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Sammanfattning 
Pengar har under en lång tid spelat en central roll i människans samhälle och dagens 
samhälle präglas av allt mer handel. Utifrån detta har nya betalningsmetoder utvecklats. 
En förändring i konsumentbeteendet har bidragit till att allt fler individer väljer 
elektroniska betalningstjänster. En relativt ny innovation är kryptovalutan bitcoin som 
erbjuder betalning mellan köpare och säljare utan inblandning av en tredje part. Ett flertal 
studier har gjorts med syftet att fastställa om bitcoin är en valuta eller en tillgång, något 
som visat sig vara svårt. Något som varit tydligare är att bitcoins värdeförändringar inte 
tycks vara korrelerad med andra investeringsalternativ. I en studie av Brière et al. (2015) 
drogs slutsatsen att bitcoin är en intressant tillgång för en investerare tack vare bitcoins 
låga korrelationskoefficient med andra tillgångar. 
 
Denna studie grundar sig i de teoretiska utgångspunkterna om Famas (1970) hypotes om 
den effektiva marknaden, Markowitz (1952) moderna portföljteori och Rogers (2003) 
teori om spridning av innovationer. Med detta som utgångspunkt är syftet med denna 
studie att undersöka hur korrelationskoefficienten mellan bitcoin och traditionella 
investeringstillgångar som aktier, valutor och råvaror ser ut idag samt hur dessa har 
förändrats över tid. Med hjälp av Famas (1970) teori om effektiva marknader och Rogers 
(2003) teori om spridning av innovationer kommer en diskussion om huruvida bitcoins 
egenskaper som investering i den moderna portföljen har förändrats i takt med att bitcoin 
blivit mer använd, både som betalningsmedel och investeringsalternativ.  
 
För att besvara dessa frågor undersöks korrelationskoefficienterna mellan bitcoin och elva 
andra tillgångar i kombination med en analys av en deskriptiv statistik. Med en 
undersökningsperiod som sträcker sig från 18 augusti 2011 till 17 mars 2017. Denna 
period har även delats upp i mindre tidsperioder för att utifrån detta analysera om det skett 
några förändringar i korrelationen mellan bitcoin och de traditionella tillgångarna i 
studien.  
 
Resultatet visade att bitcoin inte är korrelerad med andra traditionella tillgångar, oavsett 
vilken tidsperiod som undersöks. Det visade sig att bitcoin i förhållande till andra 
tillgångar är en riskfylld investering på grund av bland annat en hög volatilitet. Dock 
kompenseras detta av bitcoins höga årlig avkastning. Av resultatet framgår det även att 
volatiliteten för bitcoin har minskat med tiden och att kryptovalutan inte är lika riskfylld 
idag jämfört med tidigare.  
 
Nyckelord: Bitcoin, correlations, volatility, efficient market hypothesis, modern portfolio 
theory, diffusion of innovation.  
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1 Inledning 
 
I detta kapitel kommer studiens problembakgrund och problemdiskussion att presenteras. 
Dessa kommer i sin tur leda fram till studiens problemformulering, syfte och de teoretiska 
och praktiska bidragen. Avslutningsvis presenteras de avgränsningar som har gjorts i 
studien och valet av ämne.  
 

 
1.1 Problembakgrund 
Ekonomi har alltid varit en del av människans samhälle på ett eller annat sätt. Människan 
har bytt varor och tjänster med varandra långt tillbaka i historien. För att underlätta 
byteshandeln har pengar fått en central roll i samhället. Papperspengar som liknar dagens 
form kan spåras tillbaka till 600-talets Kina (Cecchetti & Schoenholtz, 2015, s. 27).  
 
Cecchetti & Schoenholtz (2015, s. 26–27) förklarar att de första betalningsmedlen 
utgjordes av råvaror som hade ett egenvärde, exempelvis silke eller smör beroende på det 
geografiska läget för handeln. Det dessa råvaror hade gemensamt var att de var 
användbara för de flesta som levde i området och kunde således bytas vidare. Guld har 
en lång historia av att vara en råvara som är allmänt godtagbart som betalningsmedel. 
Cecchetti & Schoenholtz (2015, s. 26–27) förklarar vidare att guld har många praktiska 
egenskaper som gör det lätt att handla med, det har ett stort värde i förhållande till sin vikt 
och gör det därför lätt att bära med sig. Egenskapen att dela upp guldet i olika mängder 
utan att det förlorar sitt värde är också en bidragande orsak.  
 
Enligt Cecchetti & Schoenholtz (2015, s. 27–28) introducerades Europas första 
papperspengar i Sverige år 1661 av Johan Palmstruck. Papperspengarna erhölls mot att 
koppar lämnades in till Palmstrucks bank. Vidare nämns att idag saknar de flesta valutor 
koppling till materiella tillgångar. Istället är det staten som står bakom pengarna och 
garanterar dess värde. Denna typ av pengar benämns som fiatpengar. Dessa pengar 
godkänns av individerna i samhället därför att de förväntar sig att pengarna kommer att 
accepteras även i framtiden. Utöver detta är en annan orsak att det är betalningsmedlet 
som är bestämt av staten och därför även regleras av lagstiftningen. Exempelvis ska en 
individ kunna betala sina skulder med fiatpengar som legalt betalningsmedel. 
 
Pengars form och användning har fortsatt att utvecklas över tid. Dagens samhälle präglas 
av allt mer handel (World Trade Organization [WTO], 2017), detta har varit en 
bidragande effekt till att det eftersträvas att skapa mer friktionslösa betalningsmetoder. 
Cecchetti & Schoenholtz (2015, s. 28–33) beskriver att det tidigare var vanligt att betala 
med checkar istället för att bära med sig pengar. Att betala med checkar är dock inte alls 
lika vanligt idag på grund av den tekniska utvecklingen av datorer och uppkomsten av 
internet som gjort det möjligt att betala med betalkort och kreditkort. 
 
Baur et al. (2015, s. 63) beskriver att betalningssätt såsom kreditkort har börjat att avta i 
och med att det finns andra betalningsmedel som är mer användarvänliga, har högre 
säkerhet och till en lägre kostnad. I en artikel skriven av Koley (2014, refererad i Baur et 
al. 2015, s. 63) framgår det att bankkort såsom Visa och MasterCard fortfarande är det 
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vanligaste betalningsmedlet. Baur et al. (2015, s. 64) förklarar dock att PayPal har blivit 
ett betalningsmedel som är en av de vanligaste betalningsmetoderna via internet. Aktörer 
såsom Google och Apple erbjuder även de betalningsmetoder som har blivit accepterade 
av samhället, trots att deras kärnverksamhet inte är inom bankväsendet. Detta tyder på ett 
ändrat konsumentbeteende, där konsumenten går från betalkort till mer elektroniska 
betalningstjänster. Därefter nämner Baur et al. (2015, s. 64) att den senaste innovationen 
inom detta område är kryptovalutor. En kryptovaluta är en digital valuta som tillåter 
betalning direkt från köpare till säljare utan någon finansiell institution (Lee Kuo Chuen, 
2015, s. 8).  
 
Den första stora och mest framgångsrika kryptovalutan är bitcoin (CoinMarketCap, 
2017a). Valutan skapades år 2009 av Satoshi Nakamoto (Lindholm, 2017). Bitcoin har 
sedan introduktionen på marknaden växt kraftigt. Detta går bland annat att se på den 
kraftiga ökningen av antalet användare av de digitala plånböcker (Blockchain 
Luxembourg S.A, 2017a), som enligt Lee Kuo Chuen (2015, s. 18) används för att förvara 
bitcoin.  
 
Cecchetti & Schoenholtz (2015, s. 24) förklarar att pengar har tre huvudsakliga syften. 
Dessa tre är: som betalningsmedel, en måttenhet för att mäta värdet av olika tillgångar 
och tjänster, och förmågan att kunna lagra värde av en utförd prestation till ett tillfälle 
längre fram i tiden. För att kunna byta tjänster med varandra på ett effektivt sätt används 
pengar som betalningsmedel istället för att byta specifika tjänster med varandra. 
Exempelvis om en snickare behöver bröd måste denne hitta en bagare som behöver en 
snickare för att kunna byta sin tjänst mot bagarens. Med pengarna kan snickaren istället 
köpa bröd av bagaren som i sin tur kan köpa mjöl av bonden om denne inte har ett behov 
av snickarens tjänster för tillfället. Vidare beskriver Cecchetti & Schoenholtz (2015, s. 
25) att pengar är den måttenhet som används för att mäta hur mycket någonting är värt, 
vilket underlättar när värdet av olika tjänster och produkter skall jämföras. Det tredje 
syftet är att lagra värdet av tidigare utförda tjänster. För att en individ ska godta att utföra 
en tjänst i utbyte mot att få något tillbaka vid ett senare tillfälle måste värdet vara 
bestående, för att den som får pengarna i sin hand ska acceptera risken att vänta med att 
få något tillbaka. 
 
Lee Kuo Chuen (2015, s. 36–43) menar däremot att bitcoin inte lever upp till de tre 
huvudsakliga syftena för att vara en valuta av klassiska slag, huruvida det uppfyller 
funktionen som betalningsmedel, måttenhet av värde och förmåga att lagra värde. Det 
finns få butiker och företag som accepterar bitcoin som betalningsmedel, som kund går 
det inte att anta att bitcoin accepteras av säljaren och denne har ingen skyldighet att ta 
emot bitcoin. Det blir därför problematiskt att klara vardagen med endast bitcoin som 
betalningsmedel. Att använda bitcoin som måttenhet för värde har också sina svårigheter 
då växelkursen för bitcoin är mycket volatil i jämförelse med andra valutor. En liter mjölk 
som exempelvis kostar tio svenska kronor på måndag kommer att kosta tio svenska kronor 
på tisdag också. På grund av att bitcoins växelkurs svänger kraftig skulle samma liter 
mjölk kunna kosta 0,00089 bitcoin på morgonen och 0,001335 bitcoin på eftermiddagen 
vilket gör det svårt att avgöra vad det verkliga värdet är. Enligt Lee Kuo Chuen (2015, s. 
36-43) gör bitcoins höga volatilitet också att dess förmåga att lagra värde kan ifrågasättas. 
Stora förändringar av priser påverkar till hög grad hur mycket en bitcoin kommer att vara 
värd dagen den skall användas till att köpa något. Ytterligare en faktor som nämnvärt 
skiljer bitcoin från traditionella valutor är att det inte finns någon stat bakom som 
garanterar värdet av kryptovalutan (Lee Kuo Chuen, 2015, s. 11). 
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Internets betydelse idag är stor och e-handel har ökat kraftig de senaste 15 åren (Ilbring 
2015). Som tidigare nämnt är fortfarande Visa och MasterCard det största 
betalningsmedlet av alla betalningsformer, men att nya metoder har utvecklats, bland 
annat kryptovalutor. Baur et al. (2015, s. 64) framställer de tio vanligaste kryptovalutorna 
av de hundratals stycken som finns idag, där finns exempelvis bitcoin, ethereum, ripple, 
litecoin och dash. Det framgår dock tydligt att bitcoin är den största och mest välkända 
kryptovalutan och är även den kryptovaluta som idag är mest handlad. I början av 2017 
hade bitcoin ett börsvärde på drygt 16 miljarder USD vilket är större än de andra 
kryptovalutorna (CoinMarketCap, 2017). Detta kan jämföras med ethereum som har ett 
värde på drygt 1 miljard USD, vilket är den kryptovaluta som har det näst högsta 
sammanlagda marknadsvärdet (CoinMarketCap, 2017).  
 

 
Figur 1. Bitcoins prisutveckling i USD. 

2011-08-18 till 2017-03-17. Källa: Coindesk (2017). 
 
Som kan att utläsas i figur 1, går det att se en kraftig ökning av bitcoins värde efter 2013. 
Värdeutvecklingen har stigit från 13 USD 2013 till knappt 1 200 USD fram till 2017 
(Coindesk, 2017), vilket motsvarar en procentuell ökning med över 9000%. Som nämnts 
tidigare har antalet användare av de digitala plånböckerna för bitcoin också ökat kraftigt 
under samma tidsperiod, i januari 2013 fanns cirka 80 000 användare vilket fram till 
januari 2017 hade ökat till knappt 11 000 000 användare (Blockchain Luxembourg S.A, 
2017a). 
 
Denna kraftiga värdeutveckling av bitcoin samt det ökade antalet användare visar på ett 
ökat intresse att använda bitcoin. Tillsammans med det ökande intresset för bitcoin 
kommer sannolikt även förtroendet över tid bli starkare för bitcoin. Finansmarknaden har 
också fått upp ögonen för bitcoin och på Avanza (2017a) går det exempelvis att handla 
två certifikat med bitcoin som underliggande tillgång.  
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1.2 Problemdiskussion  
Bitcoin är ett intressant ämne eftersom det är svårt att fastslå om det verkligen är en valuta. 
Det finns delad mening kring detta och vissa anser att kryptovalutan har egenskaper som 
liknar guld. I en undersökning utförd av Dyhrberg (2016a, s. 92) vars syfte var att 
fastställa om bitcoin har likheter med amerikanska dollar eller guld visade studiens 
resultat att bitcoin har likheter med både guld och dollar. Bitcoin visar bland annat på att 
den reagerar till styrräntan vilket gör att den har likheter med en valuta. Vidare förklarar 
Dyhrberg (2016a, s. 92) att eftersom ingen reglerar bitcoin går kryptovalutan inte fullt ut 
att liknas med en traditionell valuta. Likheterna med guld är att bitcoin reagerade på 
liknande variabler som guld, men också att bitcoin har liknande skyddande egenskaper 
och att de reagerar symmetrisk till goda och dåliga nyheter. Dessa resultat indikerar på 
att bitcoin ligger någonstans mittemellan en valuta och en råvara. Detta bidrar enligt 
Dyhrberg (2016a, s. 92) till att bitcoin kan kombinera fördelarna med att ha likheter med 
både en valuta och en råvara på en finansiell marknad och på så sätt vara ett användbart 
verktyg i en portfölj. 
 
En portföljförvaltare letar efter tillgångar som inte är korrelerade med varandra för att 
bättre kunna diversifiera sin portfölj och minska risken i portföljen (Brealey et al., 2014, 
s. 190). I detta syfte har Brière et al. (2015, s. 6) undersökt hur starkt korrelerade bitcoin 
är med andra tillgångar mellan år 2010–2013. Det visade sig att korrelationen gentemot 
de andra tillgångarna varken har ett starkt positivt eller negativt samband. Detta tyder på 
att bitcoin har den eftertraktade egenskapen att den inte är korrelerad med andra tillgångar 
och därför skulle kunna komplettera en investerares portfölj på ett positivt sätt. Brière et 
al. (2015, s. 8) undersökte även om risken ökar i en portfölj med bitcoin jämfört med en 
portfölj utan bitcoin. Resultatet visade att risken i en portfölj med bitcoin blev högre än 
en portfölj utan, dock var den årliga avkastningen i en portfölj med bitcoin högre och den 
riskjusterade avkastningen ökade för portföljen med bitcoin.  
 
I en annan studie, utförd av Bouri et al. (2017) undersöktes om bitcoin även fungerar som 
en hedge och en trygg hamn, och inte bara en bra diversifieringsmöjlighet. Bouri et al. 
(2017, s. 197) resultat visade på att bitcoin var en effektiv diversifieringstillgång i de 
flesta fallen och i ett fåtal fall fungerar kryptovalutan även som en hedge och en trygg 
hamn. Dock poängterar de att under tidsperioden studien hänvisar till, har bitcoin haft en 
hög volatilitet vilket kan påverka korrelationen mot de jämförda tillgångarna och att det 
inte alltid behöver vara så att bitcoin är en bra tillgång att använda som en diversifiering 
i en portfölj.  
 
