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Abstract
This study examines why Swedish banks don’t offer services linked to cryptocurrencies and

how private investors are affected by this. Further, the study examines what risks a private

person has to consider if they want to invest in Bitcoin, and the pros and cons of the Bitcoin

investment case. In order to answer these questions, interviews were conducted with people

in the Swedish financial industry with previous knowledge of Bitcoin.

The Swedish banks generally have a restrictive and cautious attitude when it comes to

cryptocurrencies. This is partly due to the difficulty of complying with the laws on money

laundering. Hence, private investors are forced to turn to lesser-known players. Since the

market is not regulated this entails a number of risks. More investors want to include Bitcoin

in their investment portfolio, but many of them lack the knowledge for the technique and

therefore don't understand the reasons for fluctuations in price, which makes it easier to rely

on the irrational part of the brain and make bad investment decisions.
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Förord
Vi vill framföra ett stort tack till alla som har hjälpt till och bidragit till framställandet av

denna uppsats. Tack till de respondenter som tagit sig tiden att ställa upp på intervjuer som

gav oss möjligheten att undersöka vårt valda forskningsområde. Vi vill också tacka vår

handledare Gert Sandahl som hjälpt oss under arbetets gång samt alla opponenter för

intressanta diskussioner och konstruktiv kritik.

Göteborg Maj 2022

Linnéa och Simon
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Begrepp & förkortningar
För att underlätta för läsaren har begrepp som används i uppsatsen sammanställts nedan.

● AML - Anti Money Laundering.

● CTF - Counter-Terrorist Financing.

● Dark web - ett samlingsnamn för webbplatser som inte nås via en vanlig webbläsare.

För att komma ut på “dark web” krävs speciell programvara eller behörighet.

● FOMO - Fear Of Missing Out.

● Hedge - En investering eller position avsedd att minska din riskexponering.

● Kryptocertifikat - en finansiell produkt som följer utvecklingen på en viss

kryptovaluta utan att ägaren av certifikatet behöver äga själva kryptovalutan.

● MiCA-förordningen (Markets in Crypto Assets) - Ett förslag på EU-nivå till att reglera

marknaden för kryptovalutor som i dagsläget inte omfattas av EU:s befintliga

regelverk.

● Stable coin - en typ av kryptovaluta vars värde är kopplat till en annan valuta, råvara

eller finansiellt instrument.
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1. Introduktion
Intresset för kryptovalutor1 har under de senaste åren ökat kraftigt, inte minst på grund av

den snabba värdeökningen som skett i kryptovalutor som Bitcoin2 och Ethereum. Att

aktiemarknaden stiger i värde över tid håller de flesta inom finansbranschen med om, medan

det råder väldigt skilda åsikter om huruvida man ska investera i kryptovalutor eller inte. En

del framstående investerare anser att kryptovalutor bör finnas med i ens investeringsportfölj,

medan andra helt är emot tanken på att investera i dessa.

1.1 Bakgrund
Förslaget på Bitcoin kom till för att skapa ett elektroniskt peer-to-peer betalningssystem utan

behovet av en tredje part (Nakamoto, 2008). Bitcoin är en kryptovaluta vilken är en digital

valuta vars infrastruktur är säkrad genom kryptografi (Investopedia 2022). Bitcoin är världens

största kryptovaluta sett till det totala marknadsvärdet, och var den första kryptovalutan som

nådde stor popularitet och framgång. Den första bitcoinen skapades i början på 2009.

Skaparen är pseudonymen Satoshi Nakamoto, det är inte allmänt känt vem eller vilka det är.

Sedan 2009 har bitcoinpriset stigit kraftigt men det har fått uppleva flera cykler med kraftiga

nedgångar såväl som uppgångar. Bitcoin har inget underliggande värde, det finns alltså ingen

som garanterar dess nominella värde och det finns ingen underliggande tillgång som den är

kopplad till. Värdet bestäms istället av det begränsade utbudet, marknadens efterfrågan och

marginalkostnaden vid produktion. Bitcoinnätverket är decentraliserat vilket innebär att det

inte finns någon specifik utfärdare av valutan och därmed ingen aktör som har direkt kontroll

över den. Banker och stater är inte inblandade. Avsaknaden av en tredje part innebär en

möjlighet för snabbare, billigare och smidigare transaktioner. För att det ska fungera som det

ska är systemet beroende av dess användare. En stor mängd datorer (kallas även noder eller

miners) världen över verifierar de transaktioner som görs. Det sker via en energikrävande

process som kallas för mining.

Bitcoins existerar inte fysiskt, de lagras elektroniskt i en öppen huvudbok som alla användare

har åtkomst till men varje post är krypterad (Investopedia 2022). Tekniken som möjliggör det

decentraliserade Bitcoinnätverket kallas för blockkedja. En blockkedja är en databas som

2 Arbetet kommer särskilja på “Bitcoin” och “bitcoin”, där den första termen avser nätverket/systemet medan
den andra termen avser en enhet.

1 Genomgående i arbetet används termen “kryptovaluta” istället för “kryptotillgång”. Motiveringen är att
“kryptovaluta” är den definition som är vanligast förekommande medialt.
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innehåller information och som delas mellan noderna/datorerna i nätverket. Informationen

lagras i grupper som kallas för block. När ett block är fyllt stängs det och länkas till det

tidigare blocket via kryptografi. På så vis bildas en kedja med information i kronologisk

ordning, det är denna kedja som kallas för blockkedja. När ett block med information väl har

lagts till i den decentraliserade blockkedjan är den informationen oåterkallelig. Det går inte

att ändra ordning på blocken eller ändra den information som finns lagrad. Tekniken

upprätthåller en säker och decentraliserad registrering av transaktioner. Den genererar ett

förtroende utan behov av en betrodd tredje part.

Kryptovalutor har två huvudsakliga användningsområden (Söderberg 2018). De kan fungera

som betalningsmedel eller som en investering. Troligtvis används det i liten utsträckning som

betalningsmedel då det fortfarande är få företag som erbjuder den typen av

betalningslösningar.

Till krypteringen i blockkedjan finns det två olika nycklar kopplade, en offentlig och en

privat (Investopedia 2022). Dessa nycklar består av långa strängar av siffror och bokstäver.

Den offentliga nyckeln kan liknas med ett bankkontonummer. Den fungerar som en adress

synlig för alla användare och de kan därmed skicka bitcoins till denna. Den privata nyckeln

kan liknas med en PIN-kod till ett bankkort kopplat till bankkontot. Den är tänkt vara hemlig

för alla förutom dess ägare och förvaras i en så kallad kryptoplånbok. Den privata nyckeln

används för att godkänna transaktioner i bitcoins.

Det finns drygt 19 miljoner bitcoin framtagna i dagsläget (Coinmarketcap 2022). Det finns ett

tak på 21 miljoner bitcoin, fler än så kommer det inte kunna tas fram enligt det nuvarande

protokollet, en “instruktionsbok” för hur systemet ska fungera och är en del av systemet i sig

och går inte att ändra på om det inte råder konsensus (Investopedia 2022). Det begränsade

utbudet är en av de stora skillnaderna jämfört med de traditionella valutorna där det inte finns

någon begränsning för hur mycket centralbankerna kan trycka. Nya bitcoins tas fram genom

en process som kallas mining där bitcoins erhålls som en form av belöning för den datorkraft

som tillförs till systemet. Belöningens storlek halveras ungefär vart fjärde år vilket innebär att

de återstående två miljoner bitcoins som ännu inte är framtagna kommer ta mycket längre tid

att ta fram än den tid det tog för dagens existerande 19 miljoner. Den sista bitcoinen beräknas

vara framtagen runt år 2140. En bitcoin är delbar i 100 miljoner bitar. Den minsta enheten
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kallas för “satoshi”. Om det skulle behövas och om användarna godtar det så finns möjlighet

att göra en bitcoin delbar i ännu mindre delar.

Kryptovalutorna utgör inte något större hot mot den finansiella stabiliteten, men samtidigt går

det inte att utesluta att en ökad användning av kryptovalutor skulle kunna öka till en nivå som

skulle kunna öka risken för det finansiella systemet (Söderberg 2018). Han menar att det

exempelvis skulle kunna ske om etablerade finansiella institut skulle börja investera i denna

marknad.

1.2 Problembeskrivning
Då det råder olika åsikter om ämnet kan det vara svårt för en privatperson att skapa sig en

neutral åsikt. Naturligt är då att de söker råd hos sin bank, men då storbankerna inte erbjuder

tjänster kopplade till kryptovalutor och avstår från att ge konkreta råd tvingas

privatinvesterare att vända sig till mindre kända aktörer. Bankernas avståndstagande innebär

en ökad risk för privatpersoner då det kan vara svårt att veta vilka aktörer det går att förlita

sig på. Det mediala intresset har på senare tid ökat vilket lett till att de flesta någon gång har

hört talas om kryptovalutor. Trots den ökade populariteten och påtagliga närvarandet i

samhället finns det skilda åsikter om ämnet. Kryptovalutans risker och utmaningar samt dess

potential är ämnen som problematiseras (Tu & Meredith 2015). Osäkerheter och okunskap

om tekniken bakom kryptovalutorna är vanligt förekommande, vilket medför större risker vid

eventuell användning eller handel med dem.

1.3 Syfte
Syftet med arbetet är att beskriva orsakerna till att storbankerna tar avstånd från tjänster

kopplade till kryptovalutor och vilken påverkan det får på privatinvesterare. Vidare

problematiseras svårigheten att finna pålitlig och neutral information som grund till

investeringsbeslut. Uppsatsen ska även ge läsaren en sammanställning på de främsta riskerna

med att investera i kryptovalutor. Läsaren ska få en ökad förståelse för kryptovalutan Bitcoin

och en förståelse för vad som är viktigt att tänka på kopplat till dess framtida utveckling.

Studien är i grunden en nulägesanalys från den aktuella tidsperioden våren 2022, som

presenterar möjlig framtida utveckling för kryptovalutan och kommer kunna bidra till mer

forskning om Bitcoin.
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1.4 Frågeställningar
- Vad är orsaken till att de svenska storbankernas avståndstagande till kryptovalutor och

hur påverkar det privatinvesterare?

- Vad är det viktigt för en privatperson att tänka på om man vill investera i Bitcoin?

- Vad talar för respektive emot investeringscaset Bitcoin?

