ha fler möjligheter. 
Samtidigt har ökningen av teknologiska förändringar som snabbare internet, snabbare 
datorer och smarttelefoner på utbudssidan möjliggjort nya betalningsmetoder 
(Bradford & Keeton  2012).  
 
Bradford och Keeton (2012) beskriver att tre modeller för P2P-betalningar har 
utvecklats. Den första är en modell utan bank där en intermediär som inte är en bank 
hjälper personer att överföra medel från ett konto till ett annat. Det mest kända 
exemplet är transaktionstjänsten PayPal. Den andra modellen är en modell byggd 
kring banksystem där personer interagerar direkt med en bank för att överföra medel 
från ett bankkonto till ett annat. Den tredje modellen är kort-centrerad vilket betyder 
överföringen sker enbart genom ett kreditkort och ett kreditkortsnätverk. På grund av 
att dessa tre modeller är elektroniska kräver de inte mycket resurser och är 
kostnadseffektiva. De är också mer användarbekväma än konventionella P2P-
betalningsmetoder.  
 
Modellen med bank och den modell som är kort-centrerad är mycket säkra på grund 
av att de har fördelen att identifiera parterna i transaktionen. En modell utan 
centralbank har nackdelen att användarna måste ge delar av sin bankinformation till 
en intermediär som inte är en bank. Dock har de mest utvecklade modellerna som 
verkar utan centralbank intermediärer med avancerade auktoriseringssystem som ökar 
säkerheten. Bradford och Keeton (2012) förklarar att en P2P-metod är säker ifall 
risken är liten att konsumenters användning leder till obehörigt tillträde. Med andra 
ord är säkerheten kopplad till risken att information hamnar i fel händer. Traditionella 
P2P-betalningssystem som kontakter och checkar är mer riskfyllda än de mer 
moderna systemen som förklarats här. Bradford och Keeton (2012) anser att 
betalningssystemen generellt sett är mycket säkra. 

3.4.4 Digitala valutor, virtuella valutor och kryptovalutor 
 
Dostov och Shust (2014) beskriver hur termen kryptovaluta blivit populär bland 
jornalister och hur det har blivit associerat med kriminella aktiviter på internet. Andra 
termer som är synonymer är till exempel virtuell valuta eller digital valuta (Dwyer  
2014). Dostov och Shust (2014) berättar att virtuella valutor är något annat än online-
banktjänster och dessa tjänster bygger också sedan länge på kryptografi och det finns 
betalningssystem som använt sig av kryptografi i över 15 år. Enligt författarna bygger 
media snabbt upp apokalyptiska scenarion när ett nytt kryptografiskt betalningssystem 
görs tillgängligt. Vad är då definitionen av kryptovaluta, virtuell valuta eller digital 
valuta? Dostov och Shust (2014) förklarar att Digicash och Bitcoin är exempel som 
baseras på kontolösa betalningsprotokoll. Det betyder att valutan kan flyttas utan en 
central lagring eller ett clearinginstitut. Valutorna liknar kontanter och kan lagras på 
en privat dator eller hos en server. Systemen för betalningarna ser inte likadana ut och 
varje virtuell valuta bygger på ett eget system, vilket även gör att det inte går att 
bestämma några generella egenskaper hos en virtuell valuta (Dostov & Shust  2014). 
Griffin (2013) konstaterar att en virtuell valuta som Bitcoin är det som skapas vid 
borttagandet av all centrerad struktur från en valuta. Dwyer (2014) beskriver en 
skillnad mellan digitala valutor och digitala insättningar. En digital insättning är ett 
tillgodohavande som finns hos en bank och blir en risk för denna institution. Digitala 
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valutor är istället ett elektronisk betalningsmedel som kan byta ägare. 
Överföringsmöjligheter utgör en viktig praktisk och teoretisk skillnad mellan digitala 
valutor och digitala insättningar. Det stämmer överrens med de P2P-betalningssystem 
som Bradford och Keeton (2012) beskriver där betalningen sker genom en central 
institution som bank eller PayPal service. 
 
Namnet virtuell valuta är egentligen motsägelsefullt. De virtuella valutorna kallas för 
valutor, men majoriteten av forskningsfältet menar att till exempel Bitcoin inte är en 
valuta (Dwyer 2014; Yermack 2013; Wu & Pandey 2014). Anledningen är att de 
virtuella valutorna inte uppfyller de fyra huvudfunktioner med pengar som beskrevs 
tidigare. Med andra ord kallas en virtuell valuta för valuta även om den enligt 
konventionell ekonomisk teori inte går att definierna som en valuta (Yermack  2013).  
 
Fördelarna med att använda en virtuell valuta skiljer sig då systemen ser olika ut. 
Dwyer (2014) beskriver att Bitcoin bygger på ett kontolöst och icke-centrerat 
transaktionssystem vilket skapar en del fördelar jämfört med fiat-valutor. Bitcoin är 
ett mycket billigare sätt att växla valutor än de alternativ som finns för konsumenter 
idag. Förutom att vara billigare kan det finns en fördel i att inte ha en koppling till 
nationell kontroll. Yermack (2013) beskriver att frikopplingen och anonymitet är 
incitament för en del av användargrupperna av Bitcoin.  

3.4.5 Övergripande risker hos virtuella valutor 
 
Som tidigare nämnt beskriver Dostov och Shust (2014) att varje virtuell valuta bygger 
på ett eget system. Det finns inga generella definitioner på hur olika valutor fungerar i 
praktiken, och inte heller identiska risker. Dwyer (2014) förklarar att systemen är 
nyckeln till hur de digitala valutorna hanterar risken för dubbelspendering. Det 
förekommer när en transaktion sker mer än en gång och hur systemet hanterar denna 
risk är viktig för dess fortlevnad. Dostov och Shust (2014) också att de virtuella 
valutorna möts när det kommer till risker för penningtvätt och finansiering av 
terrorism. Brottsmyndigheter vet inte hur de skall handskas med den nya teknologin 
som ligger bakom virtuella valutor.  
 
Aktuell forskning om den virtuella valutan Bitcoin beskriver en stark anknytning till 
kriminella aktiviteter. Eftersom en virtuell valuta varken har någon landspecifik 
anknytning eller centralt institut som emitterar valutan, drar det till sig kriminella 
aktiviteter (Griffin  2013). 
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4. Empiri 
 
 
Syftet med avsnittet är att skapa en djupare beskrivning av betalningsmedlet Bitcoin. 
Kapitlet inleds med en grundläggande beskrivning följt av djupare teknisk utläggning 
om transaktionsprocessen. Avslutningsvis presenteras relevant empiri för en 
riskanalys av ett betalningsmedel.  
 
 

4.1 Vad är Bitcoin? 
 
Bitcoin är en digital valuta vilket innebär att den inte är kopplad till någon fysisk 
tillgång med rättslig innebörd. Det finns ingen emitterande institution eller rättslig 
säkerhet bakom Bitcoin, vilket resulterar i att valutan beter sig annorlunda jämfört 
med statliga fiat-valutor. En statlig fiat-valuta är skapad av en enskild institution, till 
exempel en centralbank, vars existens också ger en säkerhet i valutans värde. På ett 
översiktligt plan fungerar denna centrala institution som en samlingspunkt där externa 
förfrågningar i ett nätverk accepteras eller nekas. Därmed är det svårt att förfalska en 
fiat-valuta och det finns lagstiftning som stämplar förfalskning som ett brott. Systemet 
för Bitcoin fungerar på ett annat sätt. Det är ett P2P-nätverk med knytpunkter i ett 
självorganiserande nätverk. Med andra ord finns ingen central punkt där verifikation 
kan ske (Dwyer  2014). En Bitcoin lagras i en digital plånbok som också är en portal 
för betalningar (Segendorf  2014). Vidare bygger Bitcoin på ett så kallat open 
software, vilket är en digital mjukvara som inte har några kopieringsförbud eller 
modifikationsförbud. I teorin kan samtliga användare ändra eller utveckla mjukvaran 
vidare. I praktiken har uppgiften att styra utvecklingsprocessen av mjukvaran 
delegerats till de bästa mjukvaruprogrammerarna genom ett helt anarkistisk beslut. 
(Dwyer  2014) En djupare beskrivning av arkitekturen bakom Bitcoin-systemet 
presenteras under rubriken 4.2 Processen för transaktion och mining.  

Bitcoin blev introducerat av Satoshi Nakamato år 2009 (Yermack 2013). Grundaren 
går sannolikt under en pseudonym och publicerade 2008 en artikel med integrerade 
idéer om en kryptovaluta som är baserad på P2P-bekräftelse med vissa regler. Efter 
att idén cirkulerats och diskuterats på internet blev förslaget modifierat. Samtidigt 
valde Nakamoto att lämna över sin skapelse till Gavin Andersen som är 
forskningschef för Bitcoin Foundation. Denna stiftelse äger dock inte rättigheterna till 
Bitcoin på grund av att mjukvaran inte är skyddad (Dwyer  2014). Idéerna blev sedan 
verklighet och tog form i den virtuella valutan Bitcoin (Negurita  2014). Cirkulationen 
påbörjades av datorentusiaster över hela världen och det växande intresset 
kulminerade i att online-växlar skapades i Japan år 2010. Växlarnas funktion är att 
byta fiat-valutor mot Bitcoin. Den första och mest kända hette Mt. Gox, som senare 
visat sig ha en stor betydelse för värdet i valutan. I april 2013 rapporterade Mt. Gox 
tre stycken DOS-attacker som skarpt reducerade handeln en tid framöver (Yermack 
2013). 

Det fundamentala skapandet av Bitcoin är komplicerat enligt Dwyer (2014). Bitcoin 
skapas genom att så kallade miners hittar en korrekt lösning på ett 
beräkningsproblem. Dwyer (2014) förklarar att processen att hitta rätt lösning är 
baserad på ett proof-of-work system där en korrekt lösning verifierar att en miner har 
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gjort ett jobb. Miners har fått sitt namn efter en guldgrävarmetafor och belöningen för 
en korrekt beräkning är Bitcoin. Beräkningssystemet är baserat på algoritmer och 
problemen ökar i svårighetsgrad i takt med att fler Bitcoin blivit utbrutna. Den 
tillkännagivna maxkapaciteten är 21 miljoner Bitcoin (Dwyer  2014). Beräknings- och 
belöningssystemet bakom Bitcoin beskrivs mer utförligt under rubriken 4.2 Processen 
för transaktion och mining. Decentraliseringen av Bitcoin samt dess bestämda 
monetära kapacitet eliminerar inflation. Traditionellt finns det en centralbank som 
reglerar det monetära utbudet och har ibland fått kritik för att skapa inflation. Bitcoin 
erbjuder ett monetärt utbud som är drivet av mänsklig förutsägelse Moore (2013). 

Moore (2013) beskriver att en stor anledning till virtuella valutors popularitet är att 
transaktionskostnader elimineras. Vidare erbjuder valutor som Bitcoin en anonymitet 
som av många ses som attraktiv. Andra forskare lyfter även fram ett stort missnöje 
gällande hur bankerna sköter sin verksamhet. Negurita (2014) klargör att Bitcoin kan 
vara ett slag mot bankernas dåliga handlande som ledde till finanskrisen 2008 samt en 
reaktion mot en instabil global ekonomi. Plassaras (2013) hävdar att Bitcoin kan ses 
som en ”privat valuta” och är tillhandahållen av en privat rörelse för att utmana 
penningmonopolet. Moore och Christin (2013) menar att ekonomiska överväganden 
saknar en viktig del av pusslet till varför Bitcoin är stort. Många användare av Bitcoin 
kan föredra den anonymitet som betalningsmedlet erbjuder och ekonomiska aspekter 
blir inte lika väsentliga. Ett exempel är portalen The Silk Road som utgör en markant 
andel av Bitcoin-ekonomin. The Silk Road är en återkommande rubrik i Bitcoin-
berättelsen och är berömt för sitt utbud av vapen, illegala droger och andra substanser. 
Yermack (2013) berättar att denna webbplats fungerande som en internetportal för 
handel av illegala produkter och tjänster. The Silk Road accepterade endast Bitcoin 
som betalningsmedel. När hemsidan stängdes ner av amerikanska myndigheter i 
oktober 2013 fick Bitcoin en oväntad popularitet då fallet berördes av media. Senare 
samma månad öppnade den första Bitcoin-sedelautomaten i ett kafé i Vancouver. 
Dwyer (2014) hävdar att storheten bakom Bitcoin kan grundas i dess 
betalningsmöjlighet på The Silk Road. 

Yermack (2013) urskiljer framförallt två användargrupper av Bitcoin. Den första är 
teknologientusiaster som tror på e-valutan för online-handel. Kundkretsen ser också 
kostnadsfördelar och att värdet på Bitcoin kommer att stiga på grund av ökad handel. 
Den andra kundkretsen Yermack (2013) urskiljer är en grupp med pseudoliberaler 
som uppskattar Bitcoin på grund av dess låga kontakt med regering och myndighet. 
Yermack (2013) påstår att gruppen bygger sina argument kring bankernas dåliga 
beteende under finanskrisen 2008-2009.  

Den nationella regleringen av Bitcoin och e-valutor ser olika ut. I Tyskland har 
finansdepartementet erkänt Bitcoin som ett lagligt anbud som kan användas för 
handel. I Finland har Bitcoin blivit klassificerad som en vara efter att centralbanken 
inte ansåg att e-valutan uppfyllde kriterierna för en valuta. Anledningen var att det 
inte finns någon ansvarig utgivare. I Ryssland är Bitcoin förbjuden och likadant i 
Kanada. Kinesiska centralbanken förbjöd 2013 finansiella institutioner från att vara i 
kontakt med Bitcoin-relaterade tjänster och produkter. Under 2013 publicerade 
centralbanken i Indien en officiell varning för virtuella valutor (Kun  2014). 