I en tidigare vetenskaplig studie menar Urquhart (2016, s. 82) att marknaden för bitcoin 
inte är effektiv idag och att detta sannolikt har att göra med att bitcoin idag är i ett tidigt 
skede i sin utveckling. En ny innovations förmåga att sprida sig är beroende av vissa 
faktorer som kommer att avgöra hur stort användningsområde en ny innovation kommer 
att få (Rogers, 2003, s. 11). Som i fallet med fiatpengar krävs det att samhället har ett 
förtroende för att de pengar som används i samhället kommer att accepteras av andra. Om 
bitcoin ska bli användbar som betalningsmedel och tillgångsslag måste bitcoin få 
samhällets förtroende. Det finns tecken på att bitcoins förtroende har stärkts bland 
investerare då det numera finns börshandlade produkter som är kopplade till bitcoin. 
Troligtvis kommer bitcoin att bli mer effektiv i framtiden enligt Urquhart (2016, s. 82) 
eftersom att allt fler investerare kommer att börja analysera och handla med bitcoin. 
Statistik från Blockchain Luxembourg S.A (2017a) stärker detta påstående som tydligt 
visar att allt fler väljer att investera direkt i bitcoin via digitala plånböcker. Det dagliga 
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antalet transaktioner med bitcoin har också ökat markant (Blockchain Luxembourg S.A, 
2017b).  

 
1.3 Problemformulering 
Tidigare studier har visat att bitcoin inte är korrelerad med andra tillgångar såsom 
aktieindex, valutor och råvaror, vilket är en egenskap som portföljförvaltare efterfrågar. 
Bitcoin har dock visat sig vara mycket volatil i jämförelse med de andra tillgångarna. 
Marknaden för bitcoin har inte heller visat sig vara effektiv. Allt eftersom intresset, 
användningen och transaktioner av bitcoin har ökat har denna studie som ändamål att 
undersöka om bitcoins egenskaper i en portfölj har förändrats i takt med att bitcoin vuxit 
och blivit mer använd. Utifrån detta har följande frågeställningar formulerats: 
 
● Hur kan bitcoin komplettera en investerares portfölj? 
● Hur ser korrelationen ut mellan bitcoin och andra tillgångsslag?  
● Hur har bitcoins korrelation med andra tillgångsslag förändras över tid?  

 
1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att utifrån en investerares perspektiv jämföra bitcoins 
korrelationskoefficient med tillgångar som traditionellt använts av portföljförvaltare. 
Underökningen utgår ifrån den moderna portföljteorin och ämnar undersöka hur väl 
bitcoin kan tillämpas i en väl diversifierad portfölj bestående av aktier, valutor och råvaror 
samt vilka effekter detta får på portföljen. Detta görs utifrån antagandet att en investerare 
söker en portfölj med den högsta möjliga avkastningen givet en förutbestämd risknivå. 
Vidare avser studien att undersök om bitcoins egenskapers som portföljtillgång har 
förändrats i takt med att bitcoins användning ökat. Detta undersöks utifrån antagandet om 
hypotesen för effektiva marknader och att ett ökat informationsflöde ökar effektiviteten 
på en marknad. Vidare kommer resultatet att diskuteras utifrån bitcoin och den innovativa 
processen och hur denna påverkar bitcoins egenskaper som investeringsalternativ. 
 

1.5 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Det finns tidigare studier inom området bitcoin och modern portföljteori. En studie som 
utförts av Brière et al. (2015, s. 4–5) visade på att bitcoin inte var korrelerat med andra 
tillgångar. Samtidigt visade det sig att bitcoin var mycket volatil och riskfylld att investera 
i. I Brière et al. (2015, s. 5) studie upptäcktes att en portfölj med bitcoin fick en högre 
riskjusterad avkastning än en portfölj utan bitcoin. Studien av Brière et al. (2015, s. 2) 
utfördes i början av bitcoins levnadstid och sedan denna undersökning gjordes har bitcoin 
vuxit kraftigt, både vad gäller användare och antal transaktioner per dag. Brière et al. 
(2015, s. 13) menar att bitcoin är ett relativt outforskat område inom finansvärlden på 
grund av bitcoins korta historik och att bitcoins möjlighet att verka som diversifierade 
tillgång i portföljen kan komma att förändras med tiden. Brière et al. (2015, s. 7) nämner 
även att resultatet ska ses med försiktighet eftersom att undersökningen endast är utförd 
under en tillväxtperiod för bitcoin. Vidare rekommenderar de att detta skulle undersökas 
när bitcoin haft en period av värdenedgång. Kunskapsluckan denna studie syftar att fylla 
utgår från detta och undersöker om bitcoins korrelation med andra tillgångar har 
förändrats i takt med dess utveckling och om bitcoin liksom tidigare studier fortfarande 
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är en lämplig diversifieringstillgång i en investerares portfölj. Vidare undersöker studien 
om bitcoins korrelationskoefficient med andra tillgångar beter sig olika i perioder där 
värdeutvecklingen varit positiv eller perioder av negativ värdeutveckling. 
 
Det praktiska bidraget riktar sig mot en investerare som förvaltar portföljer innehållandes 
värdepapper bestående av, eller kopplade till aktier, valutor och råvaror. Som förvaltare 
av en portfölj är det viktigt att välja investeringar som inte har en stark 
korrelationskoefficient med varandra för att bland annat minska risken för stora förluster. 
Studie kan ses som en vägledning för en investerare som överväger en investering i 
bitcoin eller letar efter nya tillgångar att placera kapital i. Tack vare att bitcoin haft en 
stark utveckling är det relevant att på nytt undersöka dessa egenskaper som förvaltaren 
eftersöker. Denna studie är av högre relevans för en förvaltare som investerar i svenska 
marknaden då denna studie bland annat jämför bitcoins korrelationskoefficient med 
Stockholm OMX30 och den svenska kronan vilket inte undersökts tidigare. 

 
1.6 Avgränsningar 
En investerare är i normalfallet inte bunden att investera i vissa specifika tillgångar och 
därför är det intressant att jämföra bitcoins korrelationskoefficient med alla typer av 
investeringsalternativ. En sådan studie skulle dock inte vara möjlig att genomföra då 
alternativen är många. Denna studie har därför begränsats till att undersöka korrelationen 
mellan bitcoin och ett antal investeringsalternativ som representerar en väl diversifierad 
portfölj. De alternativ som valts ut att undersökas har som avsikt att ge en hög variation 
vad gäller olika slags tillgångar och en global spridning av investeringsalternativ. 
Tillgångarna som undersöks i studien är valutor, aktieindex, och råvaror, se avsnitt 6.5.  
 
Gällande bitcoins tekniska delar har valet varit att inte gå för djupt i detalj på hur tekniken 
bakom bitcoin fungerar. Detta för att vi själva inte har någon datateknisk utbildning och 
därför begränsad kompetens vad gäller de tekniska detaljerna som ligger bakom bitcoin. 
Avgränsningen som gjorts angående tekniken bakom bitcoin motiveras med att studien 
riktar sig främst till investerare. Dessa förväntas inte ha ett djupt datatekniskt kunnande. 
I denna studie beskrivs bitcoin på ett förenklat sätt som är menat att göra det lätt för läsare 
att skapa sig en grundförståelse om vad bitcoin är för något och på så sätt kunna 
tillgodogöra sig studien på ett tillfredsställande sätt, se kapitel 2. 
 
Bitcoin är en ny typ av tillgång i relation till de andra tillgångarna som valts ut att studeras. 
Detta medför att studien endast kan använda sig av data från den tidsperiod som finns 
tillgänglig för bitcoin. Databasen som använts för att inhämta data till undersökningen är 
Eikon som tillhandahålls av Thomson Reuters, i denna databas finns det kursdata från 
och med 18 augusti 2011. Detta är det startdatum som studien avser och slutdatum är satt 
till 17 mars 2017.  

 
1.7 Ämnesval 
Under vår civilekonomutbildning vid Umeå universitet har huvudfokuset koncentrerats 
till traditionella teorier vilket har bidragit till att vi använt oss av traditionella tillgångar 
vid vårt lärande. Tack vare ett stort intresse för investeringar och finansiering i 
kombination med ett intresse för ny teknik och nya synsätt ledde detta in oss på spåret om 
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att använda en tillgång som hade andra karaktärsdrag än de klassiska. Bitcoin tycks ha 
denna egenskap och med tanke på de diskussioner som förts huruvida kryptovalutan är 
en valuta eller en tillgång vilket var en bidragande orsak till att valet föll på att undersöka 
hur bitcoin lämpar sig i en portfölj.  
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2 Bitcoin 
 
Syftet med detta kapitel är att redogöra för de tekniska och praktiska detaljerna bakom 
bitcoin och dess användande. Redogörelsen innehåller vissa förenklingar för att anpassa 
nivån till en läsare med en bakgrund inom företagsekonomi.  
 

 
2.1 Bakgrund  
År 2008 publicerade Satoshi Nakamoto ett dokument på internet vars syfte var att skapa 
ett elektroniskt betalningssystem direkt mellan två användare utan att inkludera en tredje 
part, som exempelvis en bank (Nakamoto, 2008). Lee Kuo Chuen (2015, s. 15) förklarar 
att år 2009 utvanns de första bitcoins och att det är okänt vem Satoshi Nakamoto är. Det 
råder oklarheter om detta är en person eller en grupp. Satoshi Nakamoto lämnade 
projektet år 2010 vilken är en av anledningarna till svårigheten att fastställa någon 
identitet. Därmed vet ingen helt säkert vem som står bakom kryptovalutan. 
 

2.2 Uppbyggnad 
Lindholm (2017) beskriver bitcoins uppbyggnad och funktion. Bitcoin är uppbyggd av 
en sifferserie som är framställt ur ett peer-to-peer-nätverk (P2P-nätverk). Detta nätverk 
består av cirka 200 000 datorer vars uppgift är att generera nya bitcoins och hanterar de 
transaktioner som sker med bitcoin. Ett P2P-nätverk är ett så kallat icke-hierarkiskt 
nätverk. Enligt Nationalencyklopedin (NE, 2017) består ett icke-hierarkiskt nätverk av 
datorer eller noder som är anslutna till ett nätverk och kan kommunicera med varandra 
utan att använda en central nod som knytpunkt. Fördelen med denna typ av 
nätverkssystem är att det inte är beroende av en specifik knytpunkt. Ett icke-hierarkiskt 
nätverk anses vara säkrare än ett nätverk beroende av en server. Detta beror på att om en 
dator i det icke-hierarkiska nätverket av någon anledning skulle slås ut påverkas inte de 
andra noderna i nätverket i samma utsträckning som om en central server skulle slås ut, 
vilket skulle innebära att hela nätverket slås ut så länge de övriga noderna inte kan 
kommunicera med den centrala servern.  
 

2.3 Transaktioner  
För att handla med traditionella betalkort förlitar sig köpare och säljare på att en betrodd 
mellanhand kontrollerar att köparen har pengar på kontot som är kopplat till det bankkort 
som används vid betalning och säkerställer att säljaren får sin betalning. Skulle kortet 
sakna täckning för det belopp som betalas ut får köparen en skuld till banken istället för 
säljaren (Handelsbanken, 2016, s. 1–2; Swedbank, 2017, s. 2). Eftersom bitcoin saknar 
en finansiell institution eller bank som mellanhand måste systemet på egen hand kunna 
kontrollera att varje transaktion utförs på ett korrekt sätt. Lindholm (2017) förklarar att 
bitcoin löser detta problem genom att transaktionerna hanteras av tidigare nämnda P2P-
nätverket. Det går till som så att överföringen sänds som ett meddelande till nätverket 
som i sin tur behöver bekräfta transaktionerna innan den kan godkännas.  
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Lee Kuo Chuen (2015, s. 16) förklarar att bitcoin använder sig av en så kallad blockkedja 
för att hålla koll på transaktionerna. Denna blockkedja är allmänt tillgänglig för bitcoins 
användare för att säkerställa att en transaktion är riktig. Överföringar eller transaktioner 
av bitcoin sänds ut över nätverket via blockkedjan och ser till att bitcoins inte kan 
spenderas mer än en gång. Lee Kuo Chuen (2015, s. 49) förklarar att en blockkedja är 
uppbyggd av att flera block som håller ordning på de transaktioner som sker. Varje block 
i denna kedja bekräftar identiteten på den föregående transaktionen och hela vägen 
tillbaka till det första blocket som brukar kallas för ursprungsblocket.  
 
Lindholm (2017) förklarar att fördelarna med bitcoins transaktioner är att en användare 
inte behöver betala några, eller mycket små transaktionsavgifter samt bitcoins relativt 
snabba överföringar, framförallt transaktioner som sker internationellt. En transaktion 
som sker internationellt kan bli bekräftad på en timme till skillnad från en banköverföring 
som kan ta flera dagar (Bitcoin.se, u.å.a). Även Lee Kuo Chuen (2015, s. 22–23) 
framhäver denna fördel när det gäller transaktioner för bitcoin och menar att 
transaktionskostnaderna är låga eller inga alls eftersom att det inte finns någon tredje part 
som tar ut några kostnader för detta.  
 

2.4 Mining 
Lee Kuo Chuen (2015, s. 53–64) förklarar att nya bitcoins genereras genom så kallad 
”mining1”. Mining kan utföras av vem som helst som har en speciell dator med en speciell 
mjukvara som är anpassad för mining. För att generera en bitcoin måste de som ”minar” 
lösa ett matematiskt problem som används som en del av att bekräfta transaktioner mellan 
användare av bitcoin. Dessa kallas för block, därav blockkedja. När ett block blir löst, 
kan det läggas till blockkedjan som innehåller verifiering för alla tidigare transaktioner 
och den som löst problemet belönas med nya bitcoins. Idag består belöningen av 12,5 
bitcoins per block och belöningen halveras var fjärde år. Vidare förklarar Lee Kuo Chuen 
(2015, s. 53–64) att när bitcoin introducerades för första gången var de problem som 
skulle lösas relativt simpla, vilket gjorde att alla med en dator kunde utvinna bitcoins men 
allt eftersom tiden har gått har komplexiteten av problemen ökat. Detta har gjort att det i 
dagsläget blivit mycket svårt för enskilda individer att på egen hand generera bitcoin utan 
att göra stora investeringar i datorkraft. Detta har bidragit till att individer som vill utvinna 
bitcoin har gått samman för att tillsammans försöka lösa dessa matematiska problem och 
därefter dela på de bitcoins som genereras när de lyckas lägga till ett block till 
blockkedjan. Det finns även företag med kapitalstarka ägare som bygger stora mining-
anläggningar för att på detta sätt själva kunna lösa dessa problem inom en rimlig tid. Varje 
problem kan bara lösas en gång så det är den som lyckas göra detta först som kommer bli 
belönad. Den genomsnittliga tiden det tar för hela nätverket av datorer att lösa ett problem 
är cirka tio minuter. Det är också den tid det tar innan en transaktion kan ses som 
verifierad. Vidare förklarar Lee Kuo Chuen (2015, s. 19) att bitcoin är skapad med en 
begränsning i antalet till 21 miljoner för att endast ett visst antal ska kunna utvinnas. 
Denna gräns är beräknad att uppnås år 2040. 
 

                                                
1Ordet Mining används inom bitcoin-terminologi för att syfta till processen att generera nya bitcoins.  
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2.5 Förvaring  
Lee Kuo Chuen (2015, s. 18) förklarar att bitcoins förvaras i digitala plånböcker. Därför 
måste en användare ha tillgång till en plånbok för att kunna köpa och sälja bitcoins. Lee 
Kuo Chuen förklarar vidare att det finns flera typer av plånböcker exempelvis, mobilt, 
via webben och hårdvaruplånböcker.   
 
Lindholm (2017) förklarar att dessa digitala plånböcker innehållande bitcoin kan sparas 
på användarens egna dator eller i en e-plånbok hos ett företag som erbjuder detta. Den 
tredje metoden är att användaren kan komma åt sin digitala plånbok från vilken data som 
helst via ett webbgränssnitt. Utöver dessa sätt nämner Lee Kuo Chuen (2015, s. 18) att 
det finns mobila plånböcker där appar kan laddas ner såsom Bitcoin Wallet och Mycelium 
på sin mobiltelefon. 
 
Lindholm (2017) nämner vidare att risken att förlora alla sina bitcoins om systemet skulle 
krascha eller om den digitala plånboken som bitcoin förvaras i skulle bli kapad. Några 
andra nackdelar med bitcoins förvaringssystem är att det inte går att återställa ett 
borttappat lösenord och att användaren kan råkar radera filen med sin digitala plånbok på 
datorn, vilket leder till att ägaren förlorar alla sina bitcoins som denne har i den plånboken. 
Detta är en risk som uppstår eftersom att det inte finns någon instans som övervakar 
valutan och därmed finns heller ingen som kan återställa misstag som begås. 
 