2. Teoretisk referensram
2.1 Proof of Work och Proof of Stake
Decentraliserade kryptonätverk har inte någon central aktör som håller koll på nätverket så att

allt fungerar som det ska och säkerställer att ingen spenderar samma pengar två gånger

(Coinbase 2022). Istället används något som kallas för “konsensusmekanism”. Det innebär att

samtliga datorer som är uppkopplade till kryptonätverket tillsammans kommer överens om

vilka transaktioner som är legitima. Det finns två dominerande konsensusmekanismer som

används i de flesta kryptonätverken idag. Det ena och det äldre av de två kallas för Proof of

Work, det andra nyare kallas för Proof of Stake. Bägge mekanismerna straffar de som

försöker skada eller föra in fel information i nätverket. Det som skiljer dem åt är hur de olika

teknikerna fungerar.

Proof of Work används i Bitcoinnätverket. Det kräver en stor mängd datorkraft då så kallade

virtuella miners tävlar om att bli först att lösa komplexa matematiska problem (Coinbase

2022). Ju fler och starkare datorer som används desto större chans att lyckas. Den som blir

först är den som uppdaterar blockkedjan med de senaste verifierade transaktionerna och får

en förutbestämd mängd av kryptovalutan som belöning, vilket utökar det befintliga utbudet.

Proof of Work har en relativt simpel teknik men det är ett säkert sätt att bibehålla en säker

decentraliserad blockkedja. Ju mer värdet på kryptovalutan går upp desto fler miners ansluter

till nätverket vilket leder till att säkerheten höjs. Ju mer nätverket växer desto svårare blir det

för en enskild individ eller grupp att ha kontroll, eftersom det krävs för mycket datorkraft.

Nackdelen med Proof of Work är att processen är energikrävande. Det kan försvåra att

applicera nyare tekniker och lösningar kopplade till kryptovalutor, därför har nyare alternativ

utvecklats och det mest dominerande kallas Proof of Stake.
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Proof of Stake erbjuder en lösning som är mindre energikrävande (Coinbase 2022). Målet

med Proof of Stake är att maximera hastighet och effektivitet samtidigt som avgifterna ska

vara låga. Likheten med Proof of Work är att en deltagare i nätverket väljs ut för att lägga till

de senaste transaktionerna till blockkedjan och får ett antal av kryptovalutan som belöning.

Skillnaden är hur deltagaren väljs ut. Med Proof of Work tävlar alla om denna plats, medan

med Proof of Stake är det generellt så att användarna satsar egna krypto i hopp om att bli

utvald. Valet av vinnare baseras på både hur mycket krypto som varje användare har satsat,

samt hur länge de har varit “investerade”. Ju högre insats desto större chans att bli utvald.

Den som blir utvald får till uppgift att validera och bekräfta det senaste blocket av

transaktioner. När vinnaren har bekräftat det senaste blocket av transaktioner måste de övriga

användarna intyga att det har gått rätt till och när tillräckligt många godkänt uppdaterar

nätverket blockkedjan. Samtliga deltagare som intygat att det stämmer får också belöning i

form av krypto. Denna belöning distribueras generellt i proportion till insatsen.

2.2 Vad som karaktäriserar en valuta (pengar)
Begreppet “kryptovalutor” som Bitcoin med flera ofta kallas antyder likheter med etablerade

valutor utgivna av centralbanker (Söderberg 2018). Det väcker frågan ifall kryptovalutor ska

betraktas som pengar. Söderberg presenterar tre huvudsakliga definitioner på vad som

karaktäriserar pengar.

Den första definitionen utgår från att pengar måste vara knutna till en underliggande vara som

har ett självständigt marknadsvärde (Söderberg 2018). Historiskt har denna underliggande

vara ofta utgjorts av en ädelmetall, därav namnet metallism. Det kan exemplifieras med

guldmyntfoten som Sverige följde mellan 1873 och 1914. Idag finns ingen sådan formell

koppling hos de etablerade världsvalutorna. Den andra definitionen, chartalism, utgår från att

pengar endast är en juridisk skapelse som enbart kan skapas av en stat. Den tredje

definitionen, funktionalism, utgår från att pengar måste uppfylla vissa funktioner för att

räknas som pengar. Det är idag den mest allmänt godtagna definitionen av pengar. Det finns

tre funktioner som beskriver funktionalism: betalningsmedel, räkneenhet och värdebevarare.

Betalningsmedel - det används som ett accepterat betalningsmedel vilket eliminerar

problematiken med ett bytessystem: att bägge parter måste hitta en vara eller tjänst som de

kan byta med varandra.

Räkneenhet - det används som en gemensam numerisk standardenhet för att mäta

10



värde på olika varor och tjänster som finns i en ekonomi.

Värdebevarare - värdet på pengarna ska inte förändras nämnvärt, en individs beslut

att använda pengarna ska inte påverkas av hur värdet förändras.

Söderberg (2018) anser att kryptovalutor sannolikt inte kan klassificeras som pengar i någon

utav de tre tidigare nämnda definitionerna. De är vare sig knutna till en vara med

marknadsvärde eller utfärdade av en nationalstat. När det gäller den tredje definitionen är det

snarare en fråga i vilken grad som de olika villkoren uppfylls. Han menar att kryptovalutor,

Bitcoin i synnerhet, i första hand inte används som betalningsmedel och därmed uppfylls inte

den tredje definitionen.

2.3 Volatilitet
Bitcoin har liknande egenskaper som en traditionell valuta, men flera empiriska studier

klassificerar kryptovalutan som en investering snarare än en valuta på grund av dess höga

volatilitet (Baur & Dimp, 2021). Författarna konstaterar att volatiliteten hos Bitcoin nästan är

tio gånger högre än volatiliteten hos de två valutaparen EUR/USD och JPY/USD. Den höga

volatiliteten är ett hinder för att uppnå de egenskaper som en valuta associeras med: måste

fungera som betalningsmedel, räkneenhet och värdebevarare. De kommer fram till slutsatsen

att Bitcoin inte kan fungera som en valuta i dagsläget, men de utesluter inte heller att det kan

bli så i framtiden.

Bitcoin som ett betalningsmedel: om ett köp ska göras med bitcoins idag behöver köparen

köpa bitcoins vilka sedan ges till säljaren i utbyte mot en vara eller tjänst (Baur & Dimp,

2021). Säljaren kommer troligtvis att sälja bitcoinen i utbyte mot sin lokala valuta. Med tanke

på den höga volatiliteten innebär en sådan transaktion en hög risk att värdet på försäljningen

ändras drastiskt. Bitcoin accepteras i stor utsträckning inte som ett betalningsmedel och kan

således inte fungera som räkneenhet. Det medför att handelspartners drabbas av ytterligare

kostnader: direkta i form av avgift för valutaväxling samt indirekta på grund av Bitcoins höga

volatilitet. Till följd av dess höga volatilitet anser författarna att det också är svårt, om inte

omöjligt, att härleda det verkliga värdet av en vara eller tjänst mätt i bitcoins. Den är därför

inte användbar som en räkneenhet. Bitcoin som värdebevarare: som följd av Bitcoins höga

volatilitet verkar det som att den inte kan fungera som en värdebevarare, men enligt
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författarna går det att argumentera för att Bitcoin över längre perioder visar egenskaper som

karaktäriserar en värdebevarare eftersom den långsiktiga prisutvecklingen har varit positiv.

2.4 Avsaknaden av koppling till en reell tillgång
Är Bitcoin enbart en spekulativ tillgång eller är det en valuta? Baseras värdet enbart på

individers tankar och framtidstro om valutan eller finns det något som kopplar kryptovalutan

till ett reellt värde? Kryptovalutans oreglerade och decentraliserade form för med sig ett antal

funderingar på hur tillgången värderas. Ser man till kyptovalutans trend i mycket varierande

volatilitet blir det ännu mer relevant att få svar på frågan. Studier utförda av Molnár och

Širaňová (2020) tyder på att volatiliteten hos Bitcoin i stor grad påverkas av nyheter gällande

regelverk för valutan, incitament för investerare och därmed makroekonomiska faktorer över

lag. Kryptovalutan är beroende av att människor har en vilja av att använda sig av systemet

som betalningsmetod (Bourghelle et al. 2022). Författarna konstaterar att Bitcoins värde

främst ligger till grund av människors spekulationer om kryptovalutan. Vidare framförs det

att värdet på en bitcoin kan beskrivas genom en så kallad “random walk theory” och att

värdet utgörs av en rationell spekulativ bubbla.

2.5 Avsaknad av reglering
Bitcoins konstruktion, likt många andra kryptovalutors system, bygger på en teknik som

skapats med en påtaglig frånvaro av olika tillsynsmyndigheter (Böhme et al. 2015). Det

saknas en styrning av underliggande programvara och det genererar flera olika konsekvenser

för kryptovalutans funktion. Systemet saknar bland annat en mediär eller mellanhand för

verifiering av användarnas identiteter. Mellanhänder som av andra betalningsmetoder

vanligtvis sköts av finansiella institutioner eller betalningshandläggare. Det medför att det

saknas bevakningslistor och det finns ingen kontrollprocedur för att konstatera att en individ

är den som den påstås vara för kryptosystemet. Genom det som nämnts ovan blir

användandet av systemet mer privat då de inte finns lika stora möjligheter till regulatorisk

tillsyn, och därför kan Bitcoinsystemet anses vara mycket flexibelt.

I början uppfattades det som omöjligt att kunna reglera Bitcoin på grund av det

decentraliserade nätverket (Böhme et al. 2015). Den ursprungliga visionen var att Bitcoin

skulle ligga utanför statlig kontroll och reglering. Idag verkar det möjligt att reglera Bitcoin

och det finns ett flertal argument som talar för att det vore fördelaktigt att reglera marknaden
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för kryptovalutor. Reglering skulle ge ett starkare konsumentskydd samt möjliggöra för

tillsynsmyndigheter att kunna åtgärda problem kopplade till illegal verksamhet. Kopplat till

illegal verksamhet finns det tre områden där reglering skulle hjälpa. Det första rör attacker

mot Bitcoin och dess infrastruktur, exempelvis hacking attacker och stöld av bitcoins. Det

andra är möjligheten till penningtvätt. Till följd av att nätverket till viss del är anonymt kan

det användas till att tvätta pengar, vilket ger spår men som kan vara svåra att komma över.

Det tredje området är transaktioner av kryptovalutan vilka stöder kriminell verksamhet,

exempelvis försäljning av olagliga varor och produkter.