Singapore är ett av de första länderna som har publicerat en skattevägledning tillägnat 
företag som handlar med Bitcoin-relaterade tjänster och produkter. Vägledningen är 
något motsägelsefull mot de varningar som den monetära myndigheten i Singapore 



 
 

31 

utfärdat. Myndigheten har nämligen också varnat privata användare för virtuella 
valutor (Kun  2014). 

System för redovisning och revision av Bitcoin kommer att behöva utvecklas menar 
Kun (2014). Det kommer att krävas processer för att kunna verifiera existensen av 
virtuella plånböcker och verifiera att värderingen sker korrekt. Då fler enheter börjar 
använda Bitcoin måste en klassificering inom redovisningsstandarder som IFRS 
diskuteras. Frågan om innehav av Bitcoin bör följa de standarder som finns för 
finansiella instrument, materiella tillgångar eller immateriella tillgångar har ännu inte 
lyfts fram. Värdering under modeller för fair value eller historisk kostnad kommer 
baseras på handeln av Bitcoin. Samtidigt finns det översättningsproblem i 
redovisningen då en virtuell valuta skall översättas till en fiat-valuta. 

Tabell 4.1 Sammanfattning rubrik 4.1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.2 Processen för transaktion och mining 
 
Bitcoin skapas av miners som hittar lösningar på matematiska problem. Tillväxten av 
Bitcoin är observerbar av allmänheten vilket innebär att cirkulationen av Bitcoin inte 
påverkas av en monetär politik. Till exempel kontrollerar Federal Reserve i USA 
tillväxtnivån av den inhemska valutan dollar (Yermack  2013). Processen för att 
utvinna Bitcoin kallas mining och utförs av miners. Det är Bitcoin-systemets sätt att 
hantera en problematik som alla valutor möter, nämligen det problemet som kallas för 
double-spending (Dwyer  2014). 

Dwyer (2014) beskriver hur alla virtuella valutor har problem med att skapa enheter 
som är svåra eller omöjliga att reproducera. Det finns ingen möjlighet att använda 
digital representation (digitala bitar i programmeringstermer) som en valuta om de 
går att reproducera. Därför måste alla digitala valutor skapa ett system som kan 
säkerställa att double-spending är omöjligt. Double-spending är när en valuta kan 
reproduceras och skickas fler gånger. Om problemet inte går att lösa blir värdet av de 

Sammanfattning rubrik 4.1 

Ø Bitcoin är en  
digital valuta. 

Ø Bitcoin är ett P2P-system 
och är helt oreglerad 
samt decentraliserad. 

Ø Bitcoin bygger på open-
source mjukvara. 

Ø Bitcoin kan växlas mot 
konventionell fiat-valuta 
av Bitcoin-växlar. 

Ø Transaktionskostnader för 
Bitcoin är mycket låga. 

Ø Bitcoin har historiskt haft 
anknytning till kriminella 
verksamheter. 

Ø Största kundkretsar är 
programmeringsentusiaster 
och pseudoliberaler. 

Ø Reglering och lagstiftning 
ser mycket olika ut 
internationellt. 
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digitala bitarna lika med marginalkostnaden att reproducera en bit, det vill säga noll. 

Hela Bitcoins transaktionsprocess bygger på mining. Som tidigare nämnt skapas 
Bitcoin genom att en miner hjälper till med ett matematiskt problem och blir således 
belönad. Det finns en logisk anledning till att en miner belönas, de utför nämligen 
verifikationen av transaktionen och löser problematiken med double-spending. 
Mining är en extern verifikationsprocess där algoritmberäkningen skapar en 
decentraliserad och distribuerad databas till alla miners. Databasen består av adresser, 
då varje Bitcoin är kopplat till en adress, och en transaktion är en överföring av 
Bitcoin från en adress till en annan. Denna databas kallas för block-chain (blockkedja) 
(Dwyer  2014). Dostov & Shust (2014) beskriver det som att alla miners tillsammans 
utgör en centralbank och information om alla Bitcoins finns decentraliserat på 
samtliga lokala datorer. Dwyer (2014) förklarar att en transaktion är genomförd först 
när den ingår i blockkjedjan. En Bitcoin kan inte existera fristående från en 
blockkedja. En av de mest fundamentala reglerna i Bitcoin-systemet är att den längsta 
blockkedjan är den korrekta. Denna regel resulterar i att samma blockkedja används i 
Bitcoin-nätverket. Wu och Pandey (2014)    klargör att tekniken för hantering av 
transaktioner är unikt för Bitcoin. Utbudet av Bitcoin är begränsat till den mängd 
elektricitet och CPU-kraft som datorerna i systemet kräver. På grund av att det inte 
finns ett centralt clearinginstitut eller finansiella institutioner som kan främja 
transaktionsprocessen krävs det att någon eller något uppehåller 
transaktionsmöjligheten.  
 
Samtliga miners tävlar om att få bistå med en kedja till blockkedjan. Anledningen är 
att det är först då en kedja accepteras till blockkedjan som en miner får sin Bitcoin-
belöning. Tävlingen och beräkningsalgoritmen går ut på att en hashkod förvandlas 
från en ursprunglig information. En hashfunktion tar ett meddelande med en viss 
arbitragelängd och producerar ett hashvärde. Meddelandet är större än det hashvärde 
som skall produceras. Att förvandla denna information och skapa hashvärden kräver 
datorprestanda. En dator med högre prestanda löser ut hashvärden snabbare och ökar 
chansen att få en Bitcoin i belöning. Som tidigare nämnt ökar svårigheten på 
algoritmberäkningsproblemen i takt med att fler börjar mina. När den slutliga gränsen 
på 21 miljoner Bitcoin i omlopp är uppnådd går det ej att erhålla fler Bitcoin (Dwyer  
2014). 

Ur användarens och ett mer praktiskt perspektiv visar sig inte verifikationsprocessen 
lika tydligt. Då används istället två nycklar, en privat och en publik, som varje 
användare har. Det är en process byggt på asymmetrisk kryptering där exempelvis 
användare B sänder sin publika nyckel till användare A. Ifrån användare A skickas en 
betalningsinstruktion på ett antal Bitcoin till användare B som signeras med 
användare A:s privata nyckel. Betalningsinstruktionen sänds nu ut till miners i 
Bitcoin-nätverket som ett förslag. Nätverket ska då verifiera transaktionen i enlighet 
med beskrivningen om miners uppgifter. Alla betalningstransaktioner inom ett tio 
minuters intervall samlas i ett block som också är det block miners försöker verifiera 
in i blockkedjan. Eftersom all information finns i blockkedjan är det en stor 
informationsdatabas för alla Bitcoin-transaktioner och ägare (Segendorf  2014). 

Dostov och Shust (2014) beskriver att Bitcoin har en potentiell egenskap av inbyggd 
deflation. Det finns bara ett begränsat antal Bitcoin och när fler Bitcoin finns i omlopp 
blir beräkningsproblemen svårare och mer tidskrävande. Enligt kryptografer är 
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systemet både elegant och sofistikerat. Negurita (2014) förklarar att antalet Bitcoin 
växer konstant och under 2017 beräknas tre fjärdedelar vara utbrutna. I takt med att 
totala antalet växer kommer värdet av Bitcoin uppleva en period av deflation då 
introduktionen av nya Bitcoin minskar. Värdet av Bitcoin kommer då att öka. 

Det finns även spekulationer kring att Bitcoin kan undvika både inflation och 
konjunktursvängningar om e-valutan slår ut alla centralbankers monopol på 
valutapåverkningar. I teorin kan dock Bitcoin istället utsättas för en deflationsspiral 
om ägarna drar ner på konsumtionen på grund av fallande priser. Enligt rapporter från 
ECB är denna problematik långt fram i tiden på grund av att dagens cirkulation av 
Bitcoin är långt under kapaciteten på 21 miljoner. Det är nämligen först då som 
problematiken kan uppstå förklarar Wu och Pandey (2014).   
 
Bitcoinsystemet är ett så kallat ”closed-loop system” vilket i teorin innebär att 
användarna inte behöver växla sina Bitcoin mot fiat-valuta, utan de kan byta Bitcoin 
mot såväl varor som tjänster. Dock visar studier tre anledningar som tvingar 
Bitcoinsystemet att vara delvis ”open-looped” om systemet skulle utesluta all annan 
valuta. Lön till anställda, ingen jämn fördelning av valutan och att Bitcoin är extremt 
volatil (Dostov & Shust  2014). 
 

Tabell 4.2 Sammanfattning rubrik 4.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.3 Bitcoin och potentiella fallgropar 
4.3.1 Bitcoin och värdeförändringar 

Ø Hög volatilitet  

Studier har jämfört Bitcoin med S & P 500 index (de 500 mest omsatta bolagen i 
USA) för att undersöka den relativa volatiliteten efter bortjusterade långsiktiga 
trender. Baek och Elbeck (2015) presenterar statistiska mått på en jämförelse och 
Tabell 4.3 visar att standardavvikelsen för Bitcoins volatilitet är 1,15152 medan 
standardavvikelsen för S & P 500 indexet endast är 0,0447. Det betyder att Bitcoin är 

Sammanfattning rubrik 4.2 

Ø Miners skapar Bitcoin i 
form av en belöning för 
verifikation och främjande 
av transaktioner. 

Ø Miners löser double-
spending problematiken. 

Ø Mining är en extern och 
decentraliserad process. 

Ø Block-chain är databasen 
för samtliga Bitcoin och 
innehåller information om 
valutans plats. 

Ø En Bitcoin-transaktion 
genomförs först då en 
hashkod blir accepterad till 
Block-chain. 

Ø Bitcoin har en inbyggd 
deflationsegenskap. 
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26 gånger mer volatil än S & P 500 och författarna anser att investerarens benägenhet 
för risk definierar användandet. De resultat studien visar bör klassificera Bitcoin som 
ett spekulativt verktyg, men om användandet av Bitcoin ökar kan det istället ses som 
ett verktyg för investering. Bitcoinmarknaden anses vara mycket volatil och 
spekulativ enligt Baek och Elbeck (2015).   

Tabell 4.3 Statistiska mått av trendjusterade 
förhållanden. (Baek & Elbeck 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

De risker som förknippas med Bitcoins höga volatilitet konstateras även av andra 
studier. Vid en jämförelse med andra fiat-valutor under 2013 visar Yermack (2013) 
stora skillnader i volatilitet. Figur 4.1 visar hur värdet i fiat-valutor och Bitcoin rör sig 
olika och att volatiliteten i Bitcoin är 142 procent medan de andra valutorna och guld 
har en volatilitet mellan 7-12 procent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1 Volatilitet för Bitcoin jämfört med större valutor och guld. (Yermack 2013) 

Statistiska mått av trendjusterade 
förhållanden 

Statistiska mått Bitcoin S&P 500 index 

SD 1,1552 0,0447 

Skevhet 2,5474 -0,1846 

Överbliven kurtosis 9,2062 -0,0308 
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I en jämförelse mellan volatiliteten hos de mest handlade aktierna under 2013 är 
volatiliteten 20-30 procent medan Bitcoin har en volatilitet på 142 procent. Att hålla 
Bitcoin, även under bara en kort period, är riskabelt samt att den virtuella valutans 
förmåga att vidhålla ett värde är tveksamt (Yermack  2013). 

Ø Korrelation med fiat-valutor och andra tillgångar 

Yermack (2013) har även studerat hur Bitcoin korrelerar mot andra fiat-valutor. 
Makroekonomiska händelser bör ha en liknande inverkan på olika valutor, men det 
finns ingen korrelation mellan Bitcoin och andra storvalutor. Effekten av låg koppling 
till makroekonomiska händelser gör Bitcoin till ett olämpligt verktyg för 
valutasäkring och riskhantering enligt Yermack (2013). Tabell 4.4 visar att 
värdeförändringar i de största fiat-valutorna inte påverkar Bitcoins värde. 

 Tabell 4.4 Korrelationsmatris av daglig förändring i växelkurser, Bitcoin och 
guld. (Yermack 2013) 

 

Den låga korrelationen gentemot fiat-valutor bekräftas även av andra studier. Wu och 
Pandey (2014) visar att Bitcoin har en låg eller betydelselös korrelation med andra 
stora valutor. Forskarna klargör också att fiat-valutorna har en tämligen stark och 
statistisk signifikant korrelation med varandra (Wu & Pandey  2014). 

Wu och Pandey (2014) har även vidgat en korrelationsundersökning av Bitcoin mot 
andra större tillgångsklasser och volatilitetsindexet VIX. Undersökningen visar att 
Bitcoin har låg eller betydelselös korrelation med andra stora tillgångsklasser. Det 
finns inga samband mellan värdeförändringar i Bitcoin och index för aktier, 
obligationer, fastigheter, guld eller varor. Undersökningen presenteras i Tabell 4.5 
och visar på att Bitcoin inte har någon korrelation med värdeförändringar hos större 
tillgångsklasser och volatilitetsindexet VIX.  