2.6 Handelsmöjligheter 
Alternativ till mining för den som vill skaffa bitcoin är att köpa dessa, Lindholm (2017) 
förklarar att detta sker via en digital plånbok där användaren skapar ett eget konto. 
Därefter är det lättaste sättet att skaffa sig bitcoin via ett växlingskontor och ange den 
digitala plånboken där man vill att beloppet ska sättas in. Liksom Lindholm (2017) menar 
Lee Kuo Chuen (2015, s. 18) att växlingskontor är ett av det vanligaste sättet att skaffa 
bitcoins på, dock kan det ta en dag att få sina bitcoins.  
 
Enligt Bitcoin.se (u.å.b) är ett lätt sätt att skaffa bitcoins i Sverige via bt.cx där en 
betalning med Swish sker. Ett annat alternativ är via Safello som likt bt.cx är registrerade 
hos finansinspektionen. På Avanza (2017a) går det även att som tidigare nämnt att skaffa 
certifikat kopplade till bitcoin. Dessa certifikat avser dock ett indirekt ägande i bitcoin 
och kan därför inte användas för att utföra köp.  
 
Lindholm (2017) förklarar att bitcoin även går att betala med i fysiska butiker om dessa 
godkänner bitcoin som ett betalningsmedel om så är fallet används en QR-kod. Lee Kuo 
Chuen (2015, s. 17–18) förklarar att antalet vanliga butiker som accepterar bitcoin som 
ett betalningsmedel är lågt. Det finns fler företag online som accepterar bitcoin som ett 
betalningsmedel för varor och tjänster. I de fall där företag accepterar bitcoin är priset 
oftast baserat på växelkursen mellan bitcoin och den andra valutan som till exempel 
svenska kronor eller amerikanska dollar.  
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3 Teoretiska utgångspunkter  
 
Syftet med detta kapitel är att redogöra för de teoretiska utgångspunkter studien grundar 
sig i. Inledningsvis beskrivs den effektiva marknadshypotesen följt av modern 
portföljteori samt spridning av innovationer. Avslutningsvis diskuteras kritik riktad mot 
de valda teorierna.  
 

 
3.1 Effektiva marknadshypotesen  
Brealey et al. (2014, s. 321) förklarar att en statistiker vid namn Maurice Kendall år 1953 
uppmärksammade ett beteende i aktie- och tillgångspriser som på den tiden ansågs vara 
kontroversiella. Kendall hade vid sin studie förväntat sig att aktie- och tillgångspriser 
skulle följa en slumpvandring. En slumpvandring betyder att prisernas förändring är 
oberoende av varandra, det vill säga att priset idag inte är beroende av vad priset var igår. 
När Kendall skulle bevisa att priserna följer en slumpvandring gjorde han det genom att 
testa om priserna var oberoende av varandra. Brealey et al. (2014, s. 321–322) liknar detta 
med myntkastning. Vad myntet kommer att visa är oberoende av föregående kast. Får du 
klave vid första kastet påverkar det inte vad nästa kast kommer att visa. Brealey et al. 
(2014, s. 324) förklarar vidare att priser i en konkurrenskraftig marknad behöver följa en 
slumpvandring. Detta på grund av att en investerare inte ska kunna förutspå vad 
morgondagens pris kommer att bli genom att studera vad priset är idag och på detta sätt 
lättförtjänt få en vinst. Berk & DeMarzo (2017, s. 333) menar att konceptet av en effektiv 
marknad är att priset på en tillgång reflekterar den tillgängliga informationen som rör 
tillgången. 
 
Hypotesen om effektiva marknader utformades av Fama (1970). Fama (1970, s. 383) 
benämner en effektiv marknad som att marknad är effektiv först när priserna helt och 
hållet reflekterar den tillgängliga informationen. Fama förklarar att en investerare ska 
kunna välja bland olika värdepapper och vara säker på att dessa värdepapper under vilken 
tidpunkt som helst ska vara korrekt prissatt och fullt ut reflektera den information som 
finns tillgänglig angående ett specifikt företag. Fama (1970, s. 388) delade in den 
effektiva marknaden i tre olika former: svag, halvstark och stark form av effektivitet. 
Svag effektivitet är när aktiepriset reflekterar all historisk prisinformation, vilket betyder 
att priserna följer en slumpvandring. En halvstark form av effektivitet är när 
prissättningen, bortsett från att reflektera historisk prisinformation även tar hänsyn till 
allmän tillgänglig information, vilket kan vara information om en aktiesplit eller vad som 
står i ett företags årsredovisning. Slutligen uppvisar marknaden en stark effektivitet när 
all relevant information kopplat till ett företag avspeglas i aktiepriset. Dit inkluderas även 
information som endast insynspersoner i företaget kan ha kännedom om.  
 
Den effektiva marknadshypotesen beskriver hur väl en marknad fungerar och vi anser 
därför att det är viktigt att analysera hur marknaden för bitcoin utvecklas i takt med att 
användandet av kryptovalutan och hur detta påverkar bitcoins egenskaper i en portfölj. 
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3.2 Modern portföljteori  
Modern portföljteori är en metod som har utvecklats av Harry Markowitz. Brealey et al. 
(2014, s. 190) och Berk & DeMarzo (2017, s. 407) sammanfattar Markowitz teori med 
att Markowitz kom fram till att en investerare kan diversifiera sin portfölj och minska 
standardavvikelsen på denna genom att välja aktier som inte rör sig exakt likadant. En 
väldiversifierad portfölj ska därmed innehålla olika slags värdepapper för att kunna uppnå 
bästa möjliga avkastning till en lägre risk. Detta med en utgångspunkt att en investerare 
är negativt inställd till risk. Markowitz studie syftade också på att studera grunden för hur 
en portfölj är uppbyggd. Dessa beståndsdelar har därefter blivit grunden för förhållandet 
mellan risk och avkastning. 
 
Markowitz beskriver i sin artikel från 1952 hur en portföljförvaltare kan maximera den 
förväntade avkastningen för en given risknivå. För att göra detta förklarar Markowitz 
(1952, s. 89) att en investerare bör diversifiera sin portfölj utifrån de olika innehavens 
rörelser på marknaden. Markowitz menar vidare att, bara för att en portfölj har många 
olika tillgångar kommer den inte att vara bra diversifierad. Som investerare måste ett mer 
omsorgsfullt val av tillgångar göras. Det är viktigare att välja rätt sorts tillgångar än att 
välja ett stort antal tillgångar för att uppnå en effektiv diversifiering. För att uppnå en 
effektiv diversifiering ska investeraren beakta korrelationen mellan tillgångarna i 
portföljen, det vill säga tillgångar vars pris som påverkas av skilda faktorer. En investerare 
bör således välja tillgångar som inte har en hög korrelationskoefficient med varandra och 
på detta vis skapa en portfölj vars tillgångar inte rör sig i samma riktning när olika 
händelser inträffar på marknaden. Markowitz (1952, s. 89) förklarar att portföljens risk 
kan beskrivas som variationen av portföljens avkastning och på detta sätt minskar 
variationen av avkastningen. Vidare nämner Markowitz (1952, s. 77) att välja en portfölj 
kan delas upp i två steg. Steg ett börjar med observationer och erfarenheter och går sedan 
vidare till hur en investerare tror att framtida värdepapper kommer att utvecklas. Steg två 
handlar om att ha en relevant tro om den framtida utvecklingen och steg två avslutas med 
att investeraren väljer en portfölj. 
  
Utifrån studiens syfte att undersöka bitcoins korrelation med andra finansiella tillgångar 
kommer denna studie främst utgå från den moderna portföljeteorin där Markowitz belyser 
vikten av att inkludera tillgångar i portföljen som inte samvarierar med varandra på 
marknaden. Nedan följer förklaring av viktiga begrepp inom den moderna portföljteorin 
relaterade till denna studie. 
 

3.2.1 Korrelationskoefficienten  
Brealey et al. (2014, s. 171) förklarar hur diversifiering av en portfölj minskar risken i 
portföljen genom att priset för olika tillgångar inte rör sig exakt lika, förutsatt att det inte 
är perfekt korrelerade med varandra. Berk & DeMarzo (2017, s. 405) förklarar vidare att 
i en portfölj bestående av två tillgångar som inte är perfekt korrelerade kommer en 
nedgång i pris för den ena tillgången att motverkas av en annorlunda rörelse för den andra 
tillgången. På detta sätt minskar variationen i avkastningen. Korrelationen mellan olika 
tillgångar på de finansiella marknaderna är inte konstanta enligt Brière et al. (2012, s. 
1738) och påverkas bland annat av kriser och förändringar i världsekonomin.  
 
Lantz (2013, s. 399) förklarar att korrelationskoefficienten kan anta ett värde mellan -1 
och 1. Elton et al. (2007, s. 70) beskriver att när korrelationen för två tillgångar är 1 
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benämns detta som att de två tillgångarna är perfekt korrelerade med varandra. Detta 
innebär att båda tillgångarna rör sig lika mycket i samma riktning om en förändring av 
priset sker, det vill säga de har ett starkt positivt samband. Vidare förklarar Elton et al. 
(2007, s. 72) och Lantz (2013, s. 399) att om korrelationskoefficienten antar ett värde på 
-1 visar det att två tillgångar är perfekt negativt korrelerade. En perfekt negativ korrelation 
innebär att det två tillgångarna rör sig lika mycket men i motsatt riktning, alltså ett 
negativt samband. En korrelationskoefficient som är 0 indikerar att dessa två tillgångar är 
helt icke-korrelerade och detta innebär att en prisförändring i den ena tillgången är 
oberoende av den andra tillgången (Elton et al., 2007, s. 74). 
  

3.2.2 Marknadsrisk och specifik risk 
En investerare möter två typer av risk, den specifika risken och marknadsrisken (Bodie et 
al., 2014, s. 206). Brealey et al. (2014, s. 175) beskriver att risken som diversifieringen 
avser att minska är den specifika risken för de enskilda tillgångarna i portföljen. Berk & 
DeMarzo (2017, s. 370) förklarar att med specifik risk menas de risker som en enskild 
tillgång påverkas av. Exempelvis påverkas ett företag som har en stor andel av sin 
försäljning utanför Sverige av variationen i den svenska kronans växelkurs gentemot 
andra valutor, eller hur ett oljeföretag påverkas av råvarupriset på olja. 
 

 
Figur 2. Marknadsrisk och specifik risk. 

 
Som figur 2 visar minskar portföljens specifika risk med antalet tillgångar som finns i 
portföljen med en avtagande effekt. Diversifiering är alltså som mest effektiv då antalet 
innehav i portföljen är litet. Marknadsrisken syftar till den risk som finns inbyggd i 
marknaden och på så sätt påverkar alla tillgångar och denna risk går inte diversifiera bort 
(Berk & DeMarzo, 2017 s. 371). 
  

3.2.3 Portföljrisk och förväntad avkastning 
Bodie et al. (2014, s. 10) nämner att en investerare alltid antas välja den portfölj som har 
den minsta risken om det finns flera alternativ av portföljer som har lika hög avkastning. 
Brealey et al. (2014, s. 175) beskriver hur portföljens förväntade avkastning beräknas 
genom att summera de olika innehavens förväntade avkastning multiplicerat med dess 
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vikt av portföljen. Vidare förklarar Brealey et al. (2014, s. 175) att beräkna risken hos en 
portfölj beräknas utifrån de olika tillgångarnas varians och korrelationskoefficienten 
mellan varje unikt par av tillgångar som ingår i portföljen. Portföljens risk mäts i termer 
av standardavvikelse. Eftersom portföljens risk tar hänsyn till korrelationen mellan de 
olika tillgångarna blir standardavvikelsen lägre för en portfölj än om standardavvikelsen 
skulle multipliceras med vikten för de enskilda innehaven. 

 
3.2.4 Effektiva fronten  
Bodie et al. (2014, s. 220) förklara att den effektiva fronten är ett verktyg inom modern 
portföljteori vars syfte är att låta investeraren välja den optimala portföljen given vilken 
risknivå som eftersträvas. Den effektiva fronten består av en uppsättning av portföljer 
som är optimerade för att leverera den högsta förväntade avkastningen givet en 
förutbestäm risknivå eller med portföljer som ger den lägsta risken givet en förutbestämd 
förväntad avkastning.  
 

 
Figur 3. Den effektiva fronten. 

Källa: Hull (2015, s. 6, reprinted with permission). 
  
I figur 3 representerar den lodräta axeln avkastningen och den vågräta axeln representerar 
risken. Linjen representerar den effektiva fronten (Hull, 2015, s. 5). Bodie et al. (2014, s. 
220) förklarar att portföljer som ligger på den effektiva fronten är de mest effektiva när 
det gäller avkastning givet den risk som investeraren är villig att ta. Bodie et al. (2014, s. 
220) och Berk & DeMarzo (2017, s. 403) utvecklar vidare att portföljer innanför den 
effektiva fronten är suboptimala och en investerare kan då antingen sänka risken och 
behålla samma nivå av avkastning eller höja avkastningen utan att höja risknivån genom 
en omfördelning av innehaven i portföljen. En portfölj kan inte ligga utanför den effektiva 
fronten. Alla portföljer som ligger på den effektiva fronten är lika bra. Valet av portfölj 
blir således hur hög risk som investeraren är villig att acceptera.  
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3.2.5 Volatilitet  
Enligt Moore et al. (2011, s. 38) och Lantz (2013, s. 23) är standardavvikelse ett mått på 
hur mycket värden avviker från medelvärdet. En låg standardavvikelse indikerar att 
värdena ligger samlade runt medelvärdet. Är standardavvikelsen hög är istället värdena 
utspridda över och under medelvärdet. Enligt Berk & DeMarzo (2017, s. 356) beräknas 
volatiliteten utifrån standardavvikelsen och förklarar prisförändringen i finansiella 
tillgångar. Den förklarar hur mycket en tillgång, exempelvis en aktie svänger i pris. Enligt 
Avanza (u.å.) indikerar en hög volatilitet att tillgången har stora prissvängningar, medan 
en låg volatilitet antyder på att priset är mer stabilt. Om en investerare ska välja en hög 
eller låg volatilitet beror helt på vilken risk investeraren är beredd att ta. Då hög volatilitet 
i regel betyder att tillgången blir mer riskfylld att inneha. Detta kan både ses som en risk 
och en möjlighet, då möjligheten är att tillgången kommer stiga mycket i pris medan 
risken blir motsatsen, att tillgången tappar sitt värde. Har tillgången en låg volatilitet anses 
den vara mindre riskfylld eftersom att prisförändringarna i regel inte är lika dramatiska 
som vid en hög volatilitet och investeraren kan känna sig mer säker på att en alltför stor 
förlust inte kommer att inträffa.  

 
3.2.6 Skevhet 
Enligt Moore et al. (2011, s. 18) kan en fördelning av observationer vara symmetrisk eller 
skev. En symmetrisk fördelning innebär att både höger och vänster sida av fördelningen 
ser ungefär likadana ut. Om en fördelning istället är skev innebär detta att fördelningen 
har fler observationer samlade på ena sidan av fördelningen. En fördelning kan var skev 
åt höger eller vänster. En fördelning som är skev åt höger innebär att fler observationer 
med höga värden finns längre ut till höger och en fördelning som är skev åt vänster 
innebär att fler av de höga värdena befinner sig på den vänstra sidan av fördelningen.  
 
Hull (2015, s. 10) förklarar att för en investerare innebär detta att en fördelning som är 
skev till höger, även kallad positiv skevhet har en större sannolikhet att få en hög 
avkastning och en mindre sannolikhet till en mindre avkastning. En fördelning som är 
skev till vänster innebär för investeraren en så kallad negativ skevhet. En negativ skevhet 
betyder att sannolikheten för liten avkastning är högre och sannolikheten för en väldigt 
hög avkastning är lägre. 