Det uppstår problem kopplat till konsumentskydd som följd av att bitcointransaktioner är

oåterkalleliga (Böhme et al. 2015). Det finns skyddsmekanismer till de flesta elektroniska

betalningssystem som skyddar konsumenten mot obehöriga överföringar, men sådana

skyddsmekanismer finns inte för Bitcoin. Avsaknaden av sådana medför stora risker för

konsumenterna. Det behöver också framgå tydligt för konsumenten vad det är för typ av

produkt och att de har förståelse för vilka risker som finns.

2.6 Teknologiacceptansmodellen - tilliten till ny teknologi
Hur väl en person tar till sig och använder ny teknologi kan förklaras av de två teorierna

Teknologiacceptansmodellen (TAM) och the model of trust development. Enligt

teknologiacceptansmodellen, som utgår från den genomsnittliga personens påverkan av ny

teknik, så är inställningen till tekniken avgörande för acceptansnivån (Davis, 1989). En

övertygelse och förståelse för tekniken behövs hos investeraren för att denne ska bli

tillräckligt trygg för att investera och använda sig av den nya teknologin. En individ blir mer

övertygad till användandet av tekniken då nyttan för den framställs. Kostnader är en annan

faktor som inkluderas vid analysen av acceptansen för ny teknologi. Implementeringsstrategi

för ny teknik blir avgörande för användandet då kostnader och nytta ställs mot varandra.

Det finns ett stort behov av att känna tillit till motparter vid implementeringen av ny

teknologi (Jarvenpaa et al. 2000). Förtroendet ska fortsatt existera vid inträffandet av

eventuella problem eller hinder. Kryptovalutamarknadens avsaknad av konsumentskydd samt

oreglerade struktur försvårar tilliten för systemet. Tilliten är avgörande för den nya

innovationens framtida användande och resonemanget går hand i hand med de för

teknologiaceptansmodellen (Rupp et al. 2018). Transparens resulterar i ökad tillit för den nya
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teknologin. Tillit byggs upp över tid och kommer att vara en viktig faktor för kryptovalutans

fortsatta utveckling (Tapscott 2016).

2.7 Hype Cykel-teorin

Figur 2. Illustration av Hype Cykel-teorin

Källa: Insider6 (2020)

När en ny innovation upptäcks och den är implementerbar samt önskvärd för förbättringar i

samhället kan det uppstå en hype runt den enligt Hype Cykel-teorin (Chandler & Munday,

2016). För att en ny teknik ska bli väl etablerad i samhället måste även andra faktorer stämma

in som mogen marknad och nyttan av tekniken måste framgå. Utan en mogen marknad kan

en ny innovation resultera i endast hype och en spekulationsbubbla som svalnar av med tiden

och inte leder fram till några resultat. Att kryptovalutorna varit hypade det senaste åren är

ingen nyhet, men trots det finns de som tror att vi kan ha uppnått en topp av uppblåsta

förväntningar enligt Hype Cykel-teorin. Enligt teorin finns det ett rörelsemönster i hypen som

kan ge bild för hur framtida användningen för en ny teknologi kommer se ut. Hypen sätts

igång av en teknologisk trigger som får förväntan och spekulation att stiga drastiskt för att

sedan hamna på en topp av förväntningar där investerarna inkluderat ouppnåeliga

förväntningar på tekniken. Till följd av toppen kommer en krasch av djup besvikelse och med

tiden växer förväntningarna till mer realistiska nivåer, som börjas med en uppåtgående

upplysning, som efter ett tag planas ut till en produktivitetsplatå som ofta blir långvarigare än

de tidigare fluktuationerna i förväntningar. Det råder olika åsikter om Bitcoins framtida

utveckling då tekniken bakom systemet fortfarande medför flertalet positiva konsekvenser
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vilket talar för att kryptovalutan kommer användas mer i framtiden då en digitalisering av

finansvärlden blir allt mer omfattande.

3. Metod
Metoden som ligger till grund för uppsatsen är en litteraturstudie där källor främst hämtats

från nätet via Göteborgs Universitetsbibliotek. Genom att använda olika databaser

underlättades insamlingen av relevanta vetenskapliga uppsatser. Vidare var målet att samla in

information från personer som hade erfarenhet av kryptovalutan Bitcoin. En datainsamling

genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer som bildade grunden för uppsatsens

resultat och diskussion.

Ett genomgående mål med metoden var att informationsinhämtningen skulle vara granskat ur

ett källkritiskt perspektiv samt att informationen skulle bearbetas och presenteras objektivt.

Det lades stor vikt på objektiviteten i arbetet med anledning i den genomgående trenden av

olika åsikter gällande kryptovalutor. Det blev viktigt att bevara objektiviteten för att kunna ge

läsaren en neutral och rättvisande bild av undersökningen.

Sekundärdatan som hämtades från online-databaser utgjorde grunden till diskussion av de

risker och möjligheter som kryptovalutor innebär. De gav även kompletterande information

till primärdatan som samlades in genom intervjuer.

3.1 Datainsamling - intervjuer
Vid framställandet av studien genomfördes ett antal intervjuer som bestod av relevanta frågor

gällande kryptovalutan Bitcoin. Frågorna formulerades med syftet att besvara uppsatsens

frågeställningar. Företag och personer av intresse på den finansiella marknaden kontaktades

tills det fanns tillräckligt med information för att kunna besvara studiens frågeställningar.

Respondenterna som söktes till intervju hade tidigare kunskaper inom ämnet.

3.2 Förberedelse av intervju
De medverkande respondenterna nåddes främst genom mailkontakt. I kontaktmailen

presenterades problemdiskussion och syftet med uppsatsen. Det framgick även att de

personer som efterfrågades skulle ha tidigare kunskaper inom ämnet. Några av de som
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kontaktades ville ha tillgång till intervjufrågorna i förväg. Strukturerade frågor utgjorde

grunden till intervjun medan anpassade frågor utformades utifrån vem respondenten var för

att ge mer nyanserade resonemang.

3.3 Utförande av intervju
Vid intervjuerna var båda författarna närvarande och intervjuerna genomfördes via digitala

mötesplatser. Intervjuerna spelades in och efter avslutad intervju transkriberades

inspelningarna. Därefter gjordes en renskrivning av dessa texter och då belystes den

viktigaste informationen från intervjuerna. Vid mötet med respondenten förklarades syftet

med arbetet och de fick möjlighet att godkänna att intervjun skulle spelas in samt ge tillåtelse

till deras namn används som referens till uppsatsen. De informerades även om att det

inspelade materialet skulle raderas efter transkribering av innehållet.

3.4 Reliabilitet och validitet
Reliabilitet och validitet är två viktiga aspekter som ger mått på kvaliteten på en kvalitativ

undersökning. För att skapa en hög reliabilitet skapades standardiserade frågor i första delen

av intervjun som ställdes till samtliga respondenter med syftet att läsaren skulle kunna

jämföra svaren. En avvägning gjordes mellan reliabiliteten och att undvika

informationsbortfall då andra hälften av frågorna i intervjun var anpassade till respondenten.

Det fanns en vilja att samla in jämförbar data men också en vilja att nyansera och fördjupa

resonemang hos respektive respondent. Hade intervjun varit fullständigt standardiserad hade

reliabiliteten för arbetet således kunnat varit högre. Men då tyder det på att ett större

informationsbortfall hade skett. Vidare spelades intervjuerna in, vilket underlättade för analys

och transkribering av innehållet. Att det som var syftet att undersökas verkligen är det som

sedan mäts, det vill säga validiteten, var något som lades stor vikt på. För att öka validiteten i

arbetet har tydliga frågeställningar och syfte formulerats som ska ge grund för relevanta

slutsatser. Vidare är det viktigt att ha i åtanke att förutsättningarna för Bitcoin ständigt

förändras och det kan i framtiden råda andra omständigheter än de som fanns under tiden

denna undersökning ägde rum vilket kan göra att validiteten för arbetet förändras.

3.5 Avgränsningar
Då olika kryptovalutor har olika tekniker och egenskaper avgränsas arbetet till att enbart

undersöka kryptovalutan Bitcoin. Valet av kryptovaluta grundas i att Bitcoin är den största
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sett till marknadsandel och den mest populära. Studien har avgränsats geografiskt till Sverige

då respondenterna till intervjun endast arbetar inom den svenska finansbranschen, och

undersökningen utgår från att belysa användandet av Bitcoin i Sverige.

3.6 Metoddiskussion
Metodvalet för undersökningen baserades i författarnas önskan om att få en fördjupad bild av

kryptovalutan Bitcoin. Fördelen med att använda en kvalitativ metod där intervjuer ligger till

grund, är att respondenten kan ge fördjupade resonemang och har möjlighet att utveckla

svaren jämfört med om en enkät hade använts. Uppstår det oklarheter i frågorna som ställs

har respondenten även möjlighet att ställa motfrågor som intervjuarna kunde besvara direkt.

Det är positivt då svaren från intervjun blir de som författarna avsett att få fram genom de

valda intervjufrågorna. Nackdelen med metodvalet är att de svar som har samlats in genom

intervjuerna är respondenternas egna åsikter och antaganden. Det är alltså inte med säkerhet

att de svar som samlats in är korrekta. Svaren baseras på de olika respondenternas personliga

resonemang. Antalet personer som intervjuats anses vara tillräckligt för att ge svar till

frågeställningarna som formulerats, men hade ett större antal personer intervjuats hade

troligtvis fler aspekter tagits med vilket hade kunnat leda till ett ännu mer nyanserat resultat.

Under arbetet har en del begränsningar uppmärksammats och de flesta var kopplade till att

det inte finns så många aktörer som är verksamma inom området och som besitter tillräckliga

kunskaper. Många banker har tackat nej till förfrågan om att bli intervjuade. Motiveringarna

till det var ofta tidsbrist, att de inte hade någon som de ansåg hade tillräckligt mycket

kunskaper inom ämnet eller att de inte är verksamma inom området och väljer att avstå från

att delta i undersökningen.

4. Resultat
4.1 Sammanställning av strukturerade frågor
Svaren till de strukturerade frågorna har sammanställts och presenteras som en

sammanfattande text.
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Lista över respondenter som deltagit i undersökningen

I samband med utskick av förfrågan om intervjupersoner fick vi ett kortfattat skriftligt svar,

om bankernas avståndstagande, från Niklas Magnusson (pressansvarig på SEB) som vi även

använt i vårt resultat.