 

Korrelationsmatris av daglig förändring i växelkurser, Bitcoin och guld 

 EUR JPY CHF GBP Guld Bitcoin 

EUR 1,00 0,18 0,61 0,64 0,20 -0,05 

JPY  1,00 0,33 0,20 0,07 0,01 

CHF   1,00 0,42 0,19 -0,04 

GBP    1,00 0,21 -0,02 

Guld     1,00 -0,06 

Bitcoin      1,00 
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Tabell 4.5 Korrelation mellan avkastning från Bitcoin, större tillgångsformer och 
volatilitetsindex. (Wu & Pandey 2014) 

4.3.2 Bitcoin och marknaden 

Ø Sammanbrott av Bitcoin-växlar 

Moore och Christin (2013) presenterar en empirisk undersökning av Bitcoin-växlar, 
portaler för växling av Bitcoin. 40 Bitcoin-växlar studerades under tre år och 
undersökningen visar att en växels transaktionsvolym är negativt korrelerad till 
sannolikheten att växeln kommer upphöra i ett tidigt stadie. Med andra ord finns det 
ett samband mellan hög transaktionsvolym och ekonomisk överlevnad. Samtidigt 
visar undersökningen att det finns en korrelation mellan transaktionsvolym och 
intrångsförsök. Det betyder att desto mer transaktionsvolym en Bitcoin-växel har 
desto större är risken att växeln upplever ett dataintrång.  

Av de 40 växlar som analyserades har 18 stängt under en treårsperiod. Av dessa 18 
har studien funnit bevis för möjlig ersättning i elva fall. Fem av dessa elva växlar gav 
inte ersättning till sina kunder medan sex uppger ha ersatt sina kunder. Moore och 
Christin (2013) drar slutsatsen att det finns en risk att förlora sina pengar lagrade på 
en växel men det är oklart hur stor risken är (Moore & Christin  2013). 

Forskarna menar att ekonomiska överväganden inte beaktar alla aspekter kring varför 
Bitcoin är stort. En del användare av Bitcoin kan föredra den anonymitet som 
betalningsmedlet erbjuder och ekonomiska aspekter blir därmed inte lika väsentliga. 

Korrelation mellan avkastning från Bitcoin, större tillgångsformer och 
volatilitetsindex 

 Bitcoin Aktieindex Obligations- 
index 

Fastighets- 
index 

Guld Varu- 
index 

Aktieindex 0,07*      

Obligations- 
index 

-0,04 -0,44**     

Fastighets- 
index 

0,10** 0,84** -0,21**    

Guld 0,07* 0,06 0,11** 0,06   

Varu- 
index 

0,06 0,50** -0,26** 0,39** 0,27**  

Volatilitets- 
index 

-0,07* -0,81** 0,36** -0,68** -0,10** -0,39** 

Noter: * och ** visar statistisk signifikans vid 5% och 1% nivå respektive. 
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Ett exempel är portalen The Silk Road som utgör en markant andel av 
Bitcoinekonomin. The Silk Road är berömt för sitt utbud av vapen, illegala droger och 
andra substanser (Moore & Christin  2013). 

Det mest kända fallet gällande sammanbrott av Bitcoin-växlar är historian kring Mt. 
Gox. Segendorf (2014) berättar hur världens största växlingsföretag för virtuella 
valutor slogs ur spel. Företaget var lokaliserat i Japan och erbjöd alla sina tjänster 
globalt. Under 2013 började Mt. Gox få svårigheter att göra sina utbetalningar och i 
februari 2014 stoppades alla utbetalningar. Troligen har hackers manipulerat 
blockkedjan och skapat en double-spending problematik. Totalt tycks 850 000 Bitcoin 
ha försvunnit, vilket uppgick till ett marknadsvärde på tre miljarder kronor (Segendorf  
2014). Jonas Leijonhufvud (2014) berättar i tidskriften Di hur Nordnet-chefen Jan 
Dinkelspiels Bitcoin gått upp i rök: 
 

“Jag har ju handlat mina tre Bitcoins på Mt Gox. Och dom är borta!”  
- Jan Dinkelspiel 

 
Dinkelspiels hade sina Bitcoin hos Mt Gox och blev under 2014 av med sina 
investeringar på grund av växelsammanbrott (Leijonhufvud  2014). 

Ø Makroekonomiska faktorer 

Ur ett makroperspektiv uppenbaras andra risker med Bitcoin. Det finns samhällsrisker 
där en misstro i Bitcoin kan skapa ett mer omfattande misstroende för andra 
massbetalningssystem och att företag då väljer bort säkra metoder. Vidare skulle 
banker och andra centrala aktörer utsättas för stora risker genom ett innehav av 
Bitcoin. Om bankerna och de centrala aktörerna skulle hamna på obestånd på grund 
av Bitcoin-relaterade risker skulle hushållen påverkas. Det finns även risker för 
penningtvätt och finansiering av terrorism. Ingen vet hur stor andel av Bitcoin-
handeln som har koppling till kriminella aktiviteter, men det finns exempel som tyder 
på en betydande andel (Dostov & Shust  2014). 

Det finns risker på en samhälls- och makronivå vilket Dostov & Shust (2014) 
beskriver som problematik i hur regulatorer hanterar nya tekniker. På grund av den 
snabba förändringen i teknologin hinner inte regulatorerna lära sina system att minska 
risker som kan uppstå genom e-valutor. På grund av problematiken finns två 
alternativ, förbjuda eller övervaka. En reglering av en valuta utan centralbank eller 
individuell utgivare är komplicerat och det finns ingen garanti att regleringen kommer 
att lyckas (Dostov & Shust  2014). 
 
Bitcoins roll på valutamarknaden kan komma att skapa en problematik för 
marknadsstabiliserade institutioner. Det finns en risk för att Bitcoin skapar 
fluktuationer på den globala valutamarknaden som institutioner likt IMF inte kan 
kontrollera. Investerare kan försöka utnyttja en valuta som deprecierat, vilket kallas 
för en spekulativ attack. Det innebär att ta en kort position i valutan och följs upp av 
att låna en stor mängd av den nu försvagade valutan. Lånet används sedan för att köpa 
en starkare valuta följt av att sedan köpa tillbaka den svaga valutan till ett lägre pris 
(Plassaras 2013). IMF har inget utbud av Bitcoin och kan heller inte få tag på det. 
IMF samlar valuta från sitt kvotsystem och kan endast plocka kvoter från sina 
medlemmar. Bitcoin är ingen medlem och eftersom den inte är kopplad till en specifik 
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nation kan den heller aldrig bli medlem i IMF. Det går heller inte att köpa ett lager 
Bitcoin för att det inte finns en finansiell motivation för IMF att köpa Bitcoin. 
Negativa spiraler, förväntningar på devalvering, tvång till högre räntor och höjda 
kostnader för ekonomin är kostnader som kan bli alldeles för dyra. Problemet är att 
IMF i nuläget är dåligt utrustad för en framtidssituation där virtuella valutor tar en 
betydande internationell roll (Plassaras  2013). 

Ø Legislativ situation och förändringar 

Det finns en legal problematik att använda Bitcoin, både vid handel och att inneha 
Bitcoin som tillgång. Under 2011 valde Electronic Frontier Foundation (EFF) att ta 
bort Bitcoin som donationsmedel för deras verksamhet. EFF är en 
medlemsorganisation som syftar till att upprätthålla juridiska grundstenar som 
yttrandefrihet, integritet och transparens på internet. Anledningen till varför Bitcoin 
raderades som betalningsmedel är just den legala osäkerhet som e-valutan är 
förknippad med. EFF menar att den legala omgivningen kring Bitcoin är komplex. 
Mjukvarulicensen för Bitcoin är kort och innehåller egentligen bara ett avlägsnande 
av alla risker då mjukvaran levereras i befintligt skick. Bitcoins hemsida hänvisar 
endast till ett fåtal legala frågor i USA och ytterligare legislativa klartecken saknas 
(Jacobs  2011). 

Ovanstående exempel illustrerar en oklarhet i lagstiftning och för innehavare av 
Bitcoin finns det en risk att statliga regleringar gör e-valutan olaglig. 2009 års EU-
direktion gällande elektronisk valuta ger inte en klarhet till e-valutans legala framtid. 
Det verkar dock som att lagstiftare strävar mot att göra Bitcoin-transaktioner än mer 
säkra och spårbara (Wu & Pandey  2014). EU-lagstiftningen reglerar i artikel sex att 
europeiska konsumenter skyddade av nationell lagstiftning. Viktigt är att se om 
Bitcoin går under direktivet 2009/110/EC gällande elektroniska valutor. Jacobs 
(2011) anser att frågan huruvida direktivet skall appliceras på Bitcoin eller ej är öppen 
för diskussion. Bitcoin är ett monetärt värde som är lagrat på varje deltagares P2P-
nätverk och det går även att använda Bitcoin för handel hos en tredje part utanför 
P2P-nätverket. Teoretiskt sett är miners av Bitcoin inte en utfärdare av e-valutan då 
de inte får någon betalning. Det går dock att anse att hemsidor som växlar Bitcoin är 
utfärdare. Definitionen gällande utfärdandet är en grundsten i 2009/110/EC 
direktivets bestämmande om e-valutan går under direktivets regelverk. Om Bitcoin 
skulle regleras under 2009/110/EC direktivet betyder det att e-valutan måste följa 
ramverket och användandet kan komma att påverkas.  

Det finns risker ur ett konsumentskyddsperspektiv då betaltjänstlagar inte är 
tillämpliga för Bitcoin. Jämfört med giro- och kortbetalningar är det mer riskfyllt att 
göra betalningar med Bitcoin. På grund av att det inte finns någon fordran på någon 
annan part ligger värdet av en Bitcoin endast i förväntningar. Det gör att volatiliteten 
hos Bitcoins växelkurs är hög. Om man håller sina Bitcoin i transaktionssyfte kan 
denna risk ses som en transaktionskostnad (Segendorf  2014). 

4.3.3 Förvaring och teknik 

Ø Hårdvarulagring 
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En uppskattning tyder på att cirka fyra procent av totala antalet Bitcoin i omlopp är 
försvunna på grund av hårddiskproblem, crackning, bedrägeri eller stöld. Wu och 
Pandey (2014) beskriver hur en rapport från Europeiska centralbanken diskuterar 
risker med de publika och privata nycklar som varje Bitcoin-användare har. Eftersom 
det finns en lokalt lagrad fil som innehåller nycklarna finns risken att hårdvaran 
kollapsar. Om filen som innehåller information om dessa nycklar fysiskt förstörs, blir 
infekterat av virus eller blir crackad, försvinner alla Bitcoin. Att filen på något sätt 
blivit oanvändbar har rapporteras av flera användare. Segendorf (2014) bekräftar 
hårdvarurisken samt beskriver hur den digitala plånboken måste lagras på en 
hårddisk. Han beskriver också hur hårdvarurisken är specifik för Bitcoin och inte 
finns vid ett konventionellt banktillgodohavande.  

Ø Irreversibla transaktioner  

Bitcoin-transaktioner har ingen vändbarhet, vilket gör att då en transaktion är gjord 
finns det ingen möjlighet att upphäva transaktionen (Moore  2013). Segendorf (2014) 
berättar att det inte går att hävda sin rätt om en betalning med Bitcoin skulle gå snett. 
Det finns endast en liten chans att styrka vem som äger en viss digital plånbok där 
båda parter måste veta om varandras identitet och möjligheten att styrka vem som 
äger vilken plånbok. Transaktionerna görs direkt utan en betalningsprocess med 
diverse knutpunkter. Denna typ av transaktion gör det omöjligt att stoppa betalningen 
(Negurita  2014). 

Ø Inneboende tekniska egenskaper hos Bitcoin 

Det finns inneboende tekniska egenskaper hos Bitcoinsystemet som kan innebära 
potentiella fallgropar och det mest kända exemplet av crackning eller stöld är den före 
detta Bitcoin-växeln Mt. Gox. Wu och Pandey (2014) berättar hur företaget gick i 
konkurs vilket ledde till en stor förfäran hos dess kunder och att totalt 750 000 
Bitcoins var borta (värt ungefär 420 miljoner dollar). Den största Bitcoin-portalen Mt. 
Gox avslöjade att de själva hade förlorat cirka 100 000 Bitcoins genom en stöld som 
pågått under flera år. Stölden uppges skett genom en teknisk säkerhetsöverträdelse 
(Wu & Pandey  2014). Som tidigare nämnt rör det sig troligen om en manipulation av 
blockkedjan och double-spending problematik (Segendorf 2014). 
 
Decentraliserade system är mer självbeskyddande i sin karaktär och kan klara sig 
bättre mot attacker jämfört med centraliserade system. Rent teoretiskt finns det dock 
även möjligheter att attackera Bitcoin-systemet, och det har även visat sig i 
verkligheten. Danny Bardbury (2013) exemplifierar en så kallad ”51 procent-attack”. 
Teoretiskt sett skulle en miner eller en pool av miners kunna manipulera en block-
chain genom att ha kontroll över 51% av hash-raten. Rent tekniskt är det en komplex 
manöver, men det skulle resultera i att attackeraren skulle kunna inkludera bedrägliga 
transaktioner i det block som får majoritet. Manipulationen innebär att en överföring 
av samma Bitcoin kan ske två gånger. Det kallas för en double spending. En ”51 
procent-attack” är mycket svårgenomförd och det finns många förmildrande faktorer 
menar Bitcoin-förespråkare. Den mining-gemenskap som finns är mycket robust och 
den mjukvara som används är programmerad att rotera mining-pools automatiskt. 
Hårdvaruägarna, det vill säga miners, är vitala för säkerheten och desto mer Bitcoin-
gemenskapen växer desto säkrare blir den (Bradbury  2013). 
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Bardbury (2013) berättar att forskare vid NEC Laboratories och ETH Zurich har visat 
att det går att genomföra en double-spending utan att inneha 51 procent av 
majoriteten. På grund av att det tar runt 10 minuter att verifiera en transaktion har 
vissa intermediärliknande enheter börjat erbjuda omedelbara transaktioner. Forskarna 
har lyckats genom att skicka ut en stor mängd bedrägliga transaktioner till en stor 
mängd knytpunkter och skicka den riktiga transaktionen mot en säljare som erbjuder 
omedelbar transaktion. Därmed får systemet en feluppfattning om vilken transaktion 
som är den riktiga, och de falska transaktionerna accepteras som de korrekta. Det 
resulterar i att en transaktion gjorts där en köpare erhållit en vara eller tjänst utan att 
betala (Bradbury  2013). 