 
3.2.7 Kurtosis 
Kurtosis mäter tjockleken på fördelningens svansar. En normalfördelning har en kurtosis 
på tre (Bodie et al., 2014, s. 138). En högre kurtosis innebär en tjockare svans än en 
normalfördelning och en lägre kurtosis innebär en tunnare svans än en normalfördelning 
(Hull, 2015, s. 206). Bodie et al. (2014, s. 138) förklarar att en högre kurtosis innebär att 
sannolikheten att observera extrema värden är högre än vid en normalfördelning, detta 
eftersom att en större andel av observationerna hamnar längre ut i fördelningens svansar. 
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3.3 Spridning av innovationer 
Everett M. Rogers var en amerikansk sociolog som anses vara grundaren till teorin om 
spridning av innovationer2.  Jobber & Fahy (2009, s. 345) beskriver teorin som en process 
om hur en innovation får spridning i samhället. Rogers (2003, s. 5) definierar spridning 
som en process där innovationen under en tid kommuniceras via olika kanaler för 
medlemmar i ett socialt system. Vidare nämner Rogers (2003, s. 11) att det finns fyra 
faktorer som påverkar en innovations spridning, vilket är: innovation, kanaler för 
kommunikation, tid och socialt system.  
 
Användandet av bitcoin har kraftigt öka vilket kan ses på antalet transaktioner med bitcoin 
och antalet användare av de digitala plånböcker som används för att förvara bitcoin. 
Roger beskriver olika faktorer som påverkar hur en innovation sprids i samhället, vi anser 
därför att denna teori utgör en bra utgångpunkt för att kunna analyser och diskutera hur 
bitcoins utveckling påverkar marknaden för bitcoin utifrån den effektiva marknads 
hypotesen och hur det i sin tur påverkar bitcoins egenskaper i portföljen. 

 
3.3.1 Innovation  
Den första faktorn, innovation är enligt Rogers (2003, s. 12) en idé eller en produkt som 
anses vara ny för individen. Han syftar på att en individ kan ha varit medveten om 
innovationen ett tag utan att ha visat något intresse, varken negativt eller positivt. Därmed 
menar Rogers att en ny innovation för individen bör benämnas som kunskap, övertygelse 
eller beslut att införskaffa en ny innovation. Rogers (2003, s. 15–16) förklarar att det finns 
fem olika karaktärsdrag för en innovation som kan påverka processen, vilket är relativ 
fördel, kompatibilitet, komplexitet, möjlighet att prova och observerbarhet. Relativ fördel 
syftar exempelvis på hur stor fördel en ny produkt har på marknaden jämfört med tidigare 
produkter. Kotler et al. (2013, s. 158) förklara att eftersom HDTV hade en bra bildkvalitet 
till skillnad från dess föregångare blev innovationsprocessen snabbare. Roger (2003, s. 
15–16) förklarar vidare att kompatibilitet är till vilken mån en produkt är förenlig med de 
redan existerande värderingarna och förväntningarna som finns för användaren. En idé 
som inte är kompatibel kommer ta längre tid i adoptionsprocessen än en som är 
kompatibel. Kotler et al. (2013, s. 158) nämner exempelvis HDTV:n. Den är kompatibel 
för de som redan har en tv, eftersom den enda skillnaden blir bättre bildkvalitet och den 
innovationen kommer inte förändra en individs förhållningssätt. Vidare nämner Kotler et 
al. (2013, s. 158) att eftersom det endast finns ett litet utbud av filmer och kanaler som 
har HD-kvalitet, kommer den delen bidra till att adoptionsprocessen blir långsammare. 
Den tredje faktorn som kan påverka adoptionsprocessen är komplexitet, vilket Rogers 
(2003, s. 16) förklarar är i vilken mån en innovation anses vara svår att förstå och 
svårigheter att använda den. Rogers menar att innovationer som är lättare att förstå 
kommer en individ ta till sig snabbare än en innovation som kräver mer, såsom nya 
färdigheter och andra förståelser. Den fjärde karaktärsdraget för en innovation är 
möjligheten att prova, vilket syftar till vilken grad en produkt kan testas innan ett beslut 
fattas. Innovationer som går att testa innan en individ bestämmer sig, är innovationer som 
en individ tar till sig snabbare, än en innovation som är svårare att prova. Det sista 
karaktärsdraget är observerbarhet, vilket är i den mån resultatet av en innovation är synlig 
för andra individer. Om det är enkelt att se resultatet av den nya innovationen ökar 
sannolikheten att en individ kommer ta till sig produkten.  

                                                
2 Kommer av teorins engelska namn: Diffusion of innovation.  
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3.3.2 Kommunikationskanaler  
Rogers (2003, s. 18–20) beskriver faktor två i spridning av innovationer som är 
kommunikationskanaler. En kommunikationskanal är hur ett meddelande från en individ 
tar sig till en annan individ. Det vanligaste sättet att sprida en ny innovation är via 
massmedia, vilket inkluderar kanaler såsom, tidningar, radio och TV. Däremot kan en 
mer personlig kommunikation via ansikte-till-ansikte vara mer övertygande för att en 
individ ska acceptera en ny innovation. Den kanske bästa kommunikationskanalen är när 
två individer är homogena, vilket betyder att de exempelvis bor eller jobbar tillsammans 
och delar varandras intresse. Sådan kommunikation har större sannolikhet att vara 
effektiv än de två tidigare nämnda. 
 
Rogers (2003, s. 215–216) förklarar att internet har haft betydelse vad det gäller spridning 
av innovationer och menar på att spridning av innovationer via internet påskyndar i vilken 
grad en individ tar till sig en ny innovation. För att förklara hur snabbt en innovation kan 
spridas via internet, nämner Rogers internetvirus. Han menar att det kan sprida sig över 
hela världen under en dag eller två.  

 
3.3.3 Tid 
Den tredje faktorn Rogers (2003, s. 20) nämner är tiden. Tiden inkluderar tre olika 
faktorer i innovationsprocessen. Först påverkar tiden innovationsbeslutsprocessen, vilket 
är en process om hur en individ går från kunskap om en ny produkt till dess att individen 
tar till sig den nya produkten eller avvisar den. Tiden påverkar också när en individ tar 
till sig en ny innovation i förhållande till andra individer på marknaden. Den tredje faktorn 
är antalet användare av en ny innovation inom en given tidsperiod.  
 
Innovationsbeslutsprocessen är enligt Rogers (2003, s. 20) en process där en individ går 
från att först höra om en ny produkt till dess att individen möjligen införskaffar sig den. 
Jobber & Fahy (2009, s. 155) förklarar att denna process tar olika lång tid beroende på 
hur villig individen är att prova nya innovationer. Vidare förklarar Roger (2003, s. 20) att 
denna process delas in i fem stadier: kunskap, övertalning, beslut, implementering och 
bekräftelse. Det första stadiet, kunskap är när en individ blir medveten om den nya 
innovationen och börjar få kunskap om den. Övertalningsstadiet är när individen börjar 
tycka om eller ogilla innovationen. Utifrån detta fattar individen ett beslut om denne 
kommer ta till sig innovationen eller avvisa den. Därefter kommer stadiet 
implementering, vilket är när individen börjar använda den nya innovationen, och det 
sista stadiet är när individen bekräftar innovationen.  
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Figur 4. Adoptörkatergorier av innovationsprocessen. 

Källa: Rogers (2003, s. 281, reprinted with permission). 
 
Tiden påverkar även när en individ tar till sig innovationer (figur 4). Rogers (2003, s. 22) 
nämner fem stycken olika kategorier av adoptörer: innovatörer, tidiga accepterare, tidig 
majoritet, sen majoritet och eftersläntrare. Rogers (2003, s. 282–285) nämner att en 
innovatör är villig att ta en högre risk för att testa en ny innovation, men att en innovatör 
behöver ha tekniska kunskaper. Innovatörerna har en viktig roll i processen av att tillämpa 
nya innovationer. En innovatör måste vara beredd på att inte bli respekterad av andra i 
samhället ännu. Därefter är tidiga accepterare snabba med att ta till sig nya innovationer. 
Dessa är individer som är villiga att prova en ny innovation tidigt men inte villig att ta en 
lika stor risk som en innovatör. Eventuella adoptörer frågar tidiga accepterare om råd och 
information om den nya innovationen, då dessa anses ha svaren. Därefter accepterar den 
tidiga majoriteten den nya innovationen, vilket är de som tar till sig en innovation strax 
innan genomsnittet gör det. Den sena majoriteten är de som är lite mer skeptisk till att 
testa på den nya innovationen och väntar tills majoriteten redan har testat innan de själva 
tar till sig den. Eftersläntrarna provar först den nya innovationen när den har blivit en 
slags tradition att använda, eftersom de ses som traditionsbundna. 
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Figur 5. Spridningsprocessen. 

Källa: Rogers (2003, s. 11, reprinted with permission). 
 
Rogers (2003, s. 22–23) förklarar att tiden också påverkar takten av när individer tar till 
sig en innovation. Denna process kallas för spridningsprocessen vilket kan beskrivas som 
en S-kurva (figur 5). Vid en ny innovation är det bara ett fåtal som tar till sig den i början, 
för att sedan växa när allt fler börjar ta till sig den. Troligtvis kommer S-kurvan till slut 
börja plana ut eftersom det blir färre individer som inte har tagit till sig den nya 
innovationen ännu. S-kurvan kan ha olika branta lutningar beroende vad det är för slags 
innovation, eftersom att vissa innovationer går fortare för individer att ta till sig än andra, 
i dessa fall får S-kurvan en brantare lutning.  

 
3.3.4 Sociala system 
Rogers (2003, s. 23–24) definierar sociala system som ett antal sammanhörande enheter 
som är involverade i en problemlösningsprocess för att komma fram till ett gemensamt 
mål. Enheterna som ingår i ett socialt system kan exempelvis var individer, informella 
grupper och organisationer.  
 
Rogers (2003, s. 24–25) förklarar att eftersom alla enheter inte är lika till beteende i ett 
socialt system måste det finnas någon slags struktur. Han definierar struktur som 
mönstrade åtgärder som ska ge individen i det sociala systemet, stabilitet och 
regelbundenhet. Exempelvis finns det ett strukturerat system såsom hierarkier i en 
myndighet, där de som har högre position kan bestämma mer över de som har en lägre, 
vilket visar på en social struktur. Det finns även kommunikationsstrukturer vilket är de 
element som finns i ett kommunikationssystem. Är individer homogena kommer de att 
anpassa sig efter varandra och de kommer bilda grupper vilket gör att alla förstår 
varandra. Sätts istället två främlingar ihop med varandra kan det bli en brist på 
kommunikation eftersom dessa inte känner varandra.  
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Det finns även normer vilket bidrar till att individen vet vilket beteende som förväntas av 
andra i det sociala systemet och att individen kan ha detta som en guide eller som en 
standard för att veta vad som förväntas av en (Rogers, 2003, s. 26). Utöver normer finns 
det i sociala system även en aktör som kallas åsiktsledare, Rogers (2003, s. 27) förklarar 
att detta är en individ som har möjlighet att påverka andra individers attityder eller deras 
beteende. Åsiktsledares uppgift är att se till att individens tekniska kompetens, sociala 
tillgänglighet och se till att normerna underhålls. Dessa ledare har en central roll i det 
sociala systemet. Utöver dessa finns det förändringsagenter, de vill implementera 
önskvärda innovationer inom områden som behöver en förändring. En förändringsagent 
tar till sig de önskvärda innovationerna men kan även försöka att bromsa ner innovationer 
som inte är lika önskvärda. Det finns även medhjälpare, vars syfte är att påverka sina 
klienters innovationsbeslut. 
 
Rogers (2003, s. 28–29) nämner att en innovation kan tillämpas eller avvisas av en individ 
eller av hela det sociala systemet. Det kan delas in i tre olika kategorier. Den första är 
frivilliga innovationsbeslut, vilket är att en individ tar till sig eller avvisar en innovation 
utifrån vad individen själv tycker och tar inte hänsyn till hur innovationen har blivit 
accepterad av de andra individerna i samhället. Det andra är kollektiva innovationsbeslut 
vilket är när ett beslut om att ta till sig eller avvisa en innovation tas av alla individer i ett 
samhälle. Det innebär att alla enheter som ingår i det sociala systemet måste anpassa sig 
till detta beslut. Innovationsbeslut som fattas utifrån auktoritet är den sista kategorin inom 
innovationsbeslut. De som tar dessa innovationsbeslut kan exempelvis vara personer som 
har teknisk kunskap, individer med makt eller status som de individer som ingår i det 
sociala systemet måste rätta sig efter.  
 

3.4 Kritik mot valda teorier 
Den effektiva marknadshypotesen och modern portföljteorin grundar sig i att en individ 
är rationell. Detta är dock ett brett antagande. Många menar på att ett beslut påverkas av 
många andra faktorer och att individen inte alltid handlar rationellt. Elton et al. (2007, s. 
485) förklarar bland annat att en investerare inte alltid gör ett optimalt val när det kommer 
till att ta beslut om ekonomiska och finansiella investeringar. Om investeraren gör 
upprepade fel kan denne lära sig av sina misstag via utbildning eller övning och på så sätt 
reducera eller helt och hållet utesluta problemet. Elton et al. (2007, s. 485) förklara att i 
verkligheten måste en investerare ta beslut under osäkerhet och risk. Detta kan påverka 
investerarens förmåga att handla rationellt och på så sätt ta beslut som inte är rationella 
och därmed inte optimala. 
 
Elton et al. (2007, s. 485) menar att en investerares beteende påverkas av psykologiska 
effekter i det beslut som en investerare tar. Bodie et al. (2014, s. 389) nämner att 
traditionsenlig finansiell teori inte tar hänsyn till människans beteende och förklarar att 
det finns ett flertal typer av irrationaliteter. Dessa irrationaliteter har delats in i två delar, 
det första är att en investerare inte alltid kan behandla information på rätt sätt, vilket leder 
till en felaktig slutsats om den framtida avkastningen. Den andra indelningen är att även 
om investeraren har tillgång till en sannolikhetsfördelning över avkastningen kommer 
investerar ofta ta beslut som inte är optimala och inkonsekventa.  
 
Det finns diskussioner kring om den effektiva marknadshypotesen är aktuell idag 
eftersom teorin formades 1970. En av dem är Shiller (2003, s. 83) som bland annat menar 
att finansiella termer har utvecklats mycket sedan teorin om effektiva marknader först 
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utformades. Han nämner att finansiella beteenden är en ny term som uppkommit och står 
sig starkt emot vad som sägs inom den effektiva marknadshypotesen. Han menar att 
finansiella beteende tar hänsyn till psykologiska och sociologiska faktorer. Brealey et al. 
(2014, s. 333) nämner liksom Bodie et al. (2014, s. 389) att en investerare inte alltid kan 
anses vara rationell. Brealey et al. (2014, s. 333) förklarar att psykologer har observerat 
att individer som fattar beslut under risk oroar sig extra mycket över förluster. Detta visar 
att en investerare inte endast bryr sig om vad värdet på tillgången är idag utan att 
investeraren även vill veta om denna tillgång kommer generera en vinst eller en förlust i 
framtiden. Detta har blivit grunden till prospektteorin. Brealey et al. (2014, s. 333) nämner 
två punkter från prospektteorin som är viktiga antagande vad det gäller rationella beslut. 
För det första anger prospektteorin att investeraren värdesätter en investering i en tillgång 
utifrån om en förlust eller en vinst är gjorda sedan tillgången införskaffades. En 
investerare är utifrån prospektteorin rädd för att göra en förlust, även om den är en liten 
och behöver en högre avkastning för att detta ska kunna kompenseras. 
 
Brealey et al. (2014, s. 333) förklarar att en investerarens vilja att riskera en förlust beror 
på om investeraren gjort tidigare förluster. Om en investerare har gjort tidigare förluster 
tenderar de att bli mer försiktiga för att inte riskera ytterligare förluster. I motsats till detta 
tycks investeraren bli mer villiga att ta en högre risk efter en period av framgång på grund 
av att de överskattar sin egen förmåga.    
 