4.1.1 Första kontakten med Bitcoin
Nästan alla respondenter kom i kontakt med Bitcoin för första gången genom sina arbeten.

Under de första åren efter det att den första bitcoinen mineades var det ett relativt okänt ämne

inom finansbranschen. Det var under denna period som det dök upp företag som erbjöd

bitcoinväxling, men dessa var sällan rena och hade ofta kopplingar till penningtvätt. Således

blev många av dessa avvisade från bank- och finansvärlden. Alla respondenter har en

ekonomiutbildning i grunden, och ingen av respondenterna nämner att de har stött på ämnet

Bitcoin i sina studier.

4.1.2 Är Bitcoin en valuta eller en tillgång?
Här svarar nästan alla respondenter att Bitcoin är en tillgång. Bitcoin uppfyller inte kraven för

att klassificeras som en valuta och beskrivs därför som en decentraliserad tillgång. Några av

respondenterna förklarar att eftersom Bitcoin fungerar som ett betalningsmedel hade det

kunnat ses som en valuta. Hade samma fråga ställts för sju, åtta år sedan så hade troligen

många resonerat att Bitcoin är ett förslag till en valuta som är digital, transparent och utan

några mellanhänder. Ur ett investeringsperspektiv investerar de flesta för att de tror att

tillgångsslaget kommer stiga i värde, inte primärt för dess praktiska användning vilket skulle

vara ett argument för att Bitcoin hade kunnat ses som en valuta. Men då Bitcoin inte

uppfyller kraven för en valuta så innebär det följaktligen att kryptovalutan ses som en
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spekulativ tillgång. Tell och Langemark skulle vare sig kalla Bitcoin för en valuta eller en

tillgång. Argumentet mot tillgång är att det saknas en rimlig fundamental värderingsmodell.

4.1.3 Har Bitcoin ett underliggande värde?
Det finns ingen underliggande reell tillgång som är kopplad till värdet på en bitcoin. Vid

värdering av aktier finns flera olika modeller där aspekter som värdering av skulder,

tillgångar samt möjligheten att räkna på framtida kassaflöden är möjliga. Sådana

värderingsmodeller finns inte för värdering av bitcoins eftersom det inte finns någon

underliggande reell tillgång, det innebär att det är problematiskt att värdera dessa.

När frågan ställdes till respondenterna lyfte många fram problematiken med vad det är som

skapar värde. De menade att ett värde finns så länge någon anser att det har ett värde, inte

nödvändigtvis objektivt. Om folk har ett intresse för tekniken och tillgången skapar det ett

värde i sig. Ett värde finns då två individer har en överenskommelse om det. Bitcoins värde

styrs därför av att många tror på tillgången och att det finns en vilja att investera i

kryptovalutan. Några av respondenterna nämner liknelsen med vanliga traditionella valutor

och att de också saknar koppling till en underliggande tillgång. Valutorna får sitt värde då det

finns ett förtroende för centralbankerna. Utbud och efterfrågan är det som bestämmer värdet

på en bitcoin. Vidare går det att resonera om huruvida det är självklart eller inte att en

efterfrågan på Bitcoin kommer finnas i framtiden.

Kennemar resonerar att Bitcoin kan ses som en digital tillgång som får sitt värde genom att

det ses som en digital äganderätt. Det produceras en digital tillgång som ägaren av bitcoinen

får äganderätt till. Ägaren förfogar helt över bitcoinen till skillnad från pengar på en bank där

det kan ses som att ägaren till pengarna har en fordran på banken.

4.1.4 Vanliga missuppfattningar gällande Bitcoin
När respondenterna får frågan om vilka missuppfattningar som är vanligt förekommande

gällande Bitcoin belyser de många olika exempel. En vanlig missuppfattning många gör är att

de antar att Bitcoin är en valuta. Bitcoin uppfyller inte de karaktäristiska egenskaper som en

valuta har.
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En annan missuppfattning är att det skulle vara säkrare att äga kryptovalutor än att ha pengar

på banken. Respondenten som för argumentet menar att många anser att det kan vara säkrare

att äga bitcoins än landets egna valuta under makroekonomiska oroligheter. Människors tillit

till staten och bankerna är generellt stor i många länder och det är högst osannolikt att de

pengar som satts in på banken inte skulle finnas tillgängliga vid oroliga tider.

En felaktig uppfattning är att Bitcoin endast används i kriminella syften. Att kryptovalutor

endast används av kriminella för att tvätta pengar på grund av den stora graden av anonymitet

i systemet stämmer inte enligt några av respondenterna. Bitcointransaktioner är idag lättare

att spåra än vad många tror. Finns förståelsen i hur systemet fungerar med den öppna

blockkedjan kan det i flertalet fall vara enklare att spåra dessa transaktioner jämfört med

vanliga traditionella transaktioner. Samtliga bitcointransaktioner lämnar alltid spår efter sig

vilka finns kvar för alltid och är relativt enkla att spåra om förståelsen för tekniken finns där.

Ett exempel där en stor sådan transaktion lyckades spåras var i samband med cyberattacken

på Colonial Pipeline i USA 2021. Det är vanligt förekommande att kriminella är snabba på att

ta till sig nya tekniska uppfinningar vilket kan vara orsaken till varför missförståndet

fortfarande är så vanligt förekommande.

Ytterligare en missuppfattning som det råder diverse olika åsikter om är Bitcoins

miljöpåverkan. Några av respondenterna lyfter fram den negativa miljöpåverkan som ett

hinder för den framtida utvecklingen av kryptovalutan, medan andra anser att denna negativa

syn ger en felaktig bild. De menar att det går åt mycket energi till Bitcoinsystemet men att det

i sitt sammanhang går åt mycket energi till många digitala produkter i samhället idag. Även

om mining av bitcoins konsumerar mycket energi betyder det inte att det behöver vara

skadligt, och respondenterna menar att det går att använda grön energi till produktionen av

bitcoins. Det är ett faktum att samhället kommer konsumera mer energi framöver och fokus

bör ligga i vilken typ av energi. Resultatet kan bli att Bitcoin ger incitament till att öka

användandet av miljövänlig energi. All den energi som produceras i Sverige används inte på

ett effektivt sätt, utan en del av denna går till spillo utan någon samhällsnytta. Svårigheterna

med att transportera energi kan leda till att Bitcoin kan fungera som ett verktyg att ta vara på

överskottsenergin vilket även fungerar som ekonomiskt incitament. Det skulle göra Bitcoin

till en del av ett energikretslopp.
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4.1.5 Vad beror det ökade intresset av Bitcoin på?
Den kraftiga kursuppgången har lett till att många har tjänat mycket pengar på Bitcoin. Det

leder i sin tur till att intresset hos de som ännu inte har gett sin in på marknaden ökar. På de

marknader det har visat sig gå att tjäna mycket pengar på kort tid kommer det alltid finnas ett

intresse att investera. Tidigare var de flesta som handlade med bitcoins så kallade “diehards”

eftersom dessa var de enda med kunskaper om teknologin under denna period. På senare tid

har tillgängligheten ökat och intresset för kryptovalutan har således blivit mer omfattande.

Större handelsplatser och betydligt förenklade system för transaktioner samt förvaring av

bitcoins har gjort det enklare och mindre riskfyllt för vanliga privatinvesterare att ge sig in på

marknaden. Under de första åren efter att Bitcoin skapats behövde man mer eller mindre ha

tillgång till dark web för att kunna göra transaktioner, men idag har det blivit mycket mer

mainstream och tillgängligt.

Det kommer in många unga på marknaden som är mer öppna för att äga andra typer av

tillgångar än aktier och fonder. Många av den yngre generationen är aktiva på sociala medier

och där matas de med information om hur snabbt och enkelt det är att tjäna pengar på Bitcoin

och andra kryptovalutor. Det leder i sin tur till ett ökat intresse och att allt fler hittar till denna

marknad. Kryptobörser har satsat mycket kapital på marknadsföring under de senaste åren.

En del reklamfilmer innehåller världskändisar, och reklamen visas på högprofilställen vilket

ger en legitimitet. Kryptobörsen “Crypto.com” är en av de aktörer som investerat mest på

reklam och synts i sportsammanhang som Formel 1 och Serie A. De har även satt sitt namn

på en känd arena i Los Angeles som tidigare hette Staples Center - den heter idag

“Crypto.com Arena”.

Flertalet av Bitcoinentusiasterna besitter enorma mängder pengar vilket kan ha lett till det

ökade intresset. Entusiasterna har ett stort intresse för datautveckling, frihet och oberoende

och har samtidigt haft stora finansiella muskler att påverka intresset i större omfattning vilket

hör till ovanligheterna. Utvecklingen av sociala medier och möjligheten att nå ut till många

människor samtidigt har drivit på denna utveckling ytterligare.

Det rådande världsläget och den expansiva penningpolitiken som har förts under de senare

åren kan också vara en anledning till det ökade intresset för en decentraliserad digital

kryptovaluta som Bitcoin. Länder som exempelvis USA har ökat sin skuldsättning kraftigt de
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senaste åren och många börjar ifrågasätta om det är hållbart på sikt då skulden måste betalas

tillbaka på något sätt. Frågan är om det är en hållbar lösning att trycka mer pengar varje gång

det råder en ekonomisk kris, eftersom det är ett återkommande fenomen. Då centralbankerna

producerar mer pengar leder det till en urholkning av de redan befintliga pengarnas värde. Ur

en investerares perspektiv dyker frågor upp om vilka de hårda tillgångarna är om systemet

fortsätter att urholkas. Den begränsade mängden av kryptovalutan kan således vara en

anledning till det ökade intresset då tillgången har en “store of value”. Likt guld kommer

kryptovalutan med sitt begränsade utbud inte att kunna urholkas i värde till följd av denna

faktor. De tankarna har resulterat i att många investerare riktar blickarna mot andra

tillgångsslag varpå intresset för Bitcoin således ökat.

I Sverige har vi en relativt hög tillit till det finansiella systemet jämfört med vissa andra

länder. I dessa länder kan risken för att staten ska konfiskera privata tillgångar vara ett reellt

hot, det har bland annat hänt i Vietnam. Är de personliga tillgångarna placerade i en

decentraliserad kryptovaluta som Bitcoin kan det fungera som en hedge mot den risken. Det

har varit en bidragande faktor till den ökade efterfrågan globalt då flertalet människor använt

Bitcoin som en mer säker plats för sitt kapital då Bitcoin är geografiskt obegränsad.