Förutom attacker med ett bedrägligt syfte finns även anfall som kan rikta sig mot hela 
systemet. Det går att genomföra en så kallad dust attack där en stor mängd 
överföringar med i princip en obefintlig mängd Bitcoin överförs. Det skulle betyda att 
dessa ”tomma” transaktioner tar upp plats i blockkedjan. Uppdateringar i mjukvaran 
har ökat minimum för transaktioner vilket gör att en dust-attack är mindre sannolik 
idag. Det finns även risker att förändringar i mjukvaran kan innehålla buggar vilket 
kan skada användare. Utvecklarna av mjukvaran kan också bli attackerade vilket 
medför en risk att förändringar sker (Bradbury  2013). 

Ett av de klassiska kriterierna för en valuta är egenskapen att hålla ett värde. En ägare 
skall kunna erhålla sin valuta vid en tidpunkt för att senare spendera valuta för varor 
eller tjänster. Historiskt sett har det skapat en form av försvar mot stöld av valutor. 
Bitcoin har ingen fysisk form och därav krävs andra metoder för att försvara e-valutan 
mot stöld. De digitala plånböcker som finns har skapat stora problem för Bitcoin-
industrin på grund av brister i säkerheten. Det finns tredjepartsföretag som erbjuder 
säkerhetstjänster mot en kostnad, vilket genast gör att Bitcoin-ägare måste sätta 
kostnaderna i relation mot konventionella banktjänster (Yermack 2013). 

Tabell 4.6 Sammanfattning rubrik 4.3 Potentiella fallgropar med Bitcoin: 

 
 

 

 
  

Sammanfattning rubrik 4.3 
Potentiella fallgropar med Bitcoin: 

Ø Hög volatilitet  

Ø Korrelation med fiat-valutor 

Ø Hårdvarulagring 

Ø Sammanbrott av Bitcoin-växlar 

Ø Irreversibla transaktioner  

Ø Inneboende tekniska egenskaper 

Ø Makroekonomiska faktorer 

Ø Legislativ situation och förändringar 
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5. Analys 
 
 
I följande kapitel kommer vi att förklara och måla upp händelseförloppet av en 
transaktion med Bitcoin. Denna transaktion kommer även att brytas ned och 
analyseras steg för steg. Vi kommer även att använda den teoretiska referensramen 
som ett hjälpmedel för att kunna analysera den empiri vi samlat in. 
 
 

5.1 Överblick 
 
Vi har arbetat utifrån en analysmodell för att bryta ned Bitcoin-användandet i 
fundamentala delar. För att definiera risk utifrån tidigare teori och genomföra en 
övergripande riskanalys har vi använt och utformat följande modell:  
	   	  

 
Figur 5.1 Analysmodell med identifiering av riskfulla processer 

 

5.2 Öppna digital plånbok 
 
För att kunna göra transaktioner med Bitcoin krävs det att användaren innehar en 
digital plånbok att lagra och ta emot betalningsmedel till. Oavsett syfte måste 
användaren av Bitcoin öppna denna digitala plånbok och processen går att applicera 
på såväl organisationer som privatpersoner (Segendorf 2014). 
 
Linné och Persson (2006) menar att pengar är ett sätt att förvara ett värde samtidigt 
som Luhmann (2011) förklarar att den risk som uppstår hos pengar uppkommer först 
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när värdet skapas. Det innebär att själva öppnandet av en digital plånbok är riskfritt på 
grund av att det i detta stadie ännu inte finns något värde som genererar risk. Det kan 
ifrågasättas om det finns ett tänkbart läge där en användare utsätter sig för en situation 
som skulle kunna vara sårbar. Öppnandet av en digital plånbok bör inte innebära att 
ha förtroende för ett betalningsmedel och kan därför anses riskfritt. 
 

5.3 Värdeöverföring till digital plånbok 
 
När en användare öppnat en digital plånbok måste någon form av överföring ske för 
att det skall existera ett värde. Det sker först då en Bitcoin finns i plånboken. Den 
virtuella valutan kan därefter användas som ett bytesmedel. Processen som analyseras 
nedan rör händelser och risker som uppkommer i anskaffandet av Bitcoin och som 
därmed sker innan Bitcoin existerar i den digitala plånboken. Anskaffandet kan ske 
bannat betalningsmedel. 
 
Sett ur ett historiskt perspektiv har stater byggt upp ett finansiellt system kring 
betalningsmedel och därigenom skapat förtroende. Förtroende är en grundpelare i 
varje samhälle och det kan inte existera utan en relation (Möllering 2001). Kan 
Bitcoins avsaknad av statligt reglerade intermediärer resultera i att det inte finns 
samma systematiska förtroende som med traditionella valutor, men däremot ett 
förtroende för Bitcoin som fenomen? För att Bitcoinsystemet överhuvudtaget skall 
fungera krävs det att användarna har ett förtroende för systemet i stort och även 
gentemot andra användare. Bitcoinsystemet är ett självorganiserat nätverk och 
transaktioner som mellan två är alltid okontrollerat. Vem användaren är spelar ingen 
roll och det finns inga olika klasser av handelsparter (Dwyer 2014). På grund av att 
Bitcoin är decentraliserat och styrs av användarna själva kan kopplingar dras mot 
Simmels idéer om att förtroende är en kraft som fungerar genom individer (Möllering 
2001). Förtroende är inte något tydligt och går inte att kalkylera fram (Möllering 
2001), men fallet Bitcoin visar att det inte krävs en central institution för att bygga 
upp ett förtroende för en värdeöverföring. Vår empiri visar att allt som krävs är att två 
parter tillger sitt förtroende gentemot ett betalningsmedel och deras mänskliga 
association.  
 
Bitcoin är ett P2P-nätverk där ingen central organisation är inblandad. Därmed finns 
det inga intermediärer i form av institutioner som kan verifiera parterna och 
transaktionen (Dwyer 2014). Samtidigt beskriver Moore (2013) att en av fördelarna 
med Bitcoin är att det inte finns några transaktionskostnader. Idag tas 
transaktionskostnaderna ut av intermediärer och kostnaderna grundas i asymmetrisk 
information. (Mishkin & Eakins 2012) Intermediärerna är ett sätt att eliminera 
asymmetrisk information på grund av att de verifierar parter och transaktionen. 
Lundmark (2010) beskriver att den asymmetriska informationen kan visa sig i den 
opportunism där en aktör utnyttjar sin transaktionspartner genom ett övertag. 
Intermediärerna ser till att minska denna opportunism (Mishkin & Eakins 2012). Med 
andra ord finns det en större risk att bli utnyttjad av sin handelspartner när en 
intermediär inte finns. Den här problematiken visar sig inte tydligt i empirin men den 
kan anses existera. Utifrån agentteorins resonemang har Bitcoin antingen eliminerat 
kryphålen i agentteorin då det inte existerar några transaktionskostnader alternativt att 
graden av asymmetrisk information är hög. 
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Problematiken med negativt urval sker före transaktionerna och förtroendet för 
motparten visar sig vara väsentligt (Lundmark 2010). Innan en användare frivilligt 
bekräftar sin del i en transaktion måste det även finnas ett förtroende gentemot 
motparten. Förtroendet är enligt Blomqvist (1997) att frivilligt placera sig i en 
position som kan vara förknippad med risk och att kunskap om motparten motiverar 
denna position. Den här teorin kan anses gå att applicera på Bitcoin och då visar det 
sig att förtroende är någonting att väga in även före transaktionen sker.  
 

 
Figur 5.2 Värdeöverföring till digital plånbok, risker 

5.4 Innehav av Bitcoin i digital plånbok 
 
Efter att en överenskommelse och värdeöverföring genomförts till den digitala 
plånboken uppstår ett innehav av Bitcoin. Syftet med att inneha ett betalningsmedel 
kan variera. Avsikten kan både vara att möjliggöra handel eller att inneha Bitcoin som 
investering. Processen nedan rör alla händelser och risker som uppstår från att den 
virtuella valutan existerar i plånboken till dess att den skall användas eller förflyttas. 

Luhmann (2011) berättar att det alltid finns en central risk som följer pengar och det 
är återupprättelsen av pengars solvens. Med det menar Luhmann att det inte finns 
någon säkerhet att värdet av pengar är bestående. Galitz (1995) nämner att valutarisk 
uppstår på grund av fluktuationer i växelkursen. Konceptet kring växelkurser och 
valutarisk går att applicera på fallet Bitcoin. Vår empiri visar att inneha Bitcoin 
medför en hög risk enligt Baek och Elbeck (2015). Bitcoin är 26 gånger mer volatil än 
de mest omsatta aktierna i USA. Samtidigt visar Yermack (2013) att volatiliteten för 
Bitcoin är 142 procent kontra sju procent jämfört med vanliga större valutor.  
Volatiliteten hos Bitcoin går att analysera utifrån begreppet riskpremie. Ross (2008) 
nämner att riskpremie är en matematisk definition av den belöning risktagaren får, 
vilket i Bitcoins fall blir mycket hög. Osäkerheten kring värde på grund av volatilitet 
utgör en risk. Studierna av Yermack (2013) samt Baek och Elbeck (2015) bekräftar 
att Bitcoin är volatil. Kan det vara denna risk som Sadgrove (2005) kategoriserar som 
finansiell risk och påverkas av såväl internationella marknader som valutakurser? 
Luhmanns (2011) konstaterande om pengars egenskap att behålla ett värde är 
applicerbart i Aykens (2007) teori där författaren berättar att begreppet förtroende är 
centralt för valutastabilitet. Det är enligt Aykens (2007) ett förtroende mellan stat och 
marknadsaktörer som skapar en stabil valutarelation och Jacobs (2011) menar att detta 
förhållande saknas helt i Bitcoin-konceptet.  Vår empiri visar att den höga volatilitet 
och risk som Bitcoin innehar gör att den virtuella valutan inte är värdebestående 
samtidigt som det inte finns en statlig säkerhet av Bitcoins solvens. Enligt Aykens 
(2007) teori är Bitcoins saknad av en statlig regulator en faktor som minskar 
valutastabiliteten och skapar risk för valutakriser. Det finns inget förtroende hos 
Bitcoin som är skapad genom anseende från långsiktiga och välförstådda 
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omständigheter. 

Weston (2007) berättar om emotionellt förtroende till en valuta och hur det skapar 
risktagare med en lång tidshorisont. Risktagare med ett emotionellt förtroende är 
mycket resistenta mot ny information och teorin går att applicera på Bitcoin. 
Begreppet risk innehåller subjektiva värderingar och är inte lätt att definiera 
matematiskt enligt en del teorier (Luhmann 2011). Människor reagerar olika på risk 
och enligt Hamilton (1996) är det människors upplevelser som skapar definitionen av 
risk. Volatiliteten i Bitcoin kan anses vara en sådan risk. Att användare väljer att 
utsätta sig för risken är ett subjektivt val enligt de här teorierna. Luhmann (2011) 
menar att socio-psykologisk forskning visar att individer inte längre går att definiera 
som ekonomiskt rationella. Samtidigt urskiljer Yermack (2013) två kundkretsar av 
Bitcoin, dels de teknologientusiaster som tror på e-valutor och ser e-valutor som en 
investeringsmöjlighet. Den andra gruppen är pseudo-liberaler och kritiker till det 
finansiella systemet i stort men främst banker. Den här gruppen tilltalas av att Bitcoin 
är fri från finansinstituten och att deras roll som intermediär därmed blir eliminerad. 
Westons (2007) utbyggnad på Aykens emotionella förtroende, kallat närsynthet för 
katastrofer, förklarar att det finns ett beteende där ny information ignoreras. Kan de 
användare av Bitcoin som Yermack (2013) beskriver vara av den typ som 
systematiskt underskattar risker genom kognitiv dissonans? Insikten för riskerna hos 
Bitcoinsystemet uppkommer, enligt Westons (2007) resonemang, i ett sent stadie. 
Dock berättar Luhmann (2011) att det är ett allmänt accepterande som skapar en 
marknad och får den att fortgå, vilket kan förklara att en riskfull marknad fortsätter att 
existera även om dess aktörer inte är ekonomiskt rationella i linje med Westons 
(2007) resonemang.  
 
Enligt Chens (2014) teori är valutakursers beteenden kopplade till makroekonomiska 
faktorer som handelsmönster, utlandsinvesteringar och finanspolitik. De observerbara 
ekonomiska faktorerna som en valuta följer existerar på en global nivå och påverkar 
valutakurser. Bitcoin saknar korrelation mot traditionella valutor enligt både Yermack 
(2013) samt Wu och Pandey (2014). De sistnämnda visar även att Bitcoin inte heller 
har någon korrelation mot andra stora tillgångsklasser och volatilitetsindex. Enligt 
Chens teori beter sig inte Bitcoin som en valuta och blir således inte påverkad av 
observerbara ekonomiska faktorer i samma utsträckning som en fiat-valuta. Yermack 
(2013) anser att Bitcoin är ett undermåligt verktyg för valutasäkring och riskhantering 
på grund av att det inte finns någon korrelation med de största fiat-valutorna. 
Finansstabiliserande institutioner som IMF kan inte heller inneha Bitcoin och 
kontrollera valutan som med konventionella valutor (Plassaras  2013). Finanspolitik 
är en makroekonomisk faktor som inte alltid är kopplad till Bitcoins beteende. 
Däremot beskriver Chen (2014) även icke-observerbara och dolda faktorer som 
riskbenägenhet samt inställning till marknaden. De här faktorerna går inte att mäta 
men har bekräftats ha påverkan. Det är oklart till vilken grad faktorerna faktiskt 
påverkar Bitcoin.  
 