Brealey et al. (2014, s. 333) förklarar vidare att en investerare kan göra fel bedömning 
när det gäller sannolikheten för osäkra händelser. De nämner att det har visat sig att en 
investerare tittar på andra liknande händelser för att bedöma framtida händelser. 
Exempelvis om priset på en tillgång har stigit tre år i rad, tror investeraren att detta är en 
bra investering. Vidare nämner Brealey et al. att de flesta individer är för långsamma på 
att ta till sig ny information och uppdatera sin världsbild när en förändring sker och inte 
uppdaterar sin uppfattning i samma utsträckning som den nya informationen antyder. Ett 
annat problem är att de flesta investerare tycker sig vara bättre än genomsnittet och 
konsekvent överskattar sannolikheten att deras prediktion angående framtiden ska slå in 
och därmed underskattar de faktorer som kan påverka att det inte går som investeraren 
tänkt sig. 
 
Dock menar Malkiel (2003, s. 80) att så länge aktiemarknader kommer att finnas kommer 
investerare att göra misstag. Dock är han medveten om att vissa aktörer är mer eller 
mindre rationella än andra. Malkiel (2003, s. 60) drar själv en slutsats om att marknaden 
är effektiv och inte alls så förutsägbar som vissa påstår. Han belyser vikten i att förklara 
vad han menar med effektiva marknader så det inte ska bli något missförstånd, han 
definierar det som “en marknad som inte möjliggör för en investerare att tjäna över den 
genomsnittliga avkastningen utan att acceptera en risk högre än genomsnittet”.  
 
Malkiel (2003, s. 60–61) menar att det finns bevis som visar på att ett avvikande beteende 
på aktiemarknaden kan förekomma och detta inte behöver påverka möjligheten till att 
förbättra sin avkastning. Eftersom det inte finns något tillförlitligt sätt för en investerare 
att utnyttja dessa avvikelser i aktiekursen. Malkiel (2003, s. 61) säger sig vara skeptiskt 
till det “förutsägbara mönster” som av andra sägs finnas och anser att det sannolikt inte 
går att göra någon lönsam investering på detta eftersom att när dessa avvikelser blir 
upptäckta eller publicerade kommer det med stor sannolikhet inte tillåta investerare att 
tjäna en högre avkastning.  
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I en studie av Yen & Lee (2008) undersöks hur den effektiva marknaden har förändrat 
över tid och hur teorin står sig idag. De menar att den effektiva marknadshypotesen har 
sin grund i filosofin och att den inte ligger i närhet av den vetenskapliga andan. Yen & 
Lee (2008, s. 326) kommer trots allt efter alla övervägande fram till att den effektiva 
marknadshypotesen är här för att stanna och att teorin förmodligen kommer spela en 
viktig roll i den moderna ekonomin och kommer att användas flera år framöver.  
 
Ett problem med den moderna portföljteorin är att det har visat sig att den inte kan skydda 
investerare mot så kallade “svarta svanar” händelser. Bodie et al. (2014, s. 117) förklarar 
att en “svart svan” händelse är en händelse som har extremt liten sannolikhet att inträffa 
men som får ödesdigra konsekvenser om de inträffar. Ett exempel på en “svart svan” 
händelse är terroristattacken mot USA den 11 september 2001. En händelse som ingen 
investerare kunde förutspå skulle hända men som fick världens aktiemarknader att 
krascha. 
 
Rogers (2003, s. 19–20) nämner att det vanligaste problemet för en innovation att spridas 
är att användarna vanligtvis är heterogena. Detta leder till att det blir svårt att förstå 
varandra eftersom de inte talar “samma språk”, exempelvis en förändringsagent som är 
mer tekniskt kompetent än sina kunder.  
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4 Tidigare studier  
 
I detta kapitel sammanfattas tidigare studier med fokus på bitcoin som ett 
investeringsalternativ. Inledningsvis presenteras diversifieringen av en portfölj med 
bitcoin, vilket efterföljs av bitcoins förmåga som en användbar hedge och trygg hamn. 
Slutligen presenteras bitcoins ineffektivitet på marknaden.  
 

 
4.1 Diversifiering av en portfölj med bitcoin 
Brière et al. (2015, s. 2) undersökte i deras studie hur bra bitcoin kan användas som en 
diversifiering för en investerare i USA genom att både ha traditionella tillgångar i sin 
portfölj som aktier och obligationer men också alternativa tillgångar som råvaror och 
hedgefonder. Resultatet visade en låg korrelation mellan bitcoin och de andra 
tillgångarna. Endast guld och obligationer kopplade till inflation uppvisade en positiv 
korrelation som var signifikant skild från noll. Brière et al. (2015, s. 2) menar dock att 
den låga korrelationen ska tolkas med försiktighet eftersom dessa är beräknad under ett 
tidigt skede där bitcoin befunnit sig i en uppgångsperiod. Korrelationer är bland annat 
instabila och kan svänga relativt kraftigt under perioder av finansiella kriser (Brière et al., 
2012 s. 1738). Brière et al. (2015, s. 7) påpekar att det inte fanns någon möjlighet att testa 
detta under en nedgångsperiod i deras studie eftersom det inte fanns data tidsperioden 
som undersöks är i deras studie är 2010–2013.  
 
Brière et al. (2015, s. 7) undersökte även bitcoin och valda tillgångar utifrån deskriptiv 
statistik såsom medelvärde, median, minimum- och maximumvärden, standardavvikelse, 
volatilitet, skevhet och kurtosis. Mellan perioden Brière et al. (2015, s. 5–7) undersökte 
2010–2013 var bitcoins årliga avkastning cirka 404%. De påpekar att den höga årliga 
avkastningen mellan 2010 och 2013 kan bero på att bitcoin är en relativt ny tillgång på 
marknaden och menar att den höga historiska avkastningen inte behöver betyda att 
avkastningen kommer att vara lika hög i framtiden. Det visade sig att bitcoin har en 
betydligt högre volatilitet jämfört med de andra tillgångarnas volatilitet. Även de andra 
variablerna för bitcoin är höga vilket Brière et al. (2015, s. 5) menar återspeglar de risker 
som finns i att investera i bitcoin. Bland annat har bitcoin en hög kurtosis, vilket indikerar 
på att extrema utfall är relativt vanligt. Något Brière et al. (2015, s. 7) tyckte var 
uppseendeväckande var bitcoins höga skevhet, vilket kan vara en indikator på att bitcoin 
kan användas som en hedge vid kriser.  
 
För att testa hur hög avkastningen blir i en portfölj innehållande bitcoins, skapade Brière 
et al. (2015, s. 10–13) långsiktiga portföljer med tillgångar som var viktade lika och 
jämförde den som innehöll bitcoin mot den portfölj som inte innehöll bitcoin. Den 
riskjusterade avkastningen (Sharpekvoten) ökade kraftigt för en portfölj innehållande 
bitcoin den gick från 0,8 till 2,4, den årliga avkastningen ökade även den kraftigt, från 
5,8% till 36%. Volatiliteten steg också när bitcoin inkluderades, från 6,4% till 15,2%. 
Studien testade även hur den effektiva fronten ser ut med och utan bitcoin i en portfölj. 
Resultatet visade att en portfölj med bitcoin ger en brantare kurva. Författarna 
sammanfattar deras resultat som att bitcoin är en speciell tillgång och ger en investerare 
en hög avkastning men att risken är hög på grund av den höga volatiliteten. Detta 
kompenseras dock av att korrelationen mellan bitcoin och de andra tillgångarna är svag.  
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4.2 Bitcoin som diversifiering, hedge och trygg hamn 
Bouri et al. (2017, s. 192) undersökte i vilken utsträckning som bitcoin går att använda 
som en diversifiering, hedge och en trygg hamn jämfört med de prisförändringar som sker 
i världsindex, obligationer, guld, olja, råvaruindex och den amerikanska dollarn. Bouri et 
al. (2017, s. 193) förklarar kortfattat skillnaden mellan en diversifiering, hedge och en 
trygg hamn. Vidare beskriver de att diversifiering är en tillgång som är svag positivt 
korrelerad med en annan tillgång i genomsnitt. En svag eller en stark hedge är att 
tillgången inte är korrelerad eller negativt korrelerad med en annan tillgång i genomsnitt. 
Slutligen är en trygg hamn en tillgång som inte är korrelerad eller negativt korrelerad med 
en annan tillgång i genomsnitt under perioder av ekonomisk stress.   
 
Bouri et al. (2017, s. 192) studie grundar sig både på dagliga data och på veckobaserade 
data. Bouri et al. (2017, s. 193) kom fram till att bitcoin är en bra tillgång att använda som 
diversifiering och fungerar att använda som en sådan tillgång i de allra flesta fallen. Att 
bitcoin däremot skulle vara en trygg hamn stämmer in endast i enstaka fall.  
 
Bouri et al. (2017, s. 194) har även undersökt deskriptiv statistik för medelvärde, 
maximum- och minimumvärden, standardavvikelse, skevhet och kurtosis. De har både 
använt sig av dagliga och veckovis data. Utifrån den deskriptiva statistiken går det att 
utläsa att bitcoin har en hög standardavvikelse samt en hög kurtosis jämfört med de övriga 
undersökta tillgångarna.   
 
Resultatet Bouri et al. (2017, s. 196–197) kom fram till var att den dagliga datan antyder 
att bitcoin inte går att använda som en trygg hamn mot extrema rörelser mot någon av de 
undersökta tillgångarna. Vidare visade sig bitcoin vara en bra hedge mot aktier i Japan 
och asiatiska Stillahavsområdet. Resultatet visar också att bitcoin fungerar bra som hedge 
mot råvaruindex. När det kommer till resultatet från veckobaserade data, visar den att 
bitcoin endast är en hedge mot kinesiska aktier. Bortsett från detta visar det sig att bitcoin 
går att använda som en diversifiering mot de andra indexen bortsett från det japanska och 
det asiatiska Stillahavsområdets index. Bouri et al. (2017, s. 197) förklarar också att 
resultatet visar på att använda bitcoin som en trygg hamn fungerar mot extrema rörelser i 
kinesiska aktier och aktier i asiatiska Stillahavsområdet. Resultatet mellan den dagliga 
datan och den veckovisa datan skiljer sig något från varandra. Exempelvis visar resultat 
från dagliga data ett en hedge mellan bitcoin och råvaruindex finns dock går detta inte att 
se med den veckobaserade datan. Samtidigt som aktier i asiatiska Stillahavsområdet under 
den dagliga analysen visade sig vara en hedge. Resultatet från den veckovisa analysen 
tyder på att bitcoin går att använda som en trygg hamn mot dessa aktier.  
 
Bouri et al. (2017, s. 197) slutsats blir avslutningsvis att bitcoin fungerar bra att använda 
som en diversifiering och i enstaka fall även som en hedge och en trygg hamn. De menar 
att eftersom bitcoin inte är lika likvid som traditionella tillgångar måste en investerare ta 
detta resultat med försiktighet. Vidare menar de att på grund av den höga volatiliteten 
som bitcoin har under den undersökta perioden måste resultatet beaktas detta eftersom 
kryprovalutans diversiferingsförmåga kan förändras med tiden.  
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4.3 Bitcoins ineffektivitet 
I en studie genomförd av Urquhart (2016, s. 80) undersöktes om marknaden för bitcoin 
är effektiv eller inte. Studiens syfte var att fylla den kunskapslucka som fanns eftersom 
ingen tidigare sådan var gjord. Urquhart skulle därmed testa om Famas (1970) studie om 
effektiv marknad gick att använda på bitcoin genom att testa om bitcoin hade en svag 
form av effektivitet. I studien visade Urquhart (2016, s. 81–82) att bitcoin under 
tidsperioden 1 augusti 2010 till 31 juli 2016 inte var effektiv. När tidsperioden istället 
delades in i två perioder och samma test gjordes på dessa två perioder, fanns det dock 
indikationer på att bitcoin under den andra tidsperioden började bli mindre ineffektiv.   
 

4.4 Bitcoin som en hedge i en portfölj 
Dyhrberg (2016b, s. 139) gjorde en studie vars syfte var att se om bitcoin kan användas 
som en hedge i en portfölj innehållandes aktier från Financial Times Stock Exchange 100 
Index (FTSE) som innehåller de 100 företagen med störst marknadsvärde på Londons 
aktiemarknad. Studien drar likheter med guld, som är en välkänd tillgång att använda som 
en hedge. Resultatet visade att bitcoin inte är korrelerad med tillgångar på FTSE index, 
vilket betyder att bitcoin inte påverkas av förändringarna som sker på den brittiska 
aktiemarknaden.  
 
Capie et al. (2005, s. 351) kom fram till att guld kan användas som en hedge mot dollar. 
Anledningen var att guld inte styrs av någon instans som valutor gör. Dyhrberg (2016b, 
s. 142–144) menar att eftersom bitcoin inte heller blir kontrollerad eller styrd av någon 
instans borde bitcoin visa upp liknande resultat som Capie et al. (2005, s. 351) kom fram 
till att guld gjorde. Det visade sig att bitcoin har en svag korrelation till valutor, och att 
växelkurserna styr avkastningen på bitcoin. Resultatet visade att bitcoin hade en svag 
positiv korrelation till växelkurserna. Eftersom resultatet visade på fler positiva samband 
än negativa kan det antas att bitcoin inte är en bra hedge mot växelkurser. Dyhrberg 
(2016b, s. 142–144) menar dock att eftersom sambanden är svaga kan det visa sig att detta 
inte har någon större betydelse. Genom att använda en GARCH-modell studerades 
korrelationen ytterligare och där kom de fram till att en investerare kan använda bitcoin 
som en hedge mot dollarn eftersom effekten på växelkurserna inte har sådan stor 
betydelse då det visade sig att korrelationen inte har något samband i genomsnitt. 
Slutligen spekulerar Dyhrberg (2016b, s. 144) att bitcoin troligtvis har en kortare 
livslängd som en hedgetillgång än vad guld har.  
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5 Vetenskaplig metod 
 
I följande kapitel kommer förförståelse, perspektiv, kunskapssyn, och verklighetssyn att 
presenteras. Kapitlet berör utöver detta angreppssätt och forskningsstrategi, metodval, 
litteratursök och avslutas med kritik till den valda litteraturen.  
 

 
5.1 Förförståelse  
Olsson & Sörensen (2011, s. 101) förklarar att förförståelse är forskarens tidigare kunskap 
eller erfarenheter om det ämne som ämnas studeras. Johansson Lindfors (1993, s. 25) 
nämner att forskarens erfarenheter exempelvis har grundat sig i en social bakgrund, 
utbildning och praktiska erfarenheter. 
 
Enligt Bjereld et al. (2009, s. 14) har en forskare alltid en medveten eller en omedveten 
förförståelse för det som ämnas att undersöka. Olsson & Sörensen (2011, s. 101) belyser 
att objektiviteten inte får påverkas utav de erfarenheter och den kunskap som forskaren 
har. De menar att det är viktigt att redogöra vilken förförståelse forskaren har inom ämnet 
eftersom det ger en utgångspunkt för tolkning av läsaren. Bryman (2011, s. 43–44) 
nämner dock att det är svårt för en forskare idag att vara helt värderingsfri och inte 
påverkas av sina egna förutfattade meningar. Områden som kan drabbas av detta i 
forskningsprocessen kan vara valet av forskningsområde, valet av metod och analysen av 
data. Johansson Lindfors (1993, s. 25) instämmer i detta och menar att forskarens 
erfarenheter påverkar valet av problemformulering. Av denna anledning är detta en viktig 
punkt att reda ut, då förförståelse kan ha betydelse i de val som görs i studien.  
 
Johansson Lindfors (1993, s. 76) delar upp förförståelsen i två delar. Där den första är 
förstahandsförståelse och den andra är andrahandsförståelse. Förstahandsförståelsen är 
framförallt personliga erfarenheter som en individ tar till sig, medan 
andrahandsförståelsen är de erfarenheter som exempelvis fås genom litteratur och 
forskning.  
 