4.1.6 Bankernas ställningstaganden
På frågan om varför bankerna tagit avstånd från att erbjuda tjänster kopplade till

kryptovalutor är respondenterna eniga gällande den huvudsakliga orsaken: avsaknad av

reglering. Det innebär att det inte finns något regelverk att förhålla sig till vilket i sin tur

medför många risker för de aktörer på marknaden. Kryptovalutor är dessutom relativt nytt

vilket medför flera svårigheter. Då det först under de senaste åren har blivit efterfrågat har

bankerna inte tillräcklig kunskap för att på ett säkert sätt kunna erbjuda sådana tjänster.

Bankerna har strikta krav på sig gällande kundkännedom och åtgärder för att förhindra

penningtvätt (AML) och finansiering av terrorism (CTF). Det blir kostsamt, om ens möjligt,

för bankerna att uppfylla kraven när det gäller att erbjuda handel med kryptovalutor eftersom

nätverken för kryptovalutor inte helt transparenta. Om en bank skulle ta steget och satsa på

denna marknad innebär det en risk för bankens rykte då samhället i stort fortfarande har en

negativ syn på kryptovalutor. De decentraliserade nätverken kan även ses som ett hot mot

bankverksamhet på sikt. Stora välkända banker är sällan snabba på att ta till sig nya tekniska

utvecklingar. Utöver eventuella ekonomiska fördelar finns det inga incitament för bankerna
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att våga ta den risken. Finansinspektionen, tillsammans med andra myndigheter och politiker,

anser inte att sådana produkter är lämpliga för någon konsument att investera i. Det skapar ett

starkt motstånd som bankerna inte har tillräckligt stora incitament för att utmana.

4.1.7 Risker för privatpersoner med att vända sig till mindre kända aktörer
På frågan om vilka risker som finns när man som privatperson vänder sig till mindre kända

aktörer ger respondenterna återigen svar kopplade till avsaknad av en reglerad marknad. Det

finns inga lagar för hur de olika aktörerna på marknaden får agera. Då det rör sig om

finansiella medel på en marknad som inte är reglerad drar det till sig många aktörer som

nyttjar det till sin egen vinning. Det sker många bedrägerier och hackerattacker. Det finns

inget konsumentskydd vilket innebär att om en investerare blir av med pengarna så är de med

stor sannolikhet borta för gott. Bitcoin har en hög volatilitet så det är viktigt att vara

förberedd på det och att förvänta sig att priset kan sjunka kraftigt. Det är en relativt ny och

oprövad produkt vilket kräver en ny sorts av kompetens hos investerarna. Det är viktigt att ha

koll på motpartsrisker: vad händer exempelvis om motparten går i konkurs? Om motparten

tillåts förvara dina kryptovalutor har kontrollen över dem överlåtits till motparten, vilket i sig

kan vara riskfyllt. Förvaras de istället privat i en egen kryptoplånbok tillkommer risker som

bland annat fysisk stöld (lösenorden som finns fysiskt) eller att tappa bort lösenord. Tell

nämner även att det är viktigt att förstå hur beskattning av vinster går till och att efterfölja

dessa regler. Det finns även risk för att banker på grund av penningtvättslagen nekar

insättning av eventuella vinster från transaktioner med kryptovalutor.

4.1.8 Att skapa en neutral bild
På frågan om hur man kan skapa sig en neutral bild är respondenterna eniga: det är viktigt att

läsa på själv och skapa sig en egen uppfattning. Precis som med allt annat på

finansmarknaden är det viktigt att läsa på och förstå. Det finns ingen som med full säkerhet

kan säga hur framtiden kommer att se ut. Det är viktigt att vara källkritisk och att ställa sig

frågan vad personen som yttrat sig har för personliga intressen i frågan. Lyssna på alla

argument, både för och emot, och ta sedan ett eget beslut. Det är också viktigt att läsa

vetenskapliga artiklar för att få en bredare förståelse.
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4.1.9 Sociala mediers påverkan på investeringsmönster
Gällande frågan om sociala mediers påverkan svarar respondenterna att det helt klart

påverkar, både positivt och negativt. Kryptovärlden har med hjälp av sociala medier kunnat

bli mer mainstream. De positiva aspekterna är att information blir mer tillgänglig och lättare

att ta till sig för allmänheten. De negativa aspekterna är risken för felaktig information. Det

sker ingen filtrering vilket innebär mycket falsk information och lurendrejeri. Det är lockande

för många att se andra som tjänat mycket pengar på kort tid som lägger ut bilder på sina

vinster och flashar med lyxiga prylar. Det kan också leda till en känsla av “fear of missing

out” (FOMO): att investeraren inte vill gå miste om stora vinster och därför hoppar på tåget

utan att egentligen veta på vilka grunder. Sociala medier blandar ihop investerande med

spekulerande vilket kan få folk att tro att de har investerat när de egentligen har spekulerat.

Det är viktigt att investeraren bibehåller en källkritisk syn.

4.2 Sammanställning av anpassade frågor
De anpassade frågorna i uppsatsen är konstruerade för att skapa djupare förståelse för Bitcoin

sett ur de olika respondenternas perspektiv med hänsyn till deras tidigare erfarenheter samt

nuvarande yrkesroller. Presentation av bakgrund ska ge ökad förståelse till deras

ställningstagande och på så sätt ges läsaren möjlighet att skapa en neutral bild kopplade till de

diverse olika åsikterna.

4.2.1 Hanna Eklööf - Riksbanken
Aktör: Riksbanken är Sveriges centralbank. De arbetar för en hållbar och stabil utveckling av

inflationen i landet. De bidrar till säkerhet och effektivitet för betalningar inom landet.

Respondent: Hanna Eklööf jobbar som ekonom på den finansiella strukturenheten som

ligger under avdelningen för finansiell stabilitet på Riksbanken.

Sammanfattning: Sommaren 2019 kom det nyheter om att Facebook skulle ge ut en stable

coin vid namn Libra (senare Diem), och det var först då som Eklööf blev insatt i

kryptovärlden genom arbetet. Hon beskriver problematiken bakom att det inte finns någon

ansvarig utgivare av krypto och att värdet på en bitcoin kan gå åt väldigt olika håll. Det är ett

väldigt riskfyllt tillgångsslag. Eklööf förklarar att den största risken för privatpersoner är att

det inte finns ett konsumentskydd vid handel med bitcoins. Det finns således inga garantier

och inga möjligheter för en privatperson att ställa krav då man exempelvis råkat bli av med

sina pengar eller om man blivit bedragen. Andra risker med kryptovalutan är dess höga
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volatilitet. Risken är mycket stor att man förlorar allt sitt insatta kapital om man inte är säker

på vad som driver priserna på kryptovalutan. Vidare förklarar hon att det ur centralbankens

perspektiv inte medför några särskilda risker om användningen av Bitcoin skulle bli mer

utbrett i samhället. Det skulle inte påverka centralbanken i sig i någon större omfattning, men

det skulle påverka det finansiella systemet negativt samt de aktörer som agerar på marknaden.

I andra länder har det kunnat resultera i kryptoisering, att användandet av kryptovalutor ökar

och föredras framför de traditionella. Det kan till viss del resultera i att centralbankerna får

mindre handlingskraft och får det svårare att genomföra en effektiv penningpolitik eller

erbjuda stödfaciliteter som exempelvis nödlån. Hon förklarar att centralbanken inte har något

självändamål utan enbart ser till att upprätthålla ett stabilt och säkert finansiellt system.

Hon medger att det är svårt att fastställa varför bankerna inte skulle kunna erbjuda dessa

tjänster. Vidare förklarar hon att det kan vara med anledning till att banker har väldigt strikta

krav på sig gällande kundkännedom och åtgärder för att förhindra penningtvätt (AML) samt

finansiering av terrorism (CTF). På grund av att Bitcoinsystemet är decentraliserat och att det

kan vara svårt att spåra transaktioner blir det svårt för bankerna att uppfylla dessa krav.

4.2.2 Rickard Eriksson - Svenska Bankföreningen
Aktör: Svenska bankföreningen är en förening som arbetar för utveckling av det svenska

bankväsendet. Medlemmar i bankföreningen är svenska banker samt finansbolag.

Respondent: Rickard Eriksson är nationalekonom i grunden och arbetar som analytiker på

Svenska Bankföreningen. Han har tidigare arbetat på Riksbanken samt på

Finansdepartementet.

Sammanfattning: Eriksson belyser problematiken bakom kryptovalutans system. Han

diskuterar skillnaden mellan att äga bitcoins och att inneha pengar på ett bankkonto. På grund

av att kryptovalutan i hög grad är okontrollerad är det fullt möjligt att pengar kan gå förlorade

då investeraren tappar bort koden till sin bitcoin eller liknande. Det händer inte med pengar

på ett bankkonto. Han talar också om tilliten till det svenska banksystemet och att det är

väldigt sällan en person är orolig för att det insatta kapitalet på banken en dag skulle vara

borta, vilket däremot är något som kan inträffa vid ägande av bitcoin. Det förs diskussioner

om att reglera Bitcoin och att krav på identifiering av köpare och säljare kan införas. Han

förklarar att det idag ställs höga krav på bankerna för identifiering samt spårbarhet av

transaktioner på grund av penningtvättslagen.
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Efterfrågan för Bitcoin utgjordes till en början främst av entusiaster. Efterfrågan styrs av vad

folk tycker är roligt att göra och det finns likheter med att de som vill satsa pengar på spel.

Eriksson betonar hur skrämmande stort antal investerare som investerat i Bitcoin men som

har lite eller ingen koll på hur det fungerar.

Han säger att det inte förts några diskussioner mellan medlemsbankerna i föreningen gällande

Bitcoin. Eriksson förklarar att banker i allmänhet inte har något att göra med penningtvätt och

terrorismfinansiering vilket ofta kopplas till användandet kryptovalutor. Många av de svenska

bankerna har tidigare varit med om stora skandaler vilket har resulterat i att de vidtar stora

försiktighetsåtgärder och håller avstånd. Kommer det in någon som vill sätta in bitcoins och

banken frågar om ytterligare uppgifter som kunden inte kan uppvisa, som vart pengarna

kommer ifrån, kan banken inte ta emot dem. Tjänsterna som bankerna skulle erbjuda om

möjligheten för handel med bitcoins öppnades upp skulle inte skilja sig mycket från de

tjänster som de redan erbjuder idag. För bankerna skulle det handla om att ställa kostnader i

jämförelse med intäkter. Om bankerna skulle erbjuda handel med bitcoins skulle det innebära

höga kostnader för att upprätthålla säkerheten för transaktionerna. De måste ha kontroll på

transaktionerna, vilket både är svårt och dyrt. Han förklarar att han inte tror att banker har

någon fientlig inställning till Bitcoin utan att det mer handlar om att få kostnader och intäkter

att gå ihop.