Hamilton (1996) beskriver hur politiska ingripanden kan ha stor påverkan på 
näringslivet. Den nationella regleringen av Bitcoin och e-valutor skiljer sig länder 
emellan. I Tyskland är Bitcoin ett lagligt anbud och kan användas för handel medan 
det i Finland ses som en vara. I en del nationer, som till exempel Ryssland och Kina, 
är Bitcoin relaterade till tjänster delvis förbjudna (Kun 2014). Hamilton (1996) menar 
att en förändrad valutasituation och diskriminerande skatter kan ses som politisk risk. 
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Dessa förändringar kan ske över en natt och skydd mot de här riskerna ligger mycket i 
kunskap och förberedelser. Exemplet med förbudet i Ryssland är en politisk risk som 
andra nationer löper och det kan påverka användandet och kursen i berört land. Kun 
(2014) berättar också att systemet för redovisning och revision för Bitcoin kräver en 
utveckling. Virtuella plånböcker och verifiering för värde är en problematik som 
behöver jobbas med. Den redovisningsmässiga definitionen kring Bitcoin är oklar. 
Det finns en politisk instabilitet kring definitionen av Bitcoin och det har en koppling 
till politiska risker (Hamilton 1996).  
 
Ytterligare en risk med att inneha Bitcoin rör den legala risk som McCormick (2010) 
diskuterar. Både Jacobs (2011) samt Wu och Pandey (2014) förklarar att den legala 
omgivningen kring Bitcoin är både osäker och oklar. Det är inte tydligt vad Bitcoin 
faktiskt är rent legalt och hur lagstiftare ska hantera problemet. Lagstiftningen hinner 
inte med den teknologiska förändringen generellt (Hamilton 1996) och Dostov och 
Shust (2014) bekräftar situationen även för virtuella valutor. Det finns en tydlig legal 
risk med att inneha Bitcoin på grund av den legala osäkerheten.  
 
Enligt Hamilton (1996) och Sadgrove (2005) finns det risker med IT-system. En risk 
är att fysisk hårdvara blir förstört. En annan operationell risk är att IT-systemen blir 
utsatt för dataintrång från hackare. Wu och Pandey (2014) förklarar att det finns risker 
med de digitala plånböckerna som används i Bitcoinsystemet. Hårddiskarna där de 
digitala plånböckerna lagras kan försvinna och det innebär att de nycklar som varje 
Bitcoinanvändare har försvinner helt. Det här är ett problem som inte finns vid 
konventionella banktillgodohavanden men existerar i Bitcoinsystemet. Att hårddiskar 
kraschar är en typisk IT-risk enligt Hamilton (1996) och Sadgrove (2005). Samtidigt 
finns det inneboende tekniska egenskaper hos Bitcoin som medför IT-risker relaterat 
till dataintrång. Hamilton (1996) säger att det finns en risk att utomstående hackare 
vill komma åt eller förstöra information. Bradbury (2013) redogör för en rad olika 
möjliga attacker för Bitcoinsystemet där både enskilda användare och hela systemet 
kan skadas. De här attackerna är inte möjliga i samma utsträckning med vanliga 
betalsystem. Hamilton (1996) förklarar att företag bör skapa en risköverblick för att 
kunna agera ekonomiskt rationellt. Vår empiri visar att den tekniska kunskapen 
bakom Bitcoin är mycket komplex och svår att konkretisera men viktig för användare. 
Samtidigt förklarar Hamilton (1996) att det krävs en risköverblick för att kunna 
hantera risker enligt Hamiltons (1996) riktlinjer. 
 

 
Figur 5.3 Innehav av Bitcoin i digital plånbok, risker. 
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5.5 Värdeöverföring från digital plånbok 
 
Syftet med pengar kan vara att använda det som ett medel för utbyte. Användaren av 
ett betalningsmedel kan vid en tidpunkt vilja utnyttja det förvarade värdet som 
betalningsmedlet omfattar. Därför är även en värdeöverföring från en digital plånbok 
ett steg som användare av virtuella valutor som Bitcoin måste genomgå. Processen för 
värdeöverföring från en digital plånbok finns i två underkategorier; nyttjande av 
Bitcoin mot en handelspart, eller att växla ett Bitcoin-värde mot ett annat 
betalningsmedel.  

5.5.1 Nyttjande av Bitcoin 
 
Segendorf (2014) berättar att det ur ett konsumentskyddsperspektiv finns risker med 
Bitcoin då betaltjänstlagar inte är tillämpliga. Lagen om betaltjänster behandlar 
tjänster, in- och utbetalningar och genomförandet av transaktioner för 
betaltjänsteleverantörer. Att lagen inte är tillämplig betyder även att det inte finns ett 
informationskrav på någon leverantör. (Lag om betaltjänster  2010:751) När det inte 
finns en fordran på någon annan part ligger värdet av en Bitcoin endast i 
förväntningar. Transaktionerna i Bitcoin görs direkt utan knytpunkter och det är svårt 
att veta vem som äger en digital plånbok (Segendorf 2014). Det finns ingen rättslig 
säkerhet bakom Bitcoin och anonymiteten är nästan total (Dwyer 2013). Trots 
bristerna på rättslig säkerhet och lagstiftning finns det en stark tro på Bitcoinsystemet. 
Simmel menade att det fanns element av förtroende som går att likna en religiös tro 
och den kopplingen går även att göra till Bitcoin. Enligt Simmel är den här delen 
svårförklarlig och går inte heller att urskilja ur Bitcoinsystemet. Luhmanns distinktion 
mot begreppet ovisshet visar två möjliga förtroendegivare för Bitcoin; de användare 
som beaktar ovisshet och de som bortser från ovisshet. De sistnämnda har istället ett 
förtroende som övergått till tro. Gränsdragningen mellan förtroende och tro är dock 
hårfin (Möllering 2001).  
 
Rent historiskt har institutioner haft rollen att skapa säkerhet för användarna av ett 
betalsystem (Aykens  2005). De moderna digitala betalsystemen som finns är mycket 
säkra eftersom det finns en institution som kan verifiera parterna och därmed öka 
säkerheten. Om båda parterna är kända blir det möjligt att göra återköp och följa 
transaktioner parter emellan (Bradford & keeton 2012). När en transaktion av Bitcoin 
är gjord går det inte att ångra transaktionen. Segendorf (2014) berättar hur det är 
omöjligt att hävda sin rätt om en betalning med Bitcoin skulle gå snett. Det gör att det 
alltid finns en risk att handla varor med Bitcoin på grund av att transaktionerna är 
irreversibla. Luhmann (2011) beskriver hur pengar i teorin fungerar utan minne och 
att de i varje ny ficka existerar som om de vore helt oanvända. Dock har statliga 
institutioner fått rollen att skapa en säkerhet för transaktionsparter och därmed gjort 
det praktiskt möjligt att följa upp pengars flöden och innehavshistorik. Transaktioner 
är med Bitcoin istället irreversibla och fungerar likt den teoretiska beskrivning 
Luhmann (2011) ger. När en transaktion är genomförd existerar en Bitcoin utan 
minne i en ny ficka när konsumentskyddsåtgärder är ogenomförbara. 
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Figur 5.4 Nyttjande av Bitcoin, risker 

5.5.2 Växling mot fiat-valuta 
 
Rent teoretiskt är det möjligt att växla in Bitcoin mot en fiat-valuta utan hjälp av en 
tredje part. Två parter kan komma överens om att byta Bitcoin mot en fiat-valuta. 
Däremot förklarar Moore och Christin (2013) att det vuxit fram mellanhänder som 
agerar likt centrala institutioner. Dock är mellanhänderna endast en sorts nätverkshub 
i Bitcoinsystemet. Dessa mellanhänder har blivit ett viktig alternativ för växling mot 
fiat-valuta. De här tredje parterna är privata verksamheter och räknas därmed som 
vilken annan användare som helst i Bitcoinvärlden. Att förlita sig på en privat växlare 
är att tillåta sig själv att sätta sig i en sårbar position, enligt den teori Blomqvist 
(1997) diskuterar. Vad som får en människa att sätta sig i denna situation skiljer sig 
från fall till fall. Mellanhänderna ger också möjlighet för en reduktion av social 
komplexitet när mellanhänder för växling av Bitcoin effektiviserar transaktioner. 
Förtroende för dessa mellanhänder generaliserar systemet enligt Luhmann (1979) och 
för användare närmare varandra. Moore och Christin (2013) har undersökt 40 stycken 
mellanhänder för växling av Bitcoin till fiat-valuta. Undersökningen visade att 18/40 
växlar har stängt under en treårsperiod och att de större växlarna löper en större risk 
att utsättas för dataintrång. Att lämna sitt förtroende till en användare som agerar 
tredje part för att växla sina Bitcoin medför en del risker (Moore & Christin 2013). 
Kan förtroende visa sig på flera plan när en Bitcoin ska bytas mot ett annat 
betalningsmedel? Användaren som vill byta in Bitcoin mot ett annat betalningsmedel 
bör ha ett förtroende för sin motpart och även för betalningsmedlet som erhålls i 
utbyte. Samtidigt visar vår empiri att motparten måste ha ett förtroende för Bitcoin 
som betalningsmedel.  

 
Figur 5.5 Växling mot fiat-valuta, risker 
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6. Slutsatser 
 
Studiens frågeställning handlar om att undersöka vilka risker som ett innehav samt 
nyttjande av nya betalningsmedel som virtuella valutor kan generera. Vi har med 
hjälp av vår riskanalys funnit att det finns risker inom nästan alla 
användningsområden. Vissa delar av användandet av en virtuell valuta som Bitcoin 
medför större risker än andra. Figur 5.3 visar att de flesta riskerna är förknippade med 
att inneha Bitcoin. Enligt oss är anledningen till detta att den tekniska grunden för just 
Bitcoinsystemet är mycket sofistikerat och elegant. Initialt var vår uppfattning att de 
största riskerna skulle vara kopplade till den tekniska säkerheten i systemet, vilket är 
den bilden vi fått från populärvetenskaplig media. Vår studie visar dock att de flesta 
riskerna snarare är relaterade till innehav. Den största risken med fallet Bitcoin är att 
förtroendet skulle brista. Vår analys visade att förtroende spelar en mycket väsentlig 
roll för att ett nytt betalningsmedel ska fungera riskfritt. Utifrån litteraturöversikten 
har vi visat att statliga institutioner har jobbat upp förtroendet över tid och 
systematiskt byggt upp ett nästintill fullständigt förtroende. Det statliga förtroendet 
existerar inte i fallet Bitcoin. Förtroendet för Bitcoin är mer emotionellt än ett system 
som bygger på ett system med centrala institutioner. Det är möjligt att begreppet tro är 
mer relaterat till Bitcoins storhet än begreppet förtroende. Gränsdragningen mellan ett 
rationellt förtroende och ett ovisst hopp är i hög grad applicerbart på samtliga virtuella 
valutor. Förtroende är det som styr värdet i ett betalningsmedel och fallet Bitcoin är 
mer likt systemet med byteshandel snarare än hur en modern valuta fungerar idag. 
Vår studie har visat att Bitcoin medför andra risker än en traditionell valuta. Fiat-
valutor har ett förtroende skapat av en stat medan en guldmyntfot har ett förtroende 
baserat på värdet för guld. Bitcoin har inget av dessa och saknar därmed systematiskt 
förtroende.  
 
Efter en övergripande riskanalys av den virtuella valutan Bitcoin har vi funnit fler och 
fler anledningar till att förtroendet för Bitcoin är för högt i förhållande till riskerna. 
Framförallt är det riskerna som är förknippade med Bitcoins volatilitet och beteende 
som betalningsmedel som är riskfyllt. Det är märkligt att det finns ett förtroende för 
Bitcoin som betalningsmedel när volatiliteten är 26 gånger mer än hos den riskfyllda 
tillgången aktier. Vi ifrågasätter definitionen av Bitcoin som betalningsmedel och 
anser att en mer rimlig syn borde vara att se Bitcoin som ett spekulativt instrument. 
Det är inte rimligt att ett betalningsmedel är så volatilt som Bitcoin är. Det är viktigt 
att poängtera att riskerna med användandet beror på att Bitcoin inte borde vara ett 
betalningsmedel. Tekniken bakom Bitcoin är stabil och i den bemärkelsen går det att 
använda det till exempelvis betalningar. Däremot är förtroendet som skapar 
volatiliteten någonting som minskar potentialen. 
 
Att Bitcoin inte påverkas av makroekonomiska faktorer till samma grad som andra 
tillgångar kan ses som en fördel, men också som en risk då Bitcoin blir mycket 
svårhanterlig. Vi har utifrån teoretiskt grundade faktorer undersökt vilka 
makroekonomiska risker Bitcoin är utsatt för. Resultaten visar inga tydliga 
makroekonomiska påverkningar av Bitcoin jämfört med andra valutor och tillgångar, 
vilket betyder att makroekonomiska risker inte existerar till samma mån. Vad denna 
brist av korrelation mot fiat-valutor medför är dock risker ur andra perspektiv. 
Begreppet förtroende är relaterat till förväntningar och blir i fallet Bitcoin baserat på 
emotionella förväntningar snarare än de observerbara ekonomiska makrofaktorer som 
fiat-valutor och andra tillgångar följer. Studien visar inga observerbara 
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makroekonomiska risker för Bitcoin och anledningen till Bitcoin fluktuation beror på 
icke-observerbara faktorer som riskbenägenhet och inställning till marknaden.  
 