Vi har båda studerat civilekonomprogrammet vid Umeå universitet med inriktning mot 
redovisning och finansiering. Denna studies främsta mål är att undersöka hur bitcoin kan 
användas i ett finansiellt perspektiv i en portfölj. Inom finansiering har vi studerat den 
effektiva marknadshypotesen, modern portföljteori, korrelationskoefficienten, 
standardavvikelse, olika riskmått samt vilka faktorer som påverkar prissättning och 
förändring av marknadspriserna för olika tillgångar. Under universitetsstudierna har de 
mer traditionella tillgångsslagen varit huvudfokus som aktier, optioner, terminer och 
liknande tillgångar. Vår tidigare kunskap inom bitcoin får ses som begränsad då det inte 
är något vi haft väsentlig kontakt med innan denna studie, varken praktiskt eller teoretiskt. 
Vår kännedom angående bitcoin kommer främst från nyhetsrapportering och liknande 
icke vetenskapliga källor. De praktiska erfarenhet vi besitter i ämnet kommer främst från 
erfarenheter utifrån aktiehandel för privat räkning.      
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5.2 Studiens perspektiv  
Bjereld et al. (2009, s. 17) påpekar att det är viktigt att sätta ett perspektiv på en studie. 
Dels eftersom perspektiv aldrig är självklara, vilket leder till att läsaren själv måste fatta 
ett perspektiv om forskaren har utelämnat dessa. Läsarens perspektiv blir troligtvis inte 
samma som forskaren hade tänkt, vilket kan leda till missförstånd. Framställer forskaren 
istället ett perspektiv måste läsaren acceptera detta och läsaren och författaren kommer 
ha samma perspektiv under studiens gång. Thurén (2013, s. 85–86) instämmer att alla 
slags berättelser eller historier måste utgå från ett perspektiv. Han nämner också att utan 
perspektiv försvinner relevansen i det forskaren vill ha sagt och det riskerar att bli otydligt 
och osammanhängande.  
 
Denna studie utgår ifrån en investerares perspektiv. Eftersom studiens syfte är att 
undersöka bitcoins korrelationskoefficient gentemot andra tillgångar som aktieindex, 
valutor och råvaror. Detta bidrar till att en investerare kan dra slutsatser utifrån den 
korrelation som observeras om denne är villig att ta den risk som är kopplad till att 
investera i bitcoin och möjligtvis använda kryptovalutan som en tillgång i den aktuella 
portföljen.     
 

5.3 Verklighetssyn 
Ontologi är ett annat ord för verklighetssyn och Bryman (2011, s. 35) förklarar ontologi 
som “vad som finns”. Dessa frågeställningar handlar om de sociala föremålens art eller 
natur. Det finns två olika synsätt inom ontologin: objektivism och konstruktionism. 
Objektivism beskriver Bryman (2011, s. 36) som en ståndpunkt som grundar sig i att 
sociala företeelser och deras uppkomst är oberoende av sociala aktörer. Konstruktionism 
har sin ståndpunkt i att exempelvis kategorier som organisationer och kulturer är 
förutbestämda. Andra åsikter kan vara att de sociala aktörerna uppfattar kategorierna som 
en yttre verklighet som inte går att påverka eller styra över.  
 
Vi kommer i denna studie anta de ståndpunkter som finns inom objektivismen, att de 
sociala företeelserna är oberoende av de sociala aktörerna som finns. Eftersom denna 
studie syftar på att klargöra om bitcoin är en tillgång som lämpar sig bra att ha i en 
investerares portfölj. Då vi vill undersöka bitcoins egenskaper som investeringsalternativ 
och vi anser att sociala aktörer inte har någon påverkan på detta utgår vi från ett 
objektivistiskt synsätt.   
 

5.4 Kunskapssyn 
Ett annat ord för kunskapsteori är epistemologi (Wallén, 1996, s. 12). Bryman (2011, s. 
29–30) förklarar att epistemologi är en kunskapsteoretisk frågeställning. Detta handlar 
om vad som är eller vad som ska betraktas som kunskap. Kunskapssynen syftar enligt 
Johansson Lindfors (1993, s. 10) i allmänhet till den verklighetssyn som den som utfört 
en studie har. Johansson Lindfors (1993, s. 23–24) nämner två olika sätt att se på ett 
forskningsproblem: det normalvetenskapliga och det icke normalvetenskapliga. 
Normalvetenskapliga synsätt syftar till att undersöka, beskriva eller förklara medan det 
icke normalvetenskapliga synsättet syftar på att förstå innebörden av eller meningen med 
sociala fenomen. Thurén (2007, s. 16) förklarar att det går att dela in det vetenskapliga i 
två olika typer av huvudinriktningar: positivism och hermeneutik. Varav positivismen 
grundar sig i det naturvetenskapliga synsättet. Vilket även Bryman (2011, s. 29–30) 
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poängterar att de som har en kunskapsteoretisk uppfattning följer det naturvetenskapliga 
synsättet och kallas för positivism. Patel & Davidsson (2011, s. 28) förklarar att 
positivismens motsats kallas för hermeneutik och betyder tolkningslära. Thurén (2007, s. 
16) nämner vidare att hermeneutiker har mer förståelse för relativistiska tankegångar.  
 
Denna studie grundar sig i den positivistiska kunskapssynen då syftet med studien är att 
undersöka och förklara utifrån korrelationen om bitcoin är en tillgång som lämpar sig bra 
för en investerare att införskaffa i en portfölj. I och med att Wallén (1996, s. 26) förklarar 
att positivismen är något som går att testa empiriskt, att ett påstående är sant om även 
verkligheten är så. Bryman (2011, s. 30) förklara positivism som att kunskap uppnås 
genom att samla in fakta. Bryman (2011, s. 30) nämner också att studien ska vara objektiv, 
vilket även Holme & Solvang (1997, s. 326) påpekar är en viktig del i positivismen. I och 
med att denna studie kommer använda sig av kvantitativa data över kurspriser kommer 
grunddatan vara objektiv, vilket är en annan anledning till att utgå ifrån den positivistiska 
kunskapssynen.  
 

5.5 Angreppssätt och forskningsstrategi  
Inom samhällsvetenskaplig forskning finns det två olika sätt att se på förhållandet mellan 
teori och praktik (Bryman, 2011, s. 26). Bryman (2011, s. 28) förklarar att dessa metoder 
utgörs av en induktiv och en deduktiv metod. Den induktiva metoden syftar till att 
forskaren utifrån observationer eller resultat av en undersökning utformar nya teorier och 
på så sätt blir dessa teorier resultatet av forskningen. Denna studie använder sig av det 
deduktiva angreppssättet vilket innebär att forskaren utifrån tidigare teorier förklara en 
observation eller ett resultat av en undersökning. Bryman (2011, s. 26) beskriver 
tillvägagångssättet för en deduktiv metod som att den generellt börjar med att 
sammanställa teorier och utifrån dessa utforma hypoteser till en hypotesprövning. 
Därefter samlas data in och resultatet av undersökningen tolkas för att bekräfta eller 
förkasta den eller de hypoteser som ställts upp. Det sista steget i processen blir därefter 
en “omformulering av teorin”. Johansson Lindfors (1993, s. 55) sammanfattar det 
deduktiva och induktiva angreppssättet med att kort förklarar att det deduktiva sättet är 
att forskaren går från teori till empiri och det induktiva är att gå från empiri till teori.  
 
I och med att denna studie utgår ifrån teorierna om den effektiva marknadshypotesen, 
modern portföljteori och spridning av innovation, betyder detta att studien grundar sig i 
tidigare forskning. I och med att utgångspunkten är från tidigare forskning är ett deduktivt 
angreppssätt enligt Bryman (2011, s. 26) och Johansson Lindfors (1993, s. 55) att föredra 
framför ett induktivt angreppssätt. Johansson Lindfors (1993, s. 55) framställer även att 
det deduktiva angreppssättet oftast hänger samman med en objektiv 
verklighetsuppfattning och detta därmed leder till att forskaren som har ett positivistiskt 
synsätt i regel går från teori till empiri. I och med att vi i denna studie har ett positivistiskt 
synsätt och en objektivistiskt verklighetsuppfattning faller valet på en deduktiv ansats, 
inte bara på grund av studiens synsätt och verklighetsuppfattning, utan också liksom 
Bryman (2011, s. 26) och Johansson Lindfors (1993, s. 55) nämner kommer vi i denna 
studie gå från teori till empiri och inte från empiri till teori. Då en del av syftet med hjälp 
av befintliga teorier kunna förklara om bitcoin kommer vara en tillgång som är lämplig 
att investera i för en portföljförvaltare.  
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5.6 Metodval  
Det finns i regel två olika tillvägagångssätt vad det gäller metodval: kvantitativ och 
kvalitativ (Holme & Solvang, 1997, s. 13). Bryman (2011, s. 373) nämner bland annat 
vilka likheter dessa två metoder har med varandra. Båda metodvalen samlar in stora 
mängder data, de båda metoderna argumenterar för transparens och de måste försöka reda 
ut frågan om felaktighet. Bryman (2011, s. 340–341) förklarar även i stora drag skillnaden 
på dessa, vilket är att kvantitativa metoder tenderar att vara mer inriktad på siffror än ord, 
och en kvalitativ metod inriktar sig på mer på ord än på siffror. Holme & Solvang (1997, 
s. 13–14) instämmer att den viktigaste skillnaden mellan dessa två metoder är hur siffror 
och statistik används. Holme & Solvang förklarar vidare att kvalitativa metoder i stora 
drag är ett förstående syfte genom att samla in information fås en djupare förståelse av 
det problem som undersöks. Kvantitativ metod är till skillnad från en kvalitativ metod 
bland annat mer formaliserad och strukturerad och det framgår vilka svar som är tänkbara.  
 
I denna studie förefaller det sig naturligt att använda ett kvantitativt tillvägagångssätt då 
studiens insamlade data baseras på dagliga stängningskurser för olika tillgångar. Metoden 
är vald med tanke på vårt angreppssätt, kunskapssyn och verklighetssyn. Enligt Bryman 
(2011, s. 40) hänger den kvantitativa metoden tätt ihop med det deduktiva angreppssättet 
och det positivistiska synsättet och en ontologisk inriktning med karaktären av 
objektivism. En kvantitativ metod är att föredra eftersom studiens syfte är att jämföra 
korrelationskoefficienter mellan tillgångar och därav behövs en stor mängd data som med 
fördel samlas in via ett kvantitativt tillvägagångssätt.  
 

5.7 Litteratursökning  
Enligt Bryman (2011, s. 97) och Svenning (2003, s. 36) behövs en litteratursökning främst 
för att kunna ta reda på vilka kunskaper som finns på det tilltänkta området och vad som 
har gjorts tidigare. Bryman (2011, s. 97) menar att genom en litteratursökning visar 
forskaren på att den har en förståelse och kan välja ut relevanta källor till sin egna studie. 
Bryman nämner också att en litteratursökning och en genomgång av denna är ett sätt att 
kunna stärka trovärdigheten som en person med kunskap. Även Hartman (2003, s. 55) 
poängterat vikten av att forskaren måste avgöra vad som är relevant för studien samt att 
detta lättast avgörs utifrån problemformuleringen forskaren har. Svenning (2003, s. 36) 
nämner också att litteraturen är viktigt eftersom den hjälper forskaren att få en förståelse 
för det området som forskaren har valt att undersöka. Utöver det är litteraturen bra till att 
finna relevanta teorier.  
 
För att göra denna studie relevant krävs en omfattande litteratursökning. För att finna 
relevanta vetenskapliga artiklar har vi använt sökmotorn via Umeå universitetsbibliotek 
men även andra sökmotorer är använda, bland annat Google Scholar och Business Source 
Premier. För att öka de vetenskapliga artiklarnas trovärdighet användes funktionen “Peer 
Reviewed”, vilket är att artiklarna har blivit granskade av andra utomstående forskare. 
Utöver dessa databaser har vi även haft tillgång till Digitala Vetenskapliga Arkivet 
(DIVA), vilket innehåller forskningspublikationer och publicerade studentuppsatser. Vi 
har även använt oss av andras studiers referenslistor för att bredda litteratursökningen och 
på så sätt fått förslag till andra studier som har varit relevanta för denna studie, vilket 
enligt Hartman (2003, s. 51) är en metod som öppnar upp för nytt material och som kan 
ge studien ett fungerande underlag för fortsatta sökningar.  
 



 30 

Bryman (2011, s. 116) nämner att för att finna relevanta resultat behövs nyckelord. Bland 
annat behöver forskaren söka på synonymer och andra termer för att hitta rätt källa, men 
också formulera sitt egna språk efter vad som finns i källan. Ejvegård (2009, s. 90) 
påpekar att nyckelorden hjälper till att kategorisera artiklar och finna mer precisa artiklar 
som passar studien. I tabell 1 framgår vilka nyckelord som använts för att finna relevanta 
teorier, artiklar och tidigare studier som är användbara för denna studie.  
 

Bitcoin Effektiva 
marknadshypotesen 

Modern 
portföljteori  

Spridning av 
innovationer 

Bitcoin, 
Cryptocurrency, 
Digital currency, 
Satoshi 
Nakamoto, 
Nakamoto 
bitcoin,  
Gold and bitcoin 

Market efficiency, 
Efficient market 
hypothesis, 
efficient capital 
market, market 
rationality, 
rationality,   
Fama, Fama efficient 
market  

modern portfolio 
theory, portfolio 
theory, Harry 
Markowitz, 
Markowitz 
portfolio theory  

innovation, 
diffusion of 
innovation, 
innovation process, 
adoption process    

Tabell 1. Nyckelord. 
 
Vi är medvetna att det är mycket svårt att hitta alla relevanta nyckelord. Detta för att vissa 
forskare använder sig av andra begrepp (Bryman 201, s. 116). Det finns därför en risk att 
vissa relevanta studier inte dykt upp i vårt sökresultat. Detta kan i sin tur leda till att 
studien inte tar upp all tidigare forskning som kan tänkas vara relevant. 

 
5.8 Litteraturgranskning  
Alla källor som är använda i en studie måste forskaren granska för att avgöra 
tillförlitligheten hos dessa (Ejvegård, 2009, s. 71). Thurén (2013, s. 7–8) delar upp 
källkritik i fyra olika kriterier: äkthet, oberoende, tidssamband och tendensfrihet. 
Ejvegård (2009, s. 71–73) ställer till viss del upp samma kriterier som Thurén men 
tillägger färskhet. 
 
Äkthet är att källan ska vara sanningsenlig (Ejvegård, 2009, s. 71; Thuén, 2013, s. 7). 
Ejvegård (2009, s. 71) syftar på att forskaren får vara vaksam så att inte källan är en 
förfalskning. Källorna har kontrollerats noggrant och har osäkerhet kring källan uppstått 
har detta kontrollerats genom att undersöka andra källor för att jämföra dessa med 
varandra. Hartman (2003, s. 54) förklarar att källor som är tagna från internet är extra 
viktiga att vara källkritiska till eftersom det finns en sådan bredd på spridning av källor 
att finna där. I och med att vi bara har använt artiklar som är “Peer Reviewed” ökar detta 
äktheten för dessa tidskrifter eftersom andra utomstående forskare har läst och godkänt 
dessa. Angående studien utförd av Brière et al. (2015) har inte den publicerade artikeln 
använts på grund av att vi inte har haft tillgång till tidskriften som publicerat denna. 
Därför har den opublicerade varianten av artikeln använts i denna studie som 
tillhandahålls via Solvay Brussels School Economics & Managment.  
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Oberoendet är att källan inte ska vara beroende av andra (Ejvegård, 2009, s. 71; Thurén, 
2013, s. 8). Thurén (2013, s. 8) förklarar att källan inte exempelvis ska vara ett referat av 
någon annan källa. När man hänvisar till en källa bör man vara uppmärksam på om detta 
är en primärkälla eller en sekundärkälla. Thurén (2013, s. 45) förklarar att en primärkälla 
är den ursprungliga källan medan en sekundärkälla är när någon har vidarefört 
originalkällan. Primärkällor är i regel mer tillförlitliga än sekundärkällor (Ejvegård, 2009, 
s. 71; Thurén, s. 45). Av denna anledning har vi i största mån använt oss av originalkällan, 
såsom Famas (1970) studie om effektiva marknader och Markowitz (1952) portföljteori. 
De sekundärkällor som nyttjats är kurslitteratur som används vid 
civilekonomutbildningen vid Umeå universitet. Denna litteratur är granskad och godkänd 
av bland annat lärare och därför görs bedömningen att dessa källor är tillförlitliga. Vidare 
har en andrahandskälla använts under studiens gång, på grund av att tillgång till 
originalkällan in fanns tillgänglig. Thurén (2013, s. 75) menar att vetenskapliga 
undersökningar tenderar att ha en hög tillförlitlighet men att forskare kan vara oeniga om 
en sak och ny forskning inom området kan ersätta den befintliga. Detta har vi haft i åtanke 
när vi har läst grundidéerna om teorierna, för att säkerställa att dessa teorier även är 
trovärdiga idag har vi följt utvecklingen av kunskapen genom att uppdatera oss på hur 
forskare ser på teorin idag.  
 