Om Bitcoin skulle förlora allt sitt värde så skulle det inte få någon större påverkan på det

finansiella systemet i helhet. De svenska bankerna är inte exponerade direkt mot Bitcoin. Om

deras kunder däremot har finansierat köp av kryptovalutor med lånade pengar som de inte

kan betala tillbaka så kan bankerna påverkas. Den största förlusten för samhället hade varit

alla de personliga förluster hos människor som skulle förlora mycket pengar till följd av att

de investerat i Bitcoin. Annars förklarar han att det skulle motsvara att börsen går ner ett par

procent och att samhället skulle klara en sådan nedgång.

4.2.3 Rikard Josefson - Avanza
Företag: Avanza Bank är en nätmäklare med banklicens som främst inriktar sig på tjänster

kopplade till sparande och investerande.
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Respondent: Rikard Josefson är vd på Avanza sedan 2017. Han har tidigare varit vd på

Länsförsäkringar Bank i sex år och har även arbetat på SEB inom flera olika ledande roller.

Han har även haft en del andra yrkesroller som kreditanalytiker med mera.

Summering: Josefson var mycket skeptisk till kryptovalutor i början, men förklarar att han

numera har en ökad förståelse för tillgångsslaget och är mer öppensinnad till ämnet än

tidigare. Hans första erfarenheter kopplade till kryptovalutor var att slänga ut flertal

bedrägeriföretag som var kunder till Länsförsäkringar Bank, så han hade en negativ syn på

kryptovalutor när han kom till Avanza. Josefson förklarar att han lagt energi på att förstå

ämnet och har träffat representanter med olika synvinklar på Bitcoin. Josefson anser att en

utbredd kunskapsbrist inom ämnet leder till att debatten runt kryptovalutan inte blir effektiv.

Det är många som har begränsade kunskaper om kryptovalutor men som uttrycker sig mycket

om det. Ett problem med debatten gällande kryptovalutor är att den ofta är väldigt

polariserad. På ena sidan finns de väldigt insatta förespråkarna som vägrar att lyssna på något

negativt argument mot Bitcoin, medan den andra sidan utgörs av personer som är helt emot

Bitcoin utan att kunna någonting om det. När dessa två sidor framför sina argument och möts

blir debatten inte tillräckligt produktiv för att kunna driva diskussionen framåt. Han tror att

möjligheterna för Bitcoin att bli ett etablerat tillgångsslag är relativt stora men att vägen dit är

problematisk samt att det är svårt att förutse i vilken omfattning.

Josefson nämner att Bitcoin länge lyfts fram som en hedge mot aktiemarknaden men att

under de senaste månaderna har det inte fungerat så bra eftersom bitcoinpriset har följt

samma håll som utvecklingen på aktiemarknaden. Det finns de som argumenterar för att det

beror på att det är ett nytt tillgångsslag och att likviditet inte finns där i dagsläget. Det återstår

att se hur det utspelar sig över tid. Josefson förklarar vikten av att reglering måste till för att

attrahera seriösa investerare och större mängder kapital. Den seriösa Bitcoinanvändaren vill

ha marknaden reglerad, och de som Josefson pratat med längtar efter att det ska ske. De vill

ha en reglerad handel, de vill ha övervakning och en regelbok för alla aktörer som verkar på

marknaden. De vill göra Bitcoin rent så att det blir ett tillgångsslag där handel regleras av

myndigheter. För att göra handel med bitcoins tryggare för privatpersoner måste reglering på

EU-nivå till. Han nämner MiCA-förordningen som diskuteras på EU-nivå och vilket viktigt

steg en sådan implementering skulle bli. Han betonar att det måste finnas regler om hur

förvaringen och handeln ska gå till, hur transparensen ska se ut, och hur stora spreadarna

(skillnaden mellan köp- och säljkurs) ska få vara. Att reglera marknaden tror han är det första

steget mot en högre trygghet hos konsumenterna.
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4.2.4 Johan Isaksson - Börspodden
Aktör: Börspodden är Sveriges största podcast om börs och ekonomi.

Respondent: Johan Isaksson har jobbat inom finansbranschen sedan 2005, främst som

analytiker. Har varit sin egen sedan 2009. Idag är han trader och driver även podcasten

“Börspodden” tillsammans med en kollega.

Sammanfattning: Han belyser att det idag är krångligt att direktäga bitcoins, det är ingen bra

användarupplevelse. Det är lätt att göra fel och då kan bitcoinen vara borta för alltid. Han tror

att det kommer att komma lösningar som förenklar hela processen och gör den säkrare. Det

dyker även upp allt fler förvaringslösningar där bolag tar hand om förvaringen av krypto på

ett säkert sätt. Han tror att befintliga aktörer på finansmarknaden kommer att inkludera

kryptovalutor i sitt erbjudande i en större utsträckning än vad som görs idag, vilket kommer

att underlätta mycket.

Tillsammans med sin kollega kommer Isaksson i kontakt med många personer inom

finansbranschen i Sverige. Han berättar att ur ett etablerat finansperspektiv är de flesta

skeptiska och det råder fortfarande ganska mycket tveksamheter gällande Bitcoin.

Isaksson tycker att man bör ha en liten exponering mot Bitcoin och krypto generellt. Han ser

att det finns goda möjligheter till att krypto blir, eller ersätter, en stor del av det finansiella

systemet, och att ur den aspekten har resan knappt börjat.

4.2.5 Andreas Kennemar - Safello
Aktör: Safello är ett företag som är en registrerad finansiell institution hos

finansinspektionen och som erbjuder mäklartjänster med kryptovalutor. Målet för företaget är

att öka tillgängligheten och legitimiteten för handel med kryptovalutor.

Respondent: Andreas Kennemar arbetar som affärsutvecklingschef på Safello. Han har

arbetat med krypto länge och har bland annat grundat miningbolag och

kryptotillverkningsbolag. Tidigare har han en bakgrund inom Swedbank samt varit head of

blockchain inom Handelsbanken.

Sammanfattning: Kennemar hoppade tidigt på tåget med handel med kryptovalutor, redan

vid 2012. Han ser det som början på det mest innovativa inom finansiell ekonomi som vi sett

på många år. Han har tidigare inte sett så stora framsteg inom så många olika områden som i
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kryptovärlden. Det finns redan flertalet användningsområden för krypto och han tror att vi

kommer att se en stor utveckling framöver. Han förklarar att Bitcoin är en tillgång trots att

Safello benämner det som en kryptovaluta. Kryptovalutanamnet är missvisande eftersom det

inte är en valuta förklarar Kennemar. Problemet är att det inte finns en bra definition.

Eftersom allting ska boxas in i hur det alltid har sett ut har man försökt boxa in krypto i ett

visst fack, men det är absolut inte en valuta. Han förklarar att det kan ses som en tillgång.

Kennemar beskriver Bitcoin som en digital tillgång som kan överföras digitalt utan

mellanhänder. Tillgången finns i en begränsad mängd vilket gör att Bitcoin är en möjlighet att

förflytta värde och kan därför ses som en finansiell energi. Finansiell energi handlar om

möjligheten att bevara ett värde och att kunna flytta det vidare, som ett batteri.

Gällande utvecklandet av en säkrare reglering för handel med kryptovalutor förklarar

Kennemar att det är ofta som beslutsfattarna i Sverige har lite, eller saknar, kunskaper inom

ämnet. Han tycker det är ett stort problem att beslutsfattarna inte har tillräcklig kunskap om

det de ska fatta beslut om, det brukar sällan bli bra regleringar då. Till deras försvar är det här

inget enkelt område - det utvecklas fort och åt alla möjliga olika håll. Kennemar menar att en

reglerare generellt har 10-15 år på sig att undersöka ett problem, och för kryptovalutor har de

legat efter vilket skapar en svår situation. Han betonar att reglering måste till för att handel

med kryptovalutor ska bli fullt mainstream, och det är ett måste för Safello för att de ska

kunna uppnå sitt mål om att bli den ledande kryptomäklaren i Sverige.

Som privatinvesterare är det viktigt att försöka hålla kontrollen över sina kryptovalutor så

mycket som det går själv, eller använda sig av lokala aktörer som sköter hanteringen för att

undvika risker då man vänder sig till mindre aktörer på marknaden. Han råder investerare att

ta sig tid till att förstå hur det fungerar. Att kunna hur allt det tekniska fungerar är inte ett

måste, men det är viktigt att veta saker som hur det förvaras, vad det finns för regler, och

vilka försäkringar som finns (ej aktuellt i dagsläget).

Safello erbjuder sina kunder handel i endast fem kryptovalutor. De erbjuder inte fler än dessa

i nuläget då de är konservativa gällande vilka som erbjuds. De tittar på alla kryptovalutor

utifrån flera olika kriterier som måste uppfyllas, det räcker inte att vara häftig och cool. De

skiljer på de seriösa kryptovalutorna från scamprojekt. De säkerställer att det finns likviditet

på marknaden så att det både går att köpa och sälja kryptovalutan. De kikar på olika
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säkerhetsaspekter. De har ett ansvar som bolag att kunden ska känna sig trygg med de

kryptovalutor som erbjuds.

4.2.6 Henrik Tell - Effektiv Förmögenhetsförvaltning
Aktör: Effektiv Förmögenhetsförvaltning är en oberoende ekonomisk rådgivare som hjälper

sina kunder med olika typer av frågor som berör deras kapital.

Respondent: Henrik har jobbat med olika roller inom kapitalförvaltning i cirka 15 år. Sedan

2014 har han jobbat som oberoende ekonomisk rådgivare.

Sammanfattning: Tell berättar att han har fått frågan om att investera i Bitcoin från kunder

någon gång i kvartalet de senaste ett, två åren. Han resonerar att Bitcoinägande och

användande hypotetiskt skulle kunna vara motiverat vid exempelvis handel med narkotika

eller vapen, eller vid affärer med länder som Ryssland eller Nordkorea. Sådana kunder har de

inte, så deras allmänna svar är att de avråder. Bitcoin behövs inte i en portfölj, och handel

med bitcoins utgör spekulation, inte investering. Priset på en bitcoin kan både gå upp och ner

mycket - det finns inget sätt att bestämma ett fundamentalt värde i närheten av dagens kurs.