På grund av att Bitcoin befinner sig i en dynamisk omgivning kan mycket av det vi 
kommit fram till förändras från en dag till en annan. Ett exempel är en framtida 
reglering av virtuella valutor vilket skulle kunna göra att en stor del av dess potential 
förblir outnyttjad. Idag existerar det inte någon typ av institutionalisering i fallet 
Bitcoin och det är osäkert huruvida det någonsin kommer att ske. 
 
Vi har i vår studie funnit att konventionella definitioner på risk går att applicera på 
fallet Bitcoin. På grund av att virtuella valutor bygger på olika system innebär det inte 
per automatik att de risker vi hittat går att applicera på samtliga virtuella valutor. Vi 
har kommit fram till att politisk risk, legislativ risk och IT-risk är väldigt 
situationsspecifika. En del av de riskerna vi hittat är endast applicerbara på fallet 
Bitcoin. Olika betalningsmedel medför specifika risker för att omgivningen där 
betalningsmedlen skapas är dynamisk. Däremot är riskerna som grundar sig i 
förtroende applicerbara på samtliga nya betalningsmedel. 
 
Slutligen vill vi framhäva den virtuella valutans likheter gentemot det historiska 
exemplet med raistenen. Ett exempel är avsaknaden av såväl systematiskt förtroende 
som institutioner. Vidare var köpkraften alltid situationsspecifik vilket även gäller 
med Bitcoin. Båda betalningsmedlen har existerat i helt olika monetära tidsepoker 
men båda bygger likväl på förtroende. Införandet av ett mer globalt betalningsmedel 
blev Raistenens fall vilket återigen går att knyta till förtroende och virtuella valutors 
framtid. En historisk återblick visar med andra ord en överhängande risk att 
förtroende återigen kan bli ett betalningsmedels fall.  

6.1 Framtida forskning 
 
Syftet med den här studien är att belysa risker med nya betalningsmedel och i det här 
fallet virtuella valutor. Forskningsområdet är nytt och outforskat vilket gör att studien 
genomförs mitt i en process. Det finns många potentiella fallgropar med till exempel 
Bitcoin som kommer visa sig först längre fram. Dessa har varit omöjliga för oss att 
beakta och därför hade det varit intressant att göra en liknande studie när processen 
fortlöpt och lagstiftning har mognat. 
 
Vår studie är en riskanalys som är till viss mån förklarande. Fokus har legat på att 
belysa risker och inte djupgående förklaring till uppkomsten. Ett djupare 
nationalekonomiskt eller samhällsekonomiskt perspektiv kan ge fler förklaringar till 
varför risker uppstår och hur framtiden kan se ut.  
 
I nuvarande stadie finns det inga redovisningsnormer kring Bitcoin. I nuläget finns 
varken kunskap eller ramverk och därför har vi valt att ta inte beakta det här 
perspektivet. När det kommer ett mer tydligt ramverk går det att göra en studie kring 
detta. Ett redovisningsperspektiv öppnar även upp möjligheter till att studera virtuella 
valutor ur fler än ett område.  
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Bilaga 1 – Sammanställning av datamaterial 
 

1.1 Sammanfattning av använt material 
 
Material som efter kriterier i Tabell 2.1 ansetts väsentligt för studien: 
 
Nummer Referens Typ: 
1 Baek, C. & Elbeck, M. (2015). Bitcoins as an 

investment or speculative vehicle? A first 
look. Applied Economics Letters, 22(1), ss. 
30-34. 

 

Vetenskaplig artikel 

2 Bradbury, D. (2013). The problem with Bitcoin. 
Computer Fraud and Security, 2013(11), 
ss. 5-8. 

 

Vetenskaplig artikel 

3 Dostov, V. & Shust, P. (2014). Cryptocurrencies: 
an unconventional challenge to the 
AML/CFT regulators? Journal of Financial 
Crime, 21(3), ss. 249-263. 

 

Vetenskaplig artikel 

4 Dwyer, G. P. (2014). The economics of Bitcoin 
and similar private digital currencies. 
Journal of Financial Stability, 17, ss. 81-
91. 

 

Vetenskaplig artikel 

5 Jacobs, E. (2011). Bitcoin: A bit too far? Journal 
of Internet Banking and Commerce, 16(2), 
ss. 1-4. 

 

Vetenskaplig artikel 

6 Kun, A. A. (2014). BITCOIN: THE CURRENCY 
OF THE FUTURE? Accountancy SA, ss. 34-35. 
 

Vetenskaplig artikel 

7 Moore, T. (2013). The promise and perils of digital 
currencies. INTERNATIONAL JOURNAL 
OF CRITICAL INFRASTRUCTURE 
PROTECTION, 6(3-4), ss. 147-149. 

Vetenskaplig artikel 

8 Moore, T. & Christin, N. (2013). Beware the 
middleman: Empirical analysis of Bitcoin-
exchange risk. I Financial Cryptography 
and Data Security 17th International 
Conference, FC, 2013 Okinawa, Japan, 
April 2013. ss. 25-33. DOI: 10.1007/978-3-
642-39884-1_3  

 
 
 
 

Vetenskaplig konferens 
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Nummer Referens Typ: 
9 Negurita, O. (2014). Bitcoin--between legal and 

financial performance. Contemporary 
Readings in Law and Social Justice, 6(1), 
ss. 242-248. 

 

Vetenskaplig artikel 

10 Segendorf, B. (2014). What is Bitcoin? Stockholm: 
Sveriges Riksbank. 

 

Institutionell publikation 
(Sveriges Riksbank) 

11 Wu, C. Y. & Pandey, V. K. (2014). The Value of 
Bitcoin in Enhancing the Efficiency of an 
Investor's Portfolio. Journal of Financial 
Planning, 27(9), ss. 44-52. 

 

Vetenskaplig artikel 

12 Yermack, D. (2013). Is Bitcoin a Real Currency? 
An economic appraisal. NBER Working 
Paper No. 19747. 

 

Institutionell publikation 
(National Bureau of 
Economic Research i USA) 

13 Leijonhufvud,	  J.	  (2014).	  Nordnetchef	  bränd	  på	  
bitcoin.	  Dagens	  Industri,	  25	  april. 

Tidningsartikel 
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1.2 Individuell presentation av använt material 
 
Baek, C. & Elbeck, M. (2015). Bitcoins as an investment or speculative vehicle? A 

first look. Applied Economics Letters, 22(1), ss. 30-34. 
 

Tabell 2.1 Arbetsflöde för kvalitetskontroll 
1. Är materialet från en pålitlig källa? 

Ø Är källan vetenskapligt förankrad i form av 
peer-review? 

o Ja 
Ø Finns ett tydligt ställningstagande av åsikter 

i texten? 
o Nej, resonemang utgår ifrån 

material. 
Ø Kan materialet bekräftas av fler källor? 

o Resonemang kring Bitcoins 
volatilitet finns hos majoriteten av 
relaterade studier. 

2. Är materialet fortfarande aktuellt gällande tid 
och rum? 
 

Ja. Författarnas information om Bitcoin är 
fortfarande aktuellt och publicerades under 
2015. 

 
3. Rör materialet den virtuella valutan Bitcoin? 
 

Ja. Baek och Elbeck resonerar kring 
virtuella valutor i sin helhelt, men studien 
undersöker endast Bitcoin. 
 

4. Rör materialet relevant information för att 
besvara forskningsfrågan? 
 

Ja. Studien rör Bitcoins volatilitet och hur 
den virtuella valutan möjligen skulle 
fungera som ett spekulativt instrument. Det 
finns resonemang vilket kan klargöra risker 
kring virtuella valutor. 
 

 
Materialets egenskap i studien: 
Artikeln presenterar en av få ekonometriska studier om Bitcoin. Främst bidrar Baek 
och Elbeck med information om Bitcoins volatilitet och ögonöppnande jämförelser 
mot aktieindexet S&P 500. Anvädningen av materialet motiveras med att det kan 
bidra till klargöra forskningsfrågan relatelat till finansiell/valuta-risk. 
 
Data/metod/innehåll: 
Baek och Elbeck (2015) har laddat hem data kring Bitcoin från www.bitcoinch-
arts.com i form av dagliga priser (US dollar) från juli 2010 till februari 2014. 
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Resterande data gällande exempelvis S&P 500-indexet är hämtat från Federal Reserve 
Bank of St. Louis. Data gällande S&P 500-indexet är daglig data.  
Typ: Vetenskaplig artikel, ekonometrisk studie. 
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Bradbury, D. (2013). The problem with Bitcoin. Computer Fraud and Security, 
2013(11), ss. 5-8. 

 
 

Tabell 2.1 Arbetsflöde för kvalitetskontroll 
1. Är materialet från en pålitlig källa? 

Ø Är källan vetenskapligt förankrad i form av 
peer-review? 

o Ja 
Ø Finns ett tydligt ställningstagande av åsikter 

i texten? 
o Nej, resonemang framfört i text 

utgår ifrån material. 
Ø Kan materialet bekräftas av fler källor? 

o Ja generellt, dock är Bradburys 
detaljer kring mjukvarurisker en 
av få källor på området i vår 
studie. 

2. Är materialet fortfarande aktuellt gällande tid 
och rum? 
 

Ja. Bradburys resonemang kring de 
tekniska aspekterna bakom Bitcoin gäller 
fortfarande vid datainsamlingens tidpunkt. 
 

3. Rör materialet den virtuella valutan Bitcoin? 
 

Ja. Artikeln förklarar möjliga tekniska 
risker specifikt för den virtuella valutan 
Bitcoin.   
 

4. Rör materialet relevant information för att 
besvara forskningsfrågan? 
 

Ja. Bradbury fokuserar på att beskriva de 
tekniska aspekterna bakom den virtuella 
valutan Bitcoin. Tekniska detaljer kring hur 
en virtuell valuta kan möjligen klargöra 
forskningsfrågan. Författaren lyfter fram 
faror med de tekniska detaljerna bakom 
Bitcoin och kan vara centralt i en klargöring 
av forskningsfrågan. 
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Materialets egenskap i studien: 
Bradburys artikel beskriver IT-säkerhet och mjukvarurisker bakom Bitcoin. I vår 
studie har materialet egenskap att beskriva just IT-risker bakom Bitcoin och attacker 
systemet kan behöva uthärda. Den virtuella valutan är i viss mån ett elitistiskt 
betalningsmedel och ett förtydligande bakom Bitcoins IT-säkerhet kan illusterar risker 
för en användare.  
 
Data/metod/innehåll: 
Bradbury resonerar konceptuellt kring Bitcoin och dess egenskaper ur ett IT-
perspektiv. Författaren beskriver externa studier och sammanfattar den tekniska 
risken för attacker mot Bitcoin. 
Typ: Vetenskaplig artikel, konceptuell med fokus på mjukvarurisker. 
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Dostov, V. & Shust, P. (2014). Cryptocurrencies: an unconventional challenge to the 
AML/CFT regulators? Journal of Financial Crime, 21(3), ss. 249-263. 

 
Tabell 2.1 Arbetsflöde för kvalitetskontroll 

1. Är materialet från en pålitlig källa? 
Ø Är källan vetenskapligt förankrad i form av 

peer-review? 
o Ja. 

Ø Finns ett tydligt ställningstagande av åsikter 
i texten? 

o Nej, resonemang framfört i text 
utgår ifrån material. 

Ø Kan materialet bekräftas av fler källor? 
o Ja. 

2. Är materialet fortfarande aktuellt gällande tid 
och rum? 
 

Ja. Dostiv och Shust resonemang gällande 
Bitcoin stämmer överens med övriga 
betraktelser i insamlat material. 
Förklaringar om Bitcoin stämmer överens 
med den mest dagsaktuella information 
studien har kommit i kontakt med 
(datainsamling gjort i mars 2015). 

 
3. Rör materialet den virtuella valutan Bitcoin? 
 

Ja. Artikeln rör även andra virtuella valutor 
men särskiljer information rörande Bitcoin. 
Texten har ett fokus på den utmaning 
AML/CFT regulatorer har gentemot 
kryptovalutor och relaterar till Bitcoin. 
 

4. Rör materialet relevant information för att 
besvara forskningsfrågan? 
 

Ja. Dostov och Shust beskriver det som att 
alla miners tillsammans utgör en 
centralbank och information om alla 
Bitcoins finns decentraliserat på samtliga 
lokala datorer. 
 

 
 
Materialets egenskap i studien: 
Framförallt bidrar Dostov och Shust med en generell bild av Bitcoins egenskaper. 
Författarna tar ett mer övergripande perspektiv än hos många andra använda artiklar. 
Därigenom placerar författarna Bitcoin i tiden och ger en bild av AML/CFT-
regulatorernas problem. Vi har avgränsat oss från samhällsrisker (ex beskriver 
författarna mycket om penningtvätt och terrorism) och därför är inte dessa 
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resonemang med i vår studie. 
 
Data/metod/innehåll: 
Dostov och Shust har beskrivit Digicash och Bitcoin som fall för centraliserade och 
decentraliserade virtuella valutor och deras egenskaper analyseras.  
Typ: Vetenskaplig artikel, konceptuell. 
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Dwyer, G. P. (2014). The economics of Bitcoin and similar private digital currencies. 
Journal of Financial Stability, 17, ss. 81-91. 

 
 
 

Tabell 2.1 Arbetsflöde för kvalitetskontroll 
1. Är materialet från en pålitlig källa? 