Thurén (2013, s. 8) och Hartman (2003, s. 45) förklarar vikten av tendensfriheten i en 
källa, vilket innebär att källan står för sig själv av eget intresse eller om källan istället 
talar för någon och dennes intresse. I korta drag ska upphovsmannen till källan inte ha 
blivit påverkade av några personliga åsikter vilket minskar trovärdigheten på källan. I och 
med att de artiklar som används i denna studie är “Peer Rewied” och därmed granskade 
av utomstående forskare bör dessa artiklar uppfylla kriteriet om tendensfrihet.  
 
Tidssambandet syftar till att trovärdigheten sjunker desto längre tidsperioden är mellan 
en händelse och en källa (Thurén 2013, s. 7). Ejvegård (2009, s. 73) kallar detta för 
samtidighet, och menar att en källa som är skriven närmare en tidshändelse förmodligen 
är mer riktig än en källa som kommit ut långt efteråt. I denna studie används källor och 
data som inte påverkas av observationer som dokumenteras i efterhand och därför inget 
som bör påverka denna studie.  
 
Utöver de fyra kriterier Thurén (2013, s. 7–8) beskriver, nämner Ejvegård (2009, s. 72) 
ännu en faktor som inte går in i något av de kriterier som Thurén nämnde. Ejvegård (2009, 
s. 72) förklarar att även att en källas färskhet är en viktig faktor i bedömandet av en källa. 
Färskheten utgår ifrån att det är bättre att använda sig av en källa som är publicerad senare 
än en källa som är äldre, eftersom en nyare källa troligtvis innehåller mer information. 
Johansson Lindfors (1993, s. 89) syftar dock på att det inte alltid behöver vara så. Nya 
verk behöver inte alltid vara bättre än de äldre och ett forskningsresultat behöver inte bli 
inaktuellt bara för att undersökningen gjordes en längre tid tillbaka. Johansson Lindfors 
(1993, s. 89) nämner att en forskare får se upp för “aktualitetssjuka” vilket är att en 
forskare väljer ett nyare verk framför ett äldre. Som tidigare nämnts har denna studie 
använt sig av två källor som är något äldre, Fama (1970) och Markowitz (1952), eftersom 
dessa är originalkällorna har utgångspunkten varit dessa men för att stärka att dessa är 
relevanta idag har vi följt utvecklingen och undersökt om det finns andra studier som 
uppkommit efter dessa och som är mer relevanta att använda sig av. Det framgår att 
Famas studie från 1970 står sig än idag då den flitigt refereras i vetenskapliga artiklar och 
kursböcker. Vad det gäller Markowitz (1952) portföljteori är denna välanvända bland 
andra forskare och vi ser ingen osäkerhet kring att denna inte skulle stå sig än idag. 
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6. Praktisk metod 
 
I följande kapitel kommer det att redogöras för de praktiska tillvägagångssätten som har 
använts i studien. Kapitlet kommer att inledas med studiens forskningsdesign, vilket 
därefter följs av population, urval, datainsamling, studerade tillgångar, studerade 
tidsperioder, databearbetning, och bortfall. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion.  
 

 
6.1 Forskningsdesign  
Enligt Lantz (2014, s. 25) finns det två grundläggande typer av studier, experimentell 
studie och observationsstudie. Lantz (2014, s. 25–26) förklarar att den experimentella 
studien görs utifrån att forskaren sätter objektet som skall undersökas i en miljö och 
undersöker skillnaden mellan olika miljöer. Ett exempel på det är när en forskare ger en 
patient en viss behandling och en annan patient en annan behandling för att sedan se 
vilken behandling som har en effekt på patienten. En observationsstudie däremot hänvisar 
till att forskaren observerar ett beteende inom ett urval utan att interagera med det som 
undersöks och utifrån deras beteende dras en slutsats. Enligt Hartman (2004, s. 248) är 
det två faktorer som bestämmer vilken undersökningsmetod en forskare ska använda sig 
av, vilka är: vilken undersökning som är möjlig att göras och hur hypotesen ser ut som 
undersökningen ska bekräfta. Denna studie har karaktären av en observationsstudie då 
studien ska undersöka med ett objektiv synsätt. Bitcoins historiska data har använts och 
det har inte varit möjlig att påverka detta i efterhand. 
 
Vidare fokuserar studien på att undersöka den data som redan finns vilket leder till att 
denna studie kommer att vara tillbakablickande, en så kallad retroperspektiv studie. Lantz 
(2014, s. 27) förklarar att den stora fördelen med ett retroperspektiv studie är att mindre 
resurser krävs då data redan finns. Nackdelen är dock att den data som skall användas kan 
vara anpassade till ett annat syfte. Vidare använder studien en tvärsnittsdesign vilket 
enligt Dahmström (2011, s. 401) och Lantz (2014, s. 27) innebär att varje datapunkt 
observeras en gång och vid samma punkt i tiden. Vidare förklarar Halvorsen (1992, s. 65) 
att tvärsnittsstudier ämnar undersöka relationen mellan en eller flera variabler vid en 
bestämd tidpunkt. Detta stämmer väl överens med vårt syfte i denna studie som är att 
undersöka om det finns någon korrelation mellan bitcoin och andra tillgångar, för att 
sedan undersöka dessa under olika tidsperioder.   
 
I denna studie liksom Brière et al. (2015, s. 8) har korrelationen räknats ut mellan de valda 
tillgångarna och bitcoin. Då syftet med denna studie är att undersöka om det har skett 
någon förändring i korrelationen har det även gjorts olika tidsindelningar för att 
undersöka om det skett någon förändring i korrelationskoefficienten med Brière et al. 
(2015) studie som utgångspunkt. Denna studie har likt Bouri et al. (2017, s. 194) och 
Brière et al. (2015, s. 7) valt att göra en tabell över deskriptiv statistik för att få en 
överskådlig syn över hur bitcoin förhåller sig men även hur kryptovalutan förhåller sig 
till de andra tillgångarna. I vår studie är de variabler som återfinns i Bouri et al. (2017, s. 
194) och Brière et al. (2015, s. 7) studier som används för att kunna få ett så jämförbart 
resultat som möjligt men också för att dessa mått är rimliga att undersöka närmare då 
dessa utgör ett beslutsunderlag för en investerare. 
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6.2 Population 
Dahmström (2011, s. 67) framställer vikten av att välja ut en population. Populationen 
beskrivs som en mängd av element vars egenskaper och attityder ska studeras. Dessa 
element måste ha en bestämd tidsperiod och ett geografiskt område. Populationen i denna 
studie är kursdata för bitcoin då syftet är att undersöka hur kryptovalutans korrelation 
reagerar med andra tillgångar. Den tidsperiod som ämnas att undersöka är från 18 augusti 
2011 till 17 mars 2017 vilket inkluderar 1 457 observationer för varje tillgång. Vi ämnar 
studera tillgångar som representerar en global portfölj med tillgångar spridda över hela 
världen men med ett större fokus på Sverige än vad tidigare studier undersökt. De 
tillgångar som kommer att användas för att jämföra hur korrelerade de är med bitcoin är: 
svenska kronan, japanska yen, euron, ett svenskt aktieindex, ett tillväxtmarknadsindex, 
ett europeiskt aktieindex, ett amerikanskt aktieindex, ett japanskt aktieindex samt 
råvarorna olja och guld se avsnitt 6.5.  
 

6.3 Urval 
Eftersom intresset ligger i att undersöka hur bitcoin har förändrats från en så tidig period 
som möjligt kommer den första dagen det finns data över valutakursen för bitcoin fram 
till idag vara av intresse. Urvalet kommer därmed att bestå av ett totalurval av bitcoin och 
jämförande tillgångars dagliga avkastning mellan 18 augusti 2011 till 17 mars 2017. 
Denna tidsperiod har valts eftersom det är det första datumet som bitcoin var registrerat i 
databasen Eikon, och slutdatum är satt till den dag data hämtades för att få med så många 
observationer som möjligt. Ett totalurval består av alla tillgängliga observationer i en 
population och fördelen med ett totalurval är att resultatet kommer bli säkrare jämfört 
ifall ett urval hade gjorts (Lantz, 2014, s. 101–102).  
 
Dahmström (2011, s. 69) förklarar att det är vanligt att en ram omfattar mer än den 
målpopulation som ämnas att undersökas, vilket kallas för övertäckning. Motsatsen till 
övertäckning är undertäckning vilket innebär att målpopulationen inte ingår i ramen. Det 
kan finnas en risk att det kan ha uteblivit någon dag av stängningskursen och därmed skett 
en undertäckning ifall att dagskursen för någon av de valda tillgångarna inte har blivit 
noterade. Datat har noggrant kontrollerats och den nedladdade datan är komplett med 
stängningskurser för alla tillgångar för varje dag under perioden. Därmed har ingen 
undertäckning vad gäller data skett. Övertäckning är i detta fall inte möjligt eftersom 
tillgångens dagliga stängningspris endast kan registreras en gång per dag.  
 

6.4 Datainsamling  
Halvorsen (1992, s. 72) och Lantz (2014, s. 47) nämner två olika metoder för att samla in 
data, primärdata och sekundärdata. Primärdata är sådant data som samlas in för första 
gången och är ämnat för den specifika studien forskaren undersöker. Exempelvis enkäter 
och intervjuer är sådant data. Sekundärdata är istället data som någon annan har samlat in 
till ett annat syfte än det studien syftar att undersöka. Sekundärdata kan exempelvis vara 
officiell statistik, facklitteratur och databaser (Lantz, 2014, s. 52). Eftersom studiens syfte 
är att undersöka om det finns ett samband mellan bitcoin och andra tillgångar kommer 
denna studie grunda sig på sekundärdata hämtat från databasen Eikon som tillhandahålls 
av Thomson Reuters.  
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Databasen Eikon valdes eftersom det är ett professionellt verktyg och tillhandahåller 
historiska data över bitcoins stängningskurs varje vardag från 18 augusti 2011. De andra 
tillgångarna guld, olja, japanska yen, amerikanska dollarn, euron, svenska kronan, 
svenska aktieindex, tillväxtmarknadsindex, europaindex, japanska aktieindex och S&P 
500 är även de hämtade från denna databas för att vara konsekvent. Stängningskurserna 
på tillgångarna sparades ner på ett Excel-ark genom att använda Thomson Reuters tillägg 
för Datastream i Excel. Data laddades ner genom att använda funktionen “Time series 
request” för att därefter bearbetas. Även statistikprogrammet Minitab har använts för att 
göra beräkningar för den deskriptiva statistiken.  
 
Lantz (2014, s. 52) förklarar att fördelen med sekundärdata är att det inte blir lika 
tidskrävande, då data redan finns vilket Bryman (2011, s. 301) instämmer i. Bryman 
(2011, s. 301, 303) nämner att andra fördelar med sekundärdata är att mer tid kan tillägnas 
analysen förutsatt att den tillgängliga data som finns är av god kvalitet. Bortsett från dessa 
fördelar finns det även vissa begränsningar när det gäller sekundärdata. Lantz (2014, s. 
52) menar att data kan vara hämtat av ett annat syfte än vad det aktuella ämnet ämnar 
undersöka. Vidare menar Lantz att om en tvärsnittsdesign används kan datan ha 
förändrats till den aktuella studien och se helt annorlunda ut idag än den gjorde då den 
samlades in vilket bidrar till att det som undersöks inte blir aktuellt. Detta anser vi inte 
vara något problem då syftet är att jämföra hur korrelationen mellan bitcoin och de andra 
tillgångarna förändras, därav är tillgångarnas stängningskurs det studien grundar sig på. 
Om tvärsnittsdesign används kan studien bli inaktuell vilket inte påverkar denna studie 
eftersom att den data som undersöks ligger nära i tid. Då problemformuleringen går ut på 
att jämföra och se om det skett någon förändring i korrelationen mellan bitcoin och de 
andra tillgångarna övertid behövs den historiska avkastningen för att undersöka frågan. 
Detta gör att vi inte behöver oroa oss om att det som undersöks inte skulle vara aktuellt.   
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6.5 Studerade tillgångar  
I denna studie har följande elva tillgångar undersökts: bitcoin, svenska kronan, japanska 
yen, euron, Stockholm OMX30, tillväxtmarknader, europamarknaden, S&P 500, 
japanska marknaden, olja och guld. Den dagliga stängningskursen har hämtats ner för alla 
nämnda tillgångar i tabell 2 under perioden 18 augusti 2011 till den 17 mars 2017.  
 

Tillgångsslag  Namn Beskrivning 

Kryptovaluta BTC Bitcoin  

Valuta SEK Svenska kronor 

Valuta JPN Japanska yen 

Valuta Euro Euro 

Aktier OMX30 Stockholm Svenskt aktieindex 

Aktier MSCI Emerging Tillväxtmarknadsindex  

Aktier MSCI Europe Europaindex 

Aktier S&P 500 Största börsbolagen i USA 

Aktier NIKKEI 225 Average Japanska aktieindex 

Råvara WTI Olja 

Råvara Gold Guld 
Tabell 2. Tillgångarna som har undersökts i studien. 

 
För att göra studien relevant för en stor andel investerare har ett omsorgsfullt val av 
tillgångar gjorts. Aktier, valutor och råvaror är vanliga tillgångar att investera i. Därför 
har några av de största aktieindexen valts ut att studera. Valutor har också valts ut för att 
jämföras med bitcoin, detta för att bitcoin i många sammanhang benämns som en valuta. 
Valutor är också en vanlig tillgång att hantera i en portfölj. Likt de undersökta 
aktieindexen har några av de största valutorna valts ut för att göra studien relevant för en 
stor mängd investerare. Den sista kategorin av tillgångar som består av råvaror 
representeras av guld och olja. Med samma motivering som övriga tillgångar har dessa 
valts ut för att de tillhör några av de vanligaste råvarorna att investera i. När tillgångarna 
valts ut har det även tagits hänsyn till vilka tillgångar som använts i tidigare studier av 
Brière et al. (2015, s. 8) och Bouri et al. (2017, s. 194) detta för att öka jämförbarheten i 
denna studie och diskutera om skillnader i tid har haft en påverkan på 
korrelationskoefficienten mellan bitcoin och de olika tillgångarna. Utifrån Brière et al. 
(2015, s. 8) och Bouri et al. (2017, s. 194) har tillgångarna valts ut vilket ger en global 
fördelning och en variation av tillgångsslag. Vidare har vi valt att addera Stockholm 
OMX30 och den svenska kronan till jämförelsen. Med tanke på att Bodie et al. (2014, s. 
886) förklarar att investerare har en tendens att i första hand handla på hemmamarknader 
och därför är den största andelen av en investerares placeringar i inhemska tillgångar. 
Studien blir därmed mer intressant för den svenska investeraren som letar alternativa 
investeringar till en portfölj främst innehållande tillgångar kopplade till den svenska 



 36 

marknaden. Här efter följer en beskrivning av de tillgångar som ingår i studien, 
informationen kommer från Thomson Reuters databas Eikon om inget annat anges. 
 