Det finns inga utdelningar eller annat som investerare kan räkna på, eller någon egenskap

som gör att Bitcoin kan förväntas stiga i värde (eller för den delen behålla värdet) över tid.

Han nämner att det finns ett begränsat utbud av bitcoins men att det samtidigt finns ett

oändligt antal potentiella konkurrerande eller kompletterande valutasystem som kan startas

med en mycket begränsad insats, och därmed finns det i princip ett oändligt utbud av digitala

valutor vilket bör vara dåligt för prisutvecklingen enligt traditionella modeller. Tell nämner

också Bitcoinsystemets påverkan på miljön. Systemet förbrukar mer energi än vad hela

Sverige gör. Transaktioner är enormt energikrävande (en bitcointransaktion förbrukar lika

mycket energi som runt 500 000 kreditkortsbetalningar). Dessutom kommer den energin som

driver Bitcoinsystemet till stora delar från fossila källor, även om energimixen förbättrats

något sedan mining förbjöds i Kina. Genom att använda sig utav Bitcoinsystemet stödjer

privatinvesteraren också en infrastruktur för organiserad brottslighet. Privatinvesteraren bör

fundera om decentraliseringen (som egentligen är den enda fördelen mot befintliga system) är

värt det.

Tell berättar att om en kund verkligen vill investera i Bitcoin så görs det på kundens egen

risk. De som rådgivare kan inte ge stöd på något sätt, och investeringen sker utan någon

inblandning från deras sida.
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Tell tycker att Bitcoin och hela konceptet med blockchain är en snygg teknisk lösning, men

hur snygg den än är så är så finns det risk för att det kommer en ny teknik som fungerar

bättre. Det har länge pratats om potentiella revolutionerande applikationer men än så länge

har få av dessa blivit verklighet. Bitcoin är idag "en lösning i jakt på ett problem", skulle det

komma en mer effektiv lösning finns en risk att intresset för Bitcoin minskar. Därav tycker

Tell att det är svårt att se just Bitcoin som särskilt långlivat, så länge som

hållbarhetsproblemen ej blir lösta.

4.2.8 Américo Fernández - SEB
Aktör: SEB är en bank som erbjuder tjänster inom finansiering och sparande för

privatpersoner samt företag.

Respondent: Américo Fernández arbetar som privatekonom och talesperson för ekonomiska

frågor som berör privatkunder. En oberoende rådgivare som är nationalekonom i grunden.

Sammanfattning: Fernández ser tydligt ett ökat allmänt intresse för Bitcoin och han

förklarar att allt fler privata investerare vill inkludera kryptovalutor som en del av sin portfölj.

Det ökade intresset beror på flera faktorer, och han ser en tydlig önskan hos individer att göra

vinster på kryptovalutan och dess starka upp- och nedgångar, samt se hur framtiden utspelar

sig för tillgången. Då räntenivåerna är fortsatt låga söker sig många investerare till mer

riskfyllda tillgångsslag som ger högre avkastning. Det är även ett stort inflöde av unga

investerare på finansmarknaden nu som är mer öppensinnade för att investera i andra

tillgångsslag.

Fernández betonar dock problematiken i att många investerare inte förstår vad som driver

utvecklingen av värdet för kryptovalutan Bitcoin. I hans yrkesroll att folkbilda har han ofta

sett att många investerat i kryptovalutor med grund i en FOMO-känsla. Han presenterar ett

exempel där någon twittrar något positivt om kryptovalutan och kursen går upp, för att dagen

efter gå ner lika mycket i motsatt riktning då en annan negativ kommentar om kryptovalutan

publicerats. Okunskapen om vad som driver värdet leder till att investerare har större risk att

ta irrationella beslut vilket resulterar i att många säljer och köper vid fel tillfällen och förlorar

stora summor pengar. Det är enklare för en investerare att förstå vad som driver värdet på

aktier, och därmed finns generellt en större trygghet i investeringsbeslutet. Det sker

irrationella beslut gällande köp och försäljning av aktier också, men risken för det är inte lika
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stor som med Bitcoin. När investeraren besitter denna förståelse drabbas den inte lika enkelt

av det flockbeteende som är vanligt förekommande på börsen.

Fernández lyfter fram att det är svårt att värdera bitcoins men att det kan bli enklare att få

någon koppling till värdet när fler användningsområden kopplade till Bitcoin blir aktuella. I

dagsläget är det fortfarande mycket spekulationer gällande kryptovalutan, vilket är en av de

faktorerna som driver dess värde. Han förklarar att det inte ska ses som ett problem att

inkludera kryptovalutor i sin portfölj om man har ett intresse för tekniken och om man tror att

Bitcoin är framtiden, men han betonar vikten av att förstå att det är ett riskfyllt tillgångsslag.

När det gäller att samla in information för att skapa en nyanserad och balanserad bild av

krypto förklarar han att det är viktigt att läsa vetenskapliga rapporter istället för allt som står i

media. Algoritmer på instagram och twitter kan resultera i att investerare endast får vinklad

information utifrån dessa. Det är viktigt att förstå sådana mönster och att bibehålla ett

källkritiskt tänk när man analyserar information om krypto.

4.2.7 Moa Langemark - Avanza
Företag: Avanza Bank är en nätmäklare med banklicens som främst inriktar sig på tjänster

kopplade till sparande och investerande.

Respondent: Moa Langemark arbetar som sparanalytiker på Avanza. Hon har tidigare arbetat

på Finansdepartementet och Finansinspektionen. Hon har således en bakgrund och tidigare

erfarenheter av tillsyns- och regleringsperspektivet på finansmarknaden.

Summering: Langemark uttrycker att det är positivt att klassificeringen av kryptovalutorna

analyserats på EU-nivå då Bitcoin finns på en internationell marknad. Hon förklarar att det

arbetet på internationell nivå under 2017 resulterade i att Finansinspektionen samt europeiska

tillsynsmyndigheter skulle varna för kryptovalutor. Idag är myndigheternas syn i stort sett

densamma med skillnaden att de även belyser det stora problemet med hållbarhetsaspekten.

Riskerna gällande bristande konsumentskydd finns kvar sedan tidigare. Det finns inga

regelverk kopplade till kryptovalutan men diskussioner förs på EU-nivå. Trots EUs

hållbarhetsagenda tycker hon att det förs för lite diskussioner om den negativa påverkan som

miningen har på miljön.
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Langemark nämner att Riksbanken har konstaterat att Bitcoin inte är en valuta eftersom den

inte uppfyller kriterierna som en valuta ska ha. Hon nämner vidare att Finansinspektionen

inte anser att Bitcoin är en finansiell tillgång. Det gör det problematiskt att reglera eftersom

kryptovalutan inte kan omfattas av det befintliga regelverket för värdepapper till följd av att

det inte ses som en finansiell tillgång. Regelverken för värdering av finansiella tillgångar

strävar efter att vara teknikneutrala för att nya produkter på finansmarknaden ska kunna

omfattas av dessa, men trots det uppvisar Bitcoin inga tecken på att passa in. Troligen

kommer förhandlingarna på EU-nivå kunna resultera i ny legal definition för Bitcoin.

Langemark delar med sig av data från deras kunder gällande investerares aktiviteter kopplade

till kryptovalutan. Hon förklarar att 5% av Avanzas kunder äger kryptocertifikat. Det rör sig

om mindre summor pengar, medianinnehavet för det mest populära certifikatet är 8800kr.

75% av de som investerar i kryptocertifikat hos Avanza är män. De är i genomsnitt 34 år

vilket är lägre ålder än deras genomsnittliga ålder på Avanzianerna som är 36 år. De som

investerar i dessa tillgångsslag är kapitalstarka då de flesta har mer än det dubbla i kapital

jämfört med genomsnittliga kunden vilket tyder på att investerarna inte är lika beroende av de

lilla insatta kapitalet som kan förloras. De är således även mer risktagande än resten av

investerarna. Hon förklarar att 73% av de som investerar i krypto har hög risk i sitt övriga

sparande. De har dock en ganska god riskspridning med cirka elva aktier i median, jämfört

med den genomsnittliga Avanzianen som äger åtta aktier. Hon förtydligar att de som handlar

med kryptocertifikat på Avanza måste genomgå kunskapstester.

Langemark förklarar att det enligt amerikanska nyhetssidan CNBC är en genomgående trend

att fler efterfrågar krypto i sitt långsiktiga sparande och därmed även pensionssparande. Hon

ser det som osannolikt att det inom närmsta tiden kommer att vara möjligt att investera i

kryptovalutor inom ramen för tjänstepension och/eller den allmänna pensionen. Däremot kan

det säkert finnas individer som investerat långsiktigt i kryptovalutor i sitt privata

pensionssparande.

5. Diskussion
De svenska bankerna har generellt en restriktiv hållning gällande kryptovalutor. Det beror

dels på svårigheten att efterfölja lagen om penningtvätt då de anser att denna risk är hög för

kryptovalutor. Det i sin tur gör det svårt att efterfölja lagarna om kundkännedom. Då
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Finansinspektionen tillsammans med andra myndigheter och politiker öppet är emot denna

marknad skapas ett motstånd som kan vara svårt för bankerna att ta sig igenom om de ens

skulle vilja utmana dessa aktörer. Det finns även en risk för bankens rykte ifall de skulle ta

steget och erbjuda dessa tjänster om det i efterhand sedan skulle visa sig vara fel val. På sikt

kan även kryptovalutor ses som ett hot mot bankverksamheten, så det finns många incitament

till att ta avstånd. Avståndstagandet beror också på att kryptovalutor är relativt nytt, och då

det först är under de senaste åren som intresset funnits besitter bankerna inte tillräcklig

kunskap för att på ett säkert sätt kunna erbjuda sådana tjänster. Att kryptovalutor är nytt

innebär också att det fortfarande saknas viktiga grundläggande egenskaper för ett fungerande

system, en sådan är avsaknaden av reglering. Att marknaden för kryptovalutor inte är

reglerad medför flertalet risker. Då det inte finns någon möjlighet till att få rådgivning från

bankerna - vilka annars brukar kunna bistå med hjälp när det kommer till frågor som rör

privatekonomin - lämnas kunderna mer eller mindre på egen hand ifall de vill investera i

Bitcoin och de tvingas söka sig till mindre kända aktörer. Det i sig innebär risker och det

finns vissa saker som är extra viktiga att tänka på.