Ø Är källan vetenskapligt förankrad i form av 
peer-review? 

o Ja. 
Ø Finns ett tydligt ställningstagande av åsikter 

i texten? 
o Nej, resonemang utgår ifrån 

artikelns innehåll. 
Ø Kan materialet bekräftas av fler källor? 

o Ja. 
2. Är materialet fortfarande aktuellt gällande tid 
och rum? 
 

Ja. Dwyers artikel är en av vår studies nyast 
publicerade artiklar och resonemangen är 
fortfarande aktuella. 

 
3. Rör materialet den virtuella valutan Bitcoin? 
 

Ja. Artikeln fokuserar på Bitcoin men ger 
även indikationer på generaliserbarhet till 
andra liknande virtuella valutor. 
 

4. Rör materialet relevant information för att 
besvara forskningsfrågan? 
 

Ja. Dwyer studerar ekonomin bakom 
Bitcoin och ger en grundlig förklaring av 
dess skapande. Hur en Bitcoin skapas och 
relaterade ekonomiska effekter diskuteras. 
Materialet är relevant för forskningsfrågan. 
 

 
 
Materialets egenskap i studien: 
Dwyers berättande och illustration av Bitcoin har använts i vår studie för att 
presentera fallet. Framförallt ger författarens beskrivning av mining-processen en 
klarhet till ekonomiska följder och även risker. Jämnviktspriser och komparativa 
fördelar med ett mer nationalekonomiskt perspektiv är utanför vår studies ramar och 
används inte djupgående. 
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Data/metod/innehåll: 
Dwyer presenterar Bitcoin som fall och studerar sedan denne ur ett ekonomiskt 
perspektiv. Jämnviktspriser, volatilitet och komparativa fördelar analyseras. 
Typ: Vetenskaplig artikel, konceptuell. 
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Jacobs, E. (2011). Bitcoin: A bit too far? Journal of Internet Banking and Commerce, 
16(2), ss. 1-4. 

 
 
 

Tabell 2.1 Arbetsflöde för kvalitetskontroll 
1. Är materialet från en pålitlig källa? 

Ø Är källan vetenskapligt förankrad i form av 
peer-review? 

o Ja. 
Ø Finns ett tydligt ställningstagande av åsikter 

i texten? 
o Nej, resonemang framfört i text 

utgår ifrån material. 
Ø Kan materialet bekräftas av fler källor? 

o Ja, men Jacobs presenterar de 
mest utförliga resonemangen. 

2. Är materialet fortfarande aktuellt gällande tid 
och rum? 
 

Ja. Problematiken kring Bitcoins definition 
i EU-lagstiftning är fortfarande aktuellt. Det 
samma gäller Bitcoins mjukvarulicens som 
vid denna studies tidpunkt inte förändrats. 

 
3. Rör materialet den virtuella valutan Bitcoin? 
 

Ja. Materialet resonerar endast kring den 
virtuella valutan Bitcoin.  

4. Rör materialet relevant information för att 
besvara forskningsfrågan? 
 

Ja. Den legala miljö där Bitcoin befinner 
sig är oklar (se 1.2 Problembakgrund) och 
relevant för att klargöra forskningsfrågan. 
Utifrån den teoretiska referensramen kan 
det existera legala risker och Jacobs 
resonemang kan bidra till en yttrande av 
Bitcoins situation. 
 

 
Materialets egenskap i studien: 
Framförallt används Jacobs resonemang kring den legala situation som Bitcoin 
befinner sig i. För att besvara forskningsfrågan är informationen relevant då legala 
risker kan uppstå. 
Data/metod/innehåll: 
Direktivet 2009/110/EC gällande elektroniska valutor används av Jacobs som 
underlag för att ge en regulatorisk aspekt av Bitcoin i EU. Jacobs diskuterar även en 
bredare acceptans av Bitcoin hos branschledande organisationer. 
Typ: Vetenskaplig artikel, konceptuell. Utgår delvis från lagar och riktlinjer. 
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Kun, A. A. (2014). BITCOIN: THE CURRENCY OF THE FUTURE? Accountancy 
SA, ss. 34-35. 
 

Tabell 2.1 Arbetsflöde för kvalitetskontroll 
1. Är materialet från en pålitlig källa? 

Ø Är källan vetenskapligt förankrad i form av 
peer-review? 

o Ja. 
Ø Finns ett tydligt ställningstagande av åsikter 

i texten? 
o Nej, resonemang framfört i text 

utgår ifrån material. 
Ø Kan materialet bekräftas av fler källor? 

o Ja. 
2. Är materialet fortfarande aktuellt gällande tid 
och rum? 
 

Ja. Kun beskriver en legal situation kring 
Bitcoin som fortfarande är aktuell. Det förs 
resonemang kring system för redovisning 
och revision av Bitcoin. 

 
3. Rör materialet den virtuella valutan Bitcoin? 
 

Ja. Kun fokuserar enbart på den legala 
situationen och system för redovisning och 
revision kring Bitcoin.  
 

4. Rör materialet relevant information för att 
besvara forskningsfrågan? 
 

Ja. Den legala miljö där Bitcoin befinner 
sig är oklar (se 1.2 Problembakgrund) och 
relevant för att klargöra forskningsfrågan. 
Utifrån den teoretiska referensramen kan 
det existera legala risker och Kuns 
resonemang kan bidra till en yttrande av 
Bitcoins situation. Kun presenterar 
resonemang kring redovisning och revision 
som till hög grad har relevans till att 
besvara forskningsfrågan.   

 
Materialets egenskap i studien: 
Kuns resonemang kring Bitcoins legala situation används i studien för att klargöra 
den legala risk som kan uppstå. Materialet visar även på redovisnings- och 
revisionsmiljön vilket vi anser bör ingå i en beskrivning av fallet Bitcoin. 
Data/metod/innehåll: 
Kun presenterar en konceptuell artikel och utgår inte ifrån en fältforskning 
Typ: Vetenskaplig artikel, konceptuell. 
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Moore, T. (2013). The promise and perils of digital currencies. INTERNATIONAL 
JOURNAL OF CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION, 6(3-4), ss. 147-149. 
 
 
 

Tabell 2.1 Arbetsflöde för kvalitetskontroll 
1. Är materialet från en pålitlig källa? 

Ø Är källan vetenskapligt förankrad i form av 
peer-review? 

o Ja. 
Ø Finns ett tydligt ställningstagande av åsikter 

i texten? 
o Nej, de ställningstaganden som tas 

är relaterat till material i texten. 
Ø Kan materialet bekräftas av fler källor? 

o Ja. 
2. Är materialet fortfarande aktuellt gällande tid 
och rum? 
 

Ja. Moore förklarar risker och egenskaper 
hos Bitcoin som fortfarande är aktuella vid 
denna studies datainsamling. 

 
3. Rör materialet den virtuella valutan Bitcoin? 
 

Ja. Moore klarlägger digitala valutor med 
Bitcoin som främsta exempel.  
 

4. Rör materialet relevant information för att 
besvara forskningsfrågan? 
 

Ja. De förklaringar och resonemang som 
Moore beskriver kring Bitcoin möjliggör ett 
klargörande av forskningsfrågan. Materialet 
bidrar med en teknisk och översiktlig 
förklaring samt åsikter om Bitcoin. 
Uppfattningar kring Bitcoin kan vara 
relatera till dess risker. 
 

 
 
 
Materialets egenskap i studien: 
Moores resonemang kring Bitcoins risker och egenskaper bidrar till att 
konceptualisera fallet Bitcoin i vår studie. 
Data/metod/innehåll: 
Moore presenterar en konceptuell artikel och utgår inte ifrån en fältforskning 
Typ: Vetenskaplig artikel, konceptuell 
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Moore, T. & Christin, N. (2013). Beware the middleman: Empirical analysis of 
Bitcoin-exchange risk. I Financial Cryptography and Data Security 17th 
International Conference, FC, 2013 Okinawa, Japan, April 2013. ss. 25-33. 
DOI: 10.1007/978-3-642-39884-1_3  

 
Tabell 2.1 Arbetsflöde för kvalitetskontroll 

1. Är materialet från en pålitlig källa? 
Ø Är källan vetenskapligt förankrad i form av 

peer-review? 
o Ja, i form av en vetenskaplig 

konferens. 
Ø Finns ett tydligt ställningstagande av åsikter 

i texten? 
o Nej, resonemang framfört i text 

utgår ifrån material. 
Ø Kan materialet bekräftas av fler källor? 

o Ja. Sammanbrott av växlar är 
bekräftat av flera källor. 

2. Är materialet fortfarande aktuellt gällande tid 
och rum? 
 

Ja. Materialet är relevant för en riskanalys 
av Bitcoin-växlars historia fram till 2013. 

 
3. Rör materialet den virtuella valutan Bitcoin? 
 

Ja. Den studie som Moore och Christin har 
gjort rör Bitcoin-växlar. 
 

4. Rör materialet relevant information för att 
besvara forskningsfrågan? 
 

Ja. Utifrån kapitlet 2.1 Problemdiskussion 
finns en instabilitet kring virtuella valutor 
och dess miljö. Att inkludera de portaler där 
Bitcoin anskaffas kan visa risker för 
användandet av virtuella valutor. 
 

 
 
Materialets egenskap i studien: 
Författarna presenterar en av få ekonometriska studie av Bitcoin. Undersökningen av 
Bitcoin-växlar och dess försvinnande är relevant när risker analyseras. Växlarna är en 
portal in i Bitcoin-användandet och vi anser att information om dess överlevnad är av 
relevans för att besvara vår forskningsfråga.  
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Data/metod/innehåll: 
Moore och Christin har samlat historisk data från Bitcoins växelkurser som 
presenterats på hemsidan bitcoincharts.com. Denna data innehåller handelsvolymer 
och genomsnittliga priser för 40 olika Bitcoin-växlar som växlar Bitcoin till 33 olika 
valutor. Samtligt historiska data är insamlad fram till 16 januari 2013. 
 
Morre och Christin har även samlat in data för antalet dagar en Bitcoin-växel är 
operationell noterat av den första och sista observerbara handeln. En växel anses vara 
stängd om den inte fört någon handel två veckor före slutet av datainsamlingen (16 
januari 2013). Datamaterialet innehåller även information om växeln stängde ner på 
grund av säkerhetsintrång. 
Typ: Vetenskaplig artikel, ekonometrisk. 
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Negurita, O. (2014). Bitcoin--between legal and financial performance. 
Contemporary Readings in Law and Social Justice, 6(1), ss. 242-248. 

 
 
 

Tabell 2.1 Arbetsflöde för kvalitetskontroll 
1. Är materialet från en pålitlig källa? 

Ø Är källan vetenskapligt förankrad i form av 
peer-review? 

o Ja. 
Ø Finns ett tydligt ställningstagande av åsikter 

i texten? 
o Nej, resonemang framfört i text 

utgår ifrån material. 
Ø Kan materialet bekräftas av fler källor? 

o Ja. Den legala situationen 
bekräftas av flera källor. 

2. Är materialet fortfarande aktuellt gällande tid 
och rum? 
 

Ja. Negurita förklarar egenskaper och 
operationella mekanismer hos Bitcoin som 
fortfarande är aktuella vid denna studies 
datainsamling. Åsikter och resonemang som 
presenteras av Negurita är fortfarande 
relevanta.  
 

3. Rör materialet den virtuella valutan Bitcoin? 
 

Ja. Negurita fokuserar enbart på Bitcoin. 
 

4. Rör materialet relevant information för att 
besvara forskningsfrågan? 
 

Ja. Förklaringar kring 
transaktionsprocessen för Bitcoin är en 
teknisk aspekt av den virtuella valutan och 
kan möjligen medföra risker. De generella 
egenskaper som Negurita förklarar bidrar 
till att klarlägga Bitcoin som virtuell valuta. 
 

 
Materialets egenskap i studien: 
Negurita bekräftar de irreversibla transkationerna som Bitcoin innefattar, dess 
egenskaper gällande monetär kapacitet samt anledningen till Bitcoins uppkomst.  
Data/metod/innehåll: 
Artikeln är konceptuellt utformad och är en sammanställning av vad Bitcoin är och 
generellt om dess risker. Syftet är att beskriva Bitcoins legala och finansiella position. 
Typ: Vetenskaplig artikel 
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Plassaras, N. A. (2013). Regulating digital currencies: bringing Bitcoin within the 
reach of the IMF. Chicago Journal of International Law, 14(1), s. 377. 

 
 
 

Tabell 2.1 Arbetsflöde för kvalitetskontroll 
1. Är materialet från en pålitlig källa? 

Ø Är källan vetenskapligt förankrad i form av 
peer-review? 

o Ja 
Ø Finns ett tydligt ställningstagande av åsikter 

i texten? 
o Nej, resonemang framfört i text 

utgår ifrån material. 
Ø Kan materialet bekräftas av fler källor? 

o Ja, dock står Plassaras för de mest 
utförliga resonemangen kring 
valutainstitutioners situation. 
 

2. Är materialet fortfarande aktuellt gällande tid 
och rum? 
 

Ja. Materialet rör Bitcoins roll på 
valutamarknaden kopplat till IMF och andra 
aktörer. Problematiken för institutioner 
kring att kontrollera en digital valuta är 
fortfarande aktuell. 

 
3. Rör materialet den virtuella valutan Bitcoin? 
 

Ja. Materialet rör digitala valutor men 
Bitcoin används kontinuerligt som exempel 
på grund av dess vida acceptans. 
 