Det finns bland annat en risk att råka ut för bedrägeri, och om en investerare blir av med

pengar är de troligtvis borta för gott med tanke på avsaknad av konsumentskydd. Det är

därför viktigt att hitta seriösa aktörer som vill dig väl. Det är en relativt ny produkt vilket

ställer högre kunskapskrav hos dig som investerare. Det är viktigt att läsa på ordentligt från

olika typer av källor, var källkritisk och skapa dig en egen uppfattning om ämnet. Lyssna på

argument från bägge sidor av diskussionen och ta sedan ett eget beslut. Med dagens sociala

medier matas vi med information av människor som tjänat snabba pengar på kryptovalutor

och som berättar hur enkelt det är. Det kan även verka som att de har “investerat” pengar och

tjänat pengar snabbt medan de snarare har “spekulerat”. Det är två helt olika saker och det

senare innebär en högre risk. Det går att dra kopplingen till Hype Cykel-teorin då det pågår en

hype för Bitcoin och att det går att tjäna mycket pengar på kort tid genom att investera i

denna kryptovaluta. Många unga och nya investerare på finansmarknaden kan skapa sig

orealistiska förhoppningar på kryptovalutan, och därmed agera irrationellt vid

investeringsbeslut. Hypen går också att se då många investerare som förstår riskerna med

krypto ändå vill satsa mindre summor på Bitcoin för att ge sig själva möjligheten att hänga

med på en eventuell fortsatt uppgång, och som därmed agerar utefter en känsla av FOMO

eller flockbeteende. Det kan ses genom att studera den data Avanza presenterar där det

framgår att den typiska investeraren i Bitcoincertifikat investerar mindre summor pengar och
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generellt sett inkluderar mer riskfyllda tillgångar i sin portfölj. Sociala medier kan leda till

flockbeteende och känslan av FOMO ytterligare genom att vinster från transaktioner med

kryptovalutan visas upp, och således agerar investerare inte alltid rationellt.

Det är fortsättningsvis viktigt att veta vilka motpartsrisker som finns. Det är viktigt att vara

beredd på hög volatilitet, det vill säga att bitcoinpriset kan ändras kraftigt - både i positiv och

negativ riktning. Hur ska bitcoinen förvaras? Görs det privat i en egen kryptoplånbok

uppkommer risker som fysisk stöld och att tappa bort lösenord vilket inte går att reparera på

något sätt. Om istället en motpart förvarar bitcoins för investeraren har kontrollen över dem

gått förlorad, vilket i sig kan vara riskfyllt.

Det som talar för investeringscaset Bitcoin är bland annat decentraliseringen då det inte är

någon central auktoritet som styr över nätverket, det gör dess användare gemensamt. Det

begränsade utbudet är positivt då en bitcoin inte kan bli mindre värd till följd av att utbudet

ökas - som med de traditionella valutorna. Ett begränsat utbud innebär också att om

efterfrågan ökar så stiger priset som följd (allt annat lika). Till skillnad från dagens

traditionella betalningssystem finns det ingen tredje part i Bitcoinsystemet. Transaktionerna

sker alltid mellan två parter direkt till varandra. Det blir enklare och mindre risk för fel med

att direktäga bitcoins i och med att utvecklingen rör sig framåt.

Det som talar emot investeringscaset Bitcoin är bland annat avsaknad av koppling till någon

underliggande reell tillgång, som det gör för exempelvis aktier. Det går inte att använda

fundamentala värderingsmodeller för att räkna på vad en bitcoin borde vara värd eller ens vad

som är ett rimligt pris. En hög volatilitet innebär en högre risk för att privata investerare

förlorar mycket pengar - även om hög avkastning kräver ett högt risktagande betyder inte ett

högt risktagande nödvändigtvis hög avkastning. Det finns motstånd från många olika aktörer

i samhället. Då det är ett decentraliserat nätverk kan inte dessa aktörer stänga ned det men

deras handlingar skulle kunna leda till att antalet personer som använder Bitcoinsystemet

minskar. Ytterligare en aspekt som talar emot Bitcoins fortsatta utveckling är att systemet

kräver mycket energi. Med tanke på den rådande klimatpolitiken finns det många som vill

stoppa Bitcoinsystemet till följd av den höga energiförbrukningen. Avsaknaden av reglering

talar även emot Bitcoin, på kort sikt fram tills dess att det faktiskt blir av.
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Det ska bli intressant att följa utvecklingen med regelverk och vad det får för effekt. Med ett

sådant regelverk på plats är det högst troligt att Bitcoin blir mer accepterat och hanterbart

jämfört med hur det ser ut idag, men det kommer troligtvis fortfarande finnas starka

motståndare. Det ska bli intressant att se vilka effekter ett sådant regelverk får i praktiken och

vad det gör för Bitcoins fortsatta utveckling framåt.

Ett omfattande regelverk kommer troligen innebära att fler investerare vågar ta till sig den

nya teknologin sett till TAM och acceptansen för nya innovationer. En reglering skulle öka

tilliten för användandet av kryptovalutan, och dess användningsområden kommer således

troligen att utökas ytterligare. Det som främst skulle påverka privata investerare skulle vara

ett reglerat konsumentskydd då det hade gett en större tillit till systemet. Med

Finansinspektionens svårigheter att klassificera vad kryptovalutor egentligen är, kommer

vägen till ett regelverk vara lång och kommer förmodligen ta lång tid att implementera (om

MiCA-förordningen inte implementeras). Det är inte nödvändigtvis så att tilliten för systemet

kommer öka direkt vid implementering av regelverk då marknaden kanske inte är fullt mogen

att ta till sig denna nya teknologi. Det kommer troligtvis gradvis blir mer accepterat och det

kommer ta tid för att nå dit.

Vidare är det intressant att belysa att vissa aspekter kopplade till för- och nackdelar går att

vinkla åt bägge hållen, exempelvis aspekten gällande miljöpåverkan. Vissa menar att

Bitcoinnätverket drar mycket energi och har en negativ miljöpåverkan, medan andra anser att

Bitcoin kan leda till en grön transformering av samhället genom att kapitalisera på energi som

annars hade gått förlorad. Det har varit en viss svårighet att analysera svaren från intervjuerna

då det råder mycket olika åsikter i ämnet. Det ger en förståelse för den svårighet som många

privatinvesterare stöter på då de samlar information för investeringsbeslut. Det är få aspekter

det råder konsensus om och det tyder på att det generellt sätt är svårt att skaffa sig en neutral

bild.

Möjligheten för att en konkurrerande valuta ska passera Bitcoin som den största

kryptovalutan är också något som bör tas i beaktande. Det är svårt att ändra tekniken som

ligger till grund för Bitcoinsystemet, vilket innebär att det finns utrymme för andra

kryptovalutor att komma med en teknik som tillgodoser de brister Bitcoin besitter. Det kan

dock vara svårt då flertalet av dessa brister finns hos kryptovalutor generellt. Bitcoin har i

dagsläget dessutom många användare och kryptovalutan har vuxit kraftigt och är den största
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sett till marknadsvärde. Det kan därmed vara svårt för nya kryptovalutor att konkurrera ut

Bitcoin då den är så pass stor. En brist som skulle kunna vara en risk för Bitcoins framtid är

den höga energiförbrukningen. Där kan kryptovalutor med den mindre energikrävande

konsensusmekanismen Proof of Stake ha en fördel.

6. Slutsats
Denna uppsats har syftat till att beskriva orsakerna till att storbankerna tar avstånd från

tjänster kopplade till kryptovalutor och vilken påverkan det får på privatinvesterare.

Uppsatsen ska även ge läsaren en sammanställning på de främsta riskerna med att investera i

kryptovalutor, samt vad som talar för respektive emot investeringscaset Bitcoin.

Resultatet från de intervjuer som genomförts visar på att bankernas avståndstagande primärt

grundar sig i en avsaknad av reglerad marknad, och därmed finns inget konsumentskydd för

de som investerar i kryptovalutor. Det tillsammans med att kryptovalutor är relativt nytt

medför i sin tur en osäkerhet på flera sätt. Det är svårt i praktiken för banker att spåra

transaktioner med Bitcoin, därav blir det även svårt att följa lagen om penningtvätt samt svårt

att få kundkännedom om sina kunder. Privatinvesterare tvingas istället att vända sig till

mindre aktörer för att göra transaktioner med kryptovalutan, och med det ökar risken för att

utsättas för bland annat bedrägeri. Det är svårt att veta vilken information som går att lita på,

samt vilka råd och tips som ska följas. Sociala medier innebär en ökad risk för att personer

dras med och att de investerar utan att egentligen kunna så mycket om det. Det är viktigt att

förstå hur bitcoinen förvaras, samt vilka risker som finns med den motpart som används vid

transaktioner och eventuell förvaring. Det finns flera argument för respektive emot

investeringscaset Bitcoin. För några aspekter går det att argumentera åt bägge håll

(exempelvis som för miljöpåverkan). Några av argumenten för investeringscaset är det

decentraliserade nätverket, det begränsade utbudet samt att det inte finns några mellanhänder

vid transaktioner. Några av argumenten emot investeringscaset är avsaknaden av koppling till

något reellt värde, svårigheten att värdera samt den höga volatiliteten. För att få bra koll på de

risker som finns samt för att få en neutral bild av den information som ges är det viktigt att

själv läsa på mycket om ämnet, att lyssna på argument från bägge sidor och att därefter skapa

sig en egen uppfattning.
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Uppsatsen är skriven under våren 2022, och då det förs diskussioner om reglering på EU-nivå

är det inte orimligt att marknaden blir reglerad inom några år. Det skulle medföra att en del av

resultatet från denna uppsats blir inaktuellt, och en ny studie skulle därmed behöva göras för

att ge läsaren aktuell information.

Resultatet från denna uppsats ger läsaren en grundläggande förståelse för kryptovalutan

Bitcoin. Som förslag till vidare forskning vore det intressant att undersöka huruvida Bitcoin

fungerar som ett betalningsmedel i praktiken. El Salvador är det första landet i världen att

använda Bitcoin som ett lagligt betalningsmedel, vilket innebär att Bitcoin används som en

valuta. Det säger emot mångas åsikt av att Bitcoin inte kan fungera som en valuta i dagsläget.

Det vore därför intressant att undersöka vilka betalningslösningar som finns och hur väl de

har implementerats i El Salvador.
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