4. Rör materialet relevant information för att 
besvara forskningsfrågan? 
 

Ja. Resonemang som lyfts fram av 
Plassaras klargör en bild av Bitcoin på 
makroekonomisk nivå. Risker på 
valutamarknader går att applicera på Bitcoin 
och kan bidra till att belysa risker hos 
digitala valutor. Framförallt diskuteras IMF 
och dess svårigheter att hantera digitala 
valutor som Bitcoin. 
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Materialets egenskap i studien: 
Plassaras resonerar ur ett makroekonomiskt perspektiv där valutamarknaden och 
Bitcoin står i fokus. Vi valde att använde dessa argument då valutarisk är centralt i vår 
teoretiska referensram. Risker med Bitcoin kan även finnas på ett makroekonomiskt 
plan. Plassaras visar även hur ohanterlig Bitcoin som valuta. 
 
Data/metod/innehåll: 
Plassaras beskriver först fallet Bitcoin och relevant information för att undersöka 
IMFs relation till fallet. Därefter presenteras relevant information om hur IMF arbetar. 
Avslutningsvis resonerar Plassaras om hur Bitcoins relation och påverkarn för IMF. 
Typ: Vetenskaplig artikel. 
  



 
 

71 

Segendorf, B. (2014). What is Bitcoin? Stockholm: Sveriges Riksbank. 
 
 
 

Tabell 2.1 Arbetsflöde för kvalitetskontroll 
1. Är materialet från en pålitlig källa? 

Ø Är källan vetenskapligt förankrad i form av 
peer-review? 

o Nej, men källan är publicerad av 
Sveriges Riksbank och har ansetts 
vara tillräckligt vetenskapligt 
förankrad för att ingå i studien. 

Ø Finns ett tydligt ställningstagande av åsikter 
i texten? 

o Nej, men Segendrof är mån om att 
illustrera risker med Bitcoin. 

Ø Kan materialet bekräftas av fler källor? 
o Resonemang kring Bitcoins 

egenskaper och risker finns hos 
majoriteten av relaterade studier. 
 

2. Är materialet fortfarande aktuellt gällande tid 
och rum? 
 

Ja. Segendorf beskriver Bitcoin och dess 
risker på ett sätt som överensstämmer med 
övrig insamlat material. 

 
3. Rör materialet den virtuella valutan Bitcoin? 
 

Ja. Publikationen beskriver att nya virtuella 
valutor gjort intåg, men fokuserar sedan på 
Bitcoin. 
 

4. Rör materialet relevant information för att 
besvara forskningsfrågan? 
 

Ja. Segendrof fokuserar på ett 
användarperspektiv och risker kring 
Bitcoin. Generella förklaringar och 
riskupplysningar är relevant för att besvara 
forskningsfrågan. 
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Materialets egenskap i studien: 
Segendorf presenterar generell information om Bitcoin och även tekniska detaljer. Då 
syfte och frågeställning i vår studie fokuserar på risker med användandet av virtuella 
valutor är Segendorfs förklarande artikel ett sätt att illustrera exemplet Bitcoin. 
Segendorf presenterar även information kring Bitcoins risker, där 
konsumentskyddsperspektiv, sammanbrott av växlar och irreversibla transaktioner 
lyfts fram. 
Data/metod/innehåll: 
Artikeln syftar till att förklara hur Bitcoin fungerar. Segendorfs referenser rör främst 
information om Bitcoins egenskaper och artikeln är konceptuellt strukturerad.  
Typ: Institutionell publikation (Riksbanken) 
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Wu, C. Y. & Pandey, V. K. (2014). The Value of Bitcoin in Enhancing the Efficiency 
of an Investor's Portfolio. Journal of Financial Planning, 27(9), ss. 44-52. 

 
 
 

Tabell 2.1 Arbetsflöde för kvalitetskontroll 
1. Är materialet från en pålitlig källa? 

Ø Är källan vetenskapligt förankrad i form av 
peer-review? 

o Ja 
Ø Finns ett tydligt ställningstagande av åsikter 

i texten? 
o Nej, men Wu och Pandey har en 

mindre kritisk och mer objektiv 
syn på Bitcoins framtid. 

Ø Kan materialet bekräftas av fler källor? 
o Ja. Bitcoins korrelation undersöks 

även i andra studier med liknande 
resultat. 
 

2. Är materialet fortfarande aktuellt gällande tid 
och rum? 
 

Ja. Inga fler studier kring Bitcoin och dess 
potential som spekulativt instrument har 
gjorts vid vår studies genomförande. 
Korrelationsundersökningen är fortfarande 
relevant. 

 
3. Rör materialet den virtuella valutan Bitcoin? 
 

Ja. Forskarna studerar bland annat 
korrelation specifikt för virtuella valutan 
Bitcoin. 
 

4. Rör materialet relevant information för att 
besvara forskningsfrågan? 
 

Ja. Korrelationsanalysen författarna 
genomför kan klargöra frågor kring Bitcoins 
valutarisker. 
 

 
 
Materialets egenskap i studien: 
Wu och Pandey står för en av få ekonometriska studier om Bitcoin och vi anser att 
verklighetsförankningen i materialet är en motivation för användandet. Forskarna har 
undersökt Bitcoins korrelation till andra tillgångsformer och valutor. Materialet kan 
bistå med klargörande kring finansiella/valuta-risker hos Bitcoin. Wu och Pandey för 
även resonemang kring Bitcoins egenskaper och Europeiska centralbankens argument 
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om deflation. Vi anser även att en mindre kritisk och optimistisk syn på Bitcoin är en 
motivation för användandet i vår studie. För att studera fallet Bitcoin på et objektivt 
sätt finns det potential att använda material som författas av olika åsiktstagare. 
 
 
Data/metod/innehåll: 
Stängningspriser och handelsvolymer för Bitcoin är hämtat från Bitcoincharts.com 
och dagliga växelkurser för Euro, Yen, Pund, Australiensisk dollar och Kanadensisk 
dollar är hämtat från oanda.com. Dagliga priskvoter för guld har hämtats från 
Bloomberg Professional database. Wu och Pandey har även hämtat data gällande 
olika index. Världsvalutor är representerat av Bloomberg Dollar Spot Index 
(BBDXY), aktier är representerat av S&P 500 Index (SPX), obligationer är 
representerat av Bloomberg USD Investment Grade Composite Bond Index (BIG), 
den amerikanska fastighetsmarknaden är representerad av FTSE NAREIT total return 
index (FNARTR) och slutligen är varumarknader representerad av S&P CME spot 
commodities index (SPG – SCI). Volatility Index (VIX) hämtades även för att 
användas som ett verktyg vid volatilitetshantering av portföljer. 

 Typ: Vetenskaplig artikel, ekonometrisk. 
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Yermack, D. (2013). Is Bitcoin a Real Currency? An economic appraisal. NBER 
Working Paper No. 19747. 

 
 
 

Tabell 2.1 Arbetsflöde för kvalitetskontroll 
1. Är materialet från en pålitlig källa? 

Ø Är källan vetenskapligt förankrad i form av 
peer-review? 

o Nej, men publikationen är 
utformad under NBER-
institutionen vilket har en 
vetenskaplig riktning. 
Publikationen ingår som referens i 
ett flertal andra vetenskapliga 
artiklar vi använt. 

Ø Finns ett tydligt ställningstagande av åsikter 
i texten? 

o Nej, men Yermacks resonemang 
som förs är kritiskt färgade. 

Ø Kan materialet bekräftas av fler källor? 
o Ja. 

 
2. Är materialet fortfarande aktuellt gällande tid 
och rum? 
 

Ja. De resonemang och information som 
presenteras är fortfarande aktuella vid vår 
studies genomförande. 

 
3. Rör materialet den virtuella valutan Bitcoin? 
 

Ja. Bitcoin är den virtuella valuta Yermack 
diskuterar. 
 

4. Rör materialet relevant information för att 
besvara forskningsfrågan? 
 

Ja. Yermacks kritiska inställning till 
Bitcoin belyser flera risker. Då vi arbetat 
mycket med kvalitet i vårt material har vi 
bekräftat riskerna som används i vår 
empiriska sammanställning hos andra 
författare.  
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Materialets egenskap i studien: 
Yermacks artikel är frekvent använd då den har en kritisk och beskrivande till 
Bitcoins egenskaper och risker. Artikeln är refererad till av Segendorf och Dwyer 
samt ifrågasätter Bitcoin som valuta. Författaren har förutom resonemang även med 
olika analyser och sammanställningar av data. Volatilitet, korrelation och pris på 
Bitcoin presenteras. Vi motiverar kvaliteten i artikeln dess referering och att Yermack 
presenterar verklighetsförankrad data. Yermacks resonemang och data stämmer 
överens med övriga artiklars påståenden och studier. 
 
Data/metod/innehåll: 
Yermack har hämtat material för priser på Bitcoin, valutor och guld från följande 
hemsidor: 
http://bitcoincharts.com/charts/mtgoxUSD (Bitcoin). 
http://oanda.com/currency/historical-rates/ (valutor) 
https://research.stlouisfed.org/fred2/ (guld) 

Typ: Institutionell publikation (National Bureau of Economic Research i USA) 
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Leijonhufvud, J. (2014). Nordnetchef bränd på bitcoin. Dagens Industri, 25 april. 
 
 

1. Är materialet från en pålitlig källa? 
Ø Är källan vetenskapligt förankrad i form av 

peer-review? 
o Nej, men artikeln används för att 

illustrera ett exempel där Bitcoin 
har förlorats genom ett 
sammanbrott av växel. 

Ø Finns ett tydligt ställningstagande av åsikter 
i texten? 

o Nej, en persons reaktion på förlust 
av Bitcoin lyfts fram 

Ø Kan materialet bekräftas av fler källor? 
o Nej. Artikeln baseras på en 

intervju. 
 

2. Är materialet fortfarande aktuellt gällande tid 
och rum? 
 

Ja. De resonemang och information som 
presenteras är fortfarande aktuella vid vår 
studies genomförande. 

 
3. Rör materialet den virtuella valutan Bitcoin? 
 

Ja. Det rör Bitcoin och växeln Mt. Gox. 
 

4. Rör materialet relevant information för att 
besvara forskningsfrågan? 
 

Ja. Exemplet illustrerar en person som 
blivit av med Bitcoin p.g.a 
växelsammanbrott. Det illustrerar ett öde 
hos en användare av Bitcoin. 

 
Materialets egenskap i studien: 
Artikeln visar ett exempel då en person blivit av med Bitcoin på grund av att ett 
växelsammanbrott. Vårt syfte är att visa risker i användandet av en virtuell valuta som 
Bitcoin och en illustration av en känd person som blivit utsatt för risker bidrar till att 
besvara forskningsfrågan. 
Data/metod/innehåll: 
Intervju med Nordnetchef om sin förlust av Bitcoin. 

Typ: Tidningsartikel 
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1.3 Typexempel av material som ej använts 
 
Utdrag av material som inte använts i sammanställning av fallet Bitcoin och dess 
orsak: 
 
Roca, E., Su, J.-J. & Cheung, A. (2015). Crypto-currency bubbles: an application of 

the Phillips-Shi-Yu (2013) methodology on Mt. Gox bitcoin prices. Applied 
Economics, 47(23), ss. 2348-2358. 

 
 

Tabell 2.1 Arbetsflöde för kvalitetskontroll 
1. Är materialet från en pålitlig källa? 

Ø Är källan vetenskapligt förankrad i form av 
peer-review? 

o Ja. 
Ø Finns ett tydligt ställningstagande av åsikter 

i texten? 
o  

Ø Kan materialet bekräftas av fler källor? 
o  

2. Är materialet fortfarande aktuellt gällande tid 
och rum? 
 

Ja. 
 
3. Rör materialet den virtuella valutan Bitcoin? 
 

Ja. 
 

4. Rör materialet relevant information för att 
besvara forskningsfrågan? 
 

Möjligen. 
 

 
Orsak: 
Materialet publicerades/inkluderades på Summon efter vi avslutade vår 
datainsamling. 
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Pîrjan, A. & Dana - Mihaela, P. (2008). DEMATERIALIZED MONIES - NEW 
MEANS OF PAYMENT. Romanian Economic and Business Review, 3(2), ss. 
37-47. 

 
Tabell 2.1 Arbetsflöde för kvalitetskontroll 

1. Är materialet från en pålitlig källa? 
Ø Är källan vetenskapligt förankrad i form av 

peer-review? 
o JA 

Ø Finns ett tydligt ställningstagande av åsikter 
i texten? 

o  
Ø Kan materialet bekräftas av fler källor? 

o  
2. Är materialet fortfarande aktuellt gällande tid 
och rum? 
 

Delvis. 
 
3. Rör materialet den virtuella valutan Bitcoin? 
 

Nej. 
 

4. Rör materialet relevant information för att 
besvara forskningsfrågan? 
 

Nej. 
 

 
 
Orsak: 
Materialet rör ej valutan Bitcoin och kan anses föråldrad. 

 
  



 
 

80 

Griffin, G. (2013). Virtual Currencies in the Crosshairs. Criminal Justice, 28(3), ss. 1-
2. 

 
Tabell 2.1 Arbetsflöde för kvalitetskontroll 

1. Är materialet från en pålitlig källa? 
Ø Är källan vetenskapligt förankrad i form av 

peer-review? 
o Ja 

Ø Finns ett tydligt ställningstagande av åsikter 
i texten? 

o  
Ø Kan materialet bekräftas av fler källor? 

o  
2. Är materialet fortfarande aktuellt gällande tid 
och rum? 
 

Delvis. 
 

3. Rör materialet den virtuella valutan Bitcoin? 
 

Nej. 
 

4. Rör materialet relevant information för att 
besvara forskningsfrågan? 
 

 
 
 
Orsak: 
Materialet fördjupar ej resonemang kring Bitcoin och kan ej bidra till besvaring av 
forskningsfrågan. 
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