6.5.1 Bitcoin 
I denna studie används bitcoin (BTC) som utgångspunkt och den data som är insamlad 
mäter hur många amerikanska dollar som krävs för att växla till sig en bitcoin. Kortnamn 
i Eikon: BTCTOU$ 
 

6.5.2 Svenska kronan 
Den svenska kronan, förkortas SEK och den insamlade datan utgår från den dagliga 
växelkursen mot amerikanska dollar. Datan mäter antalet svenska kronor som krävs för 
att växla till sig en amerikansk dollar. Kortnamn i Eikon: SWEKRO$ 
 

6.5.3 Japanska yen  
Den japanska valutan yen, förkortas JPY och den insamlade datan utgår från den dagliga 
växelkursen mot den amerikanska dollarn. Datan mäter antalet japanska yen som krävs 
för att växla till sig en amerikansk dollar. Kortnamn i Eikon: JAPAYE$ 
 

6.5.4 Euro 
Euron är den gemensamma europeiska valutan och den insamlade datan utgår från den 
dagliga växelkursen mot den amerikanska dollarn. Datan mäter antalet amerikanska 
dollar som krävs för att växla till sig en euro. Kortnamn i Eikon: USEURSP 
 

6.5.5 Stockholm OMX30 
Aktieindex bestående av de 30 största bolagen som handlas på Stockholmsbörsen Nasdaq. 
Kortnamn i Eikon: SWEDOMX 
 

6.5.6 MSCI Emerging Markets 
Enligt MSCI (2017a) är MSCI Emerging Markets Index ett tillväxtmarknadsindex som 
representerar över 800 tillgångar utspridda på totalt 23 olika tillväxtmarknader över hela 
världen. De största enskilda marknaderna som är representerade är Kina (27%), Indien 
(8,5%), Brasilien (8,2%) och Ryssland (3,9%) som tillsammans utgör drygt hälften av 
tillgångarna. Resterande andel är spridda över mindre tillväxtmarknader över alla 
världsdelar. Datan som har hämtats består av det dagliga priset i amerikanska dollar. 
Kortnamn i Eikon: MSEMKF$  
 

6.5.7 MSCI Europe  
MSCI Europe är ett europaindex som enligt MSCI (2017b) består av stora och medelstora 
företag på 15 olika marknader i Europa som anses vara utvecklade. Den största andelen 
av detta index utgörs av marknaderna i Frankrike (16%), Storbritannien (15%), Tyskland 
(15%) och Schweiz (14%). Den svenska marknaden utgör fem procent av detta index. 
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Datan som hämtats består av det dagliga priset i amerikanska dollar. Kortnamn i Eikon: 
MSEROP$ 
 

6.5.8 S&P 500 
Standard and Poor’s 500 index är ett index för den amerikanska aktiemarknaden. S&P 
500 består av 500 stora företag representerade inom olika branscher. Datan som hämtats 
består av dagliga priset i amerikanska dollar. Kortnamn i Eikon: S&PCOMP  
 

6.5.9 Nikkei 225 Average 
Nikkei 225 Average är ett japanskt börsindex som består av 225 stora och likvida företag 
som återspeglar den japanska marknaden. Datan som hämtats består av dagliga priset i 
japanska yen. Kortnamn i Eikon: JAPDOWA 
 

6.5.10 Olja   
Datan består av det dagliga priset för ett fat olja i amerikanska dollar. Kortnamn i Eikon: 
CRUDOIL 
 

6.5.11 Guld 
Data består av det dagliga priset för en troy-ounce av guld i amerikanska dollar. Kortnamn 
i Eikon: GOLDBLN  
 

6.6 Studerade tidsperioder 
Denna studie är uppdelade i flera olika tidsperioder (tabell 3) för att kunna analysera och 
avgöra om det skett några förändringar i korrelationskoefficienten för bitcoin och de valda 
tillgångarna. Uppdelningen har skett för hela perioden, halva perioder, en uppgångsperiod 
och en nedgångsperiod och slutligen har även datan delats in i kvartal.  
 

Beskrivning Startdatum Slutdatum Observationer 

Hela perioden 2011-08-18 2017-03-17 1457 

Period 1 2011-08-18 2014-06-03 729 

Period 2 2014-06-04 2017-03-17 728 

Nedgångsperiod 2014-06-12 2015-06-12 262 

Uppgångsperiod 2015-09-07 2016-09-07 263 

Kvartalsvis  2011 Q3 2017 Q1 23 
Tabell 3. Tidsperioder som använts i studien. 

 
I denna studie utförs en totalundersökning på bitcoin och i denna studie används all 
tillgänglig data för bitcoin, vilket sträcker sig från 18 augusti 2011 till 17 mars 2017.  
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Vilket har gjort det naturligt att vi har valt att undersöka hur hela bitcoins tidsperiod har 
sett ut i förhållande till andra tillgångar. Valet att dela upp tidsperioderna i två delar är på 
grund av att vi vill kunna säga något om skillnaden mellan bitcoin då den vara relativ ny 
jämfört med idag. Eftersom att tidsperioden har delats upp i en senare och en tidigare 
period finns möjligheten att diskutera och jämföra resultatet med tidigare studier av Bouri 
et al. (2017) och Brière et al. (2015). Valet av nedgångsperiod var för att det inte fanns 
någon annan period i bitcoins utveckling som är nedåtgående under en längre tid. 
Uppgångsperiod valdes eftersom den hade ungefär samma utvecklingskurva som vid 
nedgångsperioden för att vara konsekventa, skillnaden är att priset stiger istället för 
minskar. Syftet med att undersöka en nedgångsperiod och en uppgångsperiod är för att 
ingen tidigare sådan studie är gjord, främst av den anledning att det inte funnits data för 
en nedgångsperiod varvid det inte har gått att säga något om vad som händer med bitcoins 
korrelation med andra tillgångar vid en sådan period. Utifrån den data som laddats ner 
från Thomson Reuters Eikon framgår det att vid nedgångsperioden minskade bitcoins 
värde från 589 USD till 229 USD. Vid den uppåtgående perioden steg bitcoins pris från 
240 USD till 615 USD.  
 
Brière et al. (2012, s. 1738) nämner att korrelationen mellan olika tillgångar inte är 
konstant och därför kan den uppmätta korrelationen påverkas av vilken tidsperiod som 
undersöks. När korrelationen undersöks kvartalsvis har kvartalen delats upp efter vilka 
månader som vanligtvis ingår i dessa kvartal. I denna undersökning är 23 kvartal 
undersökta. Kvartal ett motsvarar januari-mars, kvartal två april-juni, kvartal tre juli-
september och kvartal fyra oktober-december och så vidare. I och med att undersökningen 
har data först från kvartal tre 2011 blir detta kvartal det första i undersökningen, dock 
måste läsaren vara uppmärksam på att vissa data för kvartal tre 2011 saknas. Samma sak 
gäller under kvartal ett 2017, där det saknas data därför att hela kvartalet inte passerat när 
datan hämtades.    
 
Att dela in data i kvartal har gjorts som komplement till den hela tidsperioden för att 
undersöka om korrelationskoefficienten mellan bitcoin och de övriga tillgångarna 
tenderar att vara mer positivt eller negativt korrelerade med varandra även om 
korrelationskoefficienten över hela tidsperioden visar sig vara låg som i tidigare studier 
av Brière et al. (2015, s. 8). För att på ett överskådligt sätt redovisa den kvartalsvis 
tidsperioderna har diagram gjorts istället för tabeller som för de andra tidsperioderna. För 
att kunna urskilja något mönster under kvartalen har tillgångarna som har högst positiv 
och negativ korrelationskoefficient med varandra undersökts, se appendix 3. Detta för att 
kunna dra paralleller med hur korrelationskoefficienten mellan bitcoin och övriga 
tillgångar ser ut.  
 

6.7 Databearbetning  
Patel & Davidsson (2011, s. 111) påpekar att det är viktigt att bearbeta data efter att det 
har samlats in eftersom det ska gå att svara på de frågor som har specificerats. Inom den 
kvantitativa bearbetningen finns två olika typer av bearbetning av statistik: deskriptiv- 
och hypotesprövande statistik. I den deskriptiva statistiken används siffror för att förklara 
det insamlade materialet medan den hypotesprövande statistiken används för att göra 
statistiska tester. Körner & Wahlgren (2015, s. 9) förklarar att alla statistiska 
undersökningar innehåller ett beskrivande steg. I denna studie kommer deskriptiv statistik 
användas för att analysera data samt för att kunna jämföra resultatet med vad tidigare 
studier har kommit fram till. 
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Från Eikon har den dagliga stängningskursen under tidsperioden från 18 augusti 2011 till 
och med 17 mars 2017 använts som grunddata. I denna studie har Microsoft Excel för 
Mac, Version 15 samt statistikprogrammet Minitab 17 använts för de beräkningar som 
gjorts. Valet att använda Minitab som en av studiens beräkningsverktyg är för att 
programmet ansågs passade till studien och att enligt Körner & Wahlgren (2015, s. 25) är 
Minitab ett av de vanligaste använda statistikprogram vid universitet i både Sverige och 
i världen. Att Excel har använts som beräkningar i de flesta fallen beror på dess möjlighet 
att göra beräkningar med en stor mängd data som underlag. Microsoft Excel är ett vanligt 
kalkyleringsverktyg som har använts genomgående vid studierna vid Umeå universitet. 
 
Hartman (2004, s. 263) förklarar att det första steget efter datainsamling blir att organisera 
data på ett sätt som är lämplig för studien. Grunddata har laddats ner från Eikon till Excel 
och sorterats. Den sorterade datan har därefter exporterats till Minitab 17 för de tester 
som utförts i Minitab. 
 
Hudson & Gregoriou (2014, s. 152) förklarar att det inom finans finns två vanliga sätt att 
beräkna avkastningen. Det ena är att använda simpel avkastning och den andra är att 
använda logaritmerad avkastning. Moore et al. (2011, s. 581) bekräftar att det är vanligt 
att logaritmera finansiella data. Den logaritmerade avkastningen kan beskrivas som den 
kontinuerligt sammansatta avkastningen enligt Hudson & Gregoriou (2014, s. 152). 
Vidare förklarar Hudson & Gregoriou att en fördel med att använda logaritmerad 
avkastning är att den kontinuerligt sammansatta avkastningen gör det möjlig att addera 
perioder med varandra. Vilket innebär att summan av flera perioder blir den samma som 
om hela perioden mäts på en och samma gång. Den logaritmerade avkastningen anses 
även ge ett mer tillfredställande resultat när avkastningen mäts över längre perioder.  
 
För att tydligare förklara skillnaden mellan simpel och logaritmerad avkastning beskrivs 
följande scenario utifrån de formler som Hudson & Gregoriou (2014, s. 151) definierar 
(se Appendix 4). När simpel avkastning beräknas så görs det på följande sätt: Låt säga att 
en aktie kostar 1000 SEK och priset på aktien stiger till 1300 SEK, den simpla 
avkastningen blir då (1300/1000) – 1 = 30%. Anta vidare att priset på aktien sjunker med 
300 SEK den andra dagen. Den simpla avkastningen blir då (1000/1300) – 1 = -23%. Om 
den genomsnittliga avkastningen under dessa dagar skall beräknas blir denna (30% + (-
23%)) / 2 = 3,5%. Detta kan tyckas vara missvisande då aktiens pris är samma som vid 
det tillfälle då investeringen gjordes och investeraren har därför en verklig avkastning på 
0%. 
 
Om samma aktie används för att beräkna den logaritmerade avkastningen kommer 
resultatet av den genomsnittliga avkastningen att bli 0%. Detta kan kontrolleras genom 
att först beräkna den logaritmerade avkastningen för en uppgång med 300 SEK. 
Beräkningen görs enligt följande: ln(1300/1000) = 26,2% detta blir då avkastningen första 
dagen och andra dagen blir avkastningen ln(1000/1300) = - 26,2%. Det betyder att den 
genomsnittliga avkastningen under denna period blir (26,2% + (-26,2%)) / 2 = 0%. 
Resultatet av den logaritmerade avkastningen kan därför tyckas visa en mer korrekt bild 
av den faktiska avkastningen för investeraren. Utifrån detta har det beslutats att använda 
metoden för att logaritmera avkastningen. 
 
Utifrån den dagliga stängningskursen har den logaritmerade dagliga avkastningen 
beräknats i Excel. För att göra detta har funktionen “=LN(T/T-1)” använts där T 
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motsvarat dagens pris och T-1 gårdagens pris. Det är slutligen den logaritmerade dagliga 
avkastningen som därefter alla kommande beräkningar är gjorda på.    
 
Korrelationskoefficienten mellan bitcoin och de övriga tillgångarna har beräknats i Excel. 
Dessa har beräknats utifrån den logaritmerade dagliga avkastningen hos de olika 
tillgångarna. Detta görs med funktionen “=KORREL” som anpassats till de olika 
tidsperioderna som testas. Värden från dessa beräkningar har sedan organiserats i tabeller 
för en mer lättöverskådlig vy. Diagram över de olika tillgångarnas 
korrelationskoefficienter med bitcoin har skapats med Excels diagramverktyg. En 
korrelationsmatris är uträknad via Excel genom att markera data över den logaritmerade 
dagliga avkastningen för alla tillgångar och sedan via fliken 
verktygàdataanalysàkorrelation.   
 
Den dagliga volatiliteten för de olika tillgångarna har beräknats utifrån den logaritmerade 
dagliga avkastningen med funktionen “=STDAV.S” i Excel. Utifrån den dagliga 
volatiliteten beräknas sedan den årliga volatiliteten genom att multiplicera den dagliga 
volatiliteten med roten ur antalet handelsdagar under ett genomsnittligt år. Ett vanligt 
antagande är att utgå från 252 arbetsdagar per år. Detta antagande görs därför att tidigare 
forskning har visat på en mycket högre volatilitet under arbetsdagar än helgdagar (Hull, 
2015, s. 202).  
 
Den dagliga avkastningen beräknas utifrån medelvärdet av den logaritmerade 
avkastningen i Excel. Medelvärdet multipliceras sedan med 252 för att beräkna den årliga 
avkastningen 
 
Övrig deskriptiv statistik har utifrån samma data över den dagliga avkastningen för de 
olika tillgångarna inhämtats från Minitab genom fliken Stat à Basic statisticsàDisplay 
descriptive statistics, varav de variabler som har valts ut har bockats i. Bortsett från 
volatiliteten som räknats ut via Excel, (se beskrivning ovan). De variabler som har räknats 
ut i Minitab är skevhet och kurtosis, se appendix 1 och 2. Resterande variabler, minimum-
och maximumvärden, medelvärden och medianer har räknats ut under Excels flik 
verktygàdataanalysàbeskrivande statistikàoch markerat de valda variablerna. Vid 
valet av variabler har vi utgått ifrån studierna av Bouri et al. (2017, s. 194) och Brière et 
al. (2015, s. 7).  
 

6.8 Bortfall 
Bryman (2011, s. 179) förklarar ett bortfall är fel i datan som inte kommer utifrån det 
urval som gjorts. Bortfall uppkommer av att viss information inte kan samlas in. Detta 
kan bero på att respondenten inte vill delta i undersökningen eller inte kan delta i 
undersökningen. Bryman (2011, s. 192) påpekat att det är viktigt att ta hänsyn till 
eventuella bortfall i den data som ska analyseras i den kvantitativa studien. Vidare menar 
Bryman (2011, s. 193) att ett stort bortfall av respondenter kan innebär ökad tidsåtgång 
och kostnad då respondenter måste påminnas. Ett stort bortfall riskerar även leda till att 
den information som samlas inte är representativ för populationen som helhet. 
Dahmström (2011, s. 355) och Körner & Wahlgren (2015, s. 14) nämner att det finns två 
olika typer av bortfall: individbortfall och partiellt bortfall. Vid individbortfall utgår svar 
helt och hållet medan vid ett partiellt bortfall saknas endast ett fåtal variabler från 
undersökningen. Bryman (2011, s. 179) förklarar dock att dessa problem främst uppstår 
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vid enkätundersökningar då studien måste förlita sig på att de respondenter som valts ut 
för att svara på enkäten har vilja och förmåga att göra detta.  
 
En stor del av dessa problem kan undvikas i denna studie på grund av att den data som 
används vid resultatberäkning och analys baserar sig på historiska aktiedata. Denna data 
har inte genererats utifrån svar på enkäter utan kommer från sekundärdata som har kunnat 
samlas in i förväg. Möjligheten finns därför att kontrollera eventuella bortfall i samband 
med insamlingen av data. I denna undersökning har det inte skett något bortfall vad gäller 
data då information om historiska stängningskurser för alla handelsdagar under 
tidsperioden funnits tillgänglig.  
 

6.9 Metoddiskussion  
I detta avsnitt redogörs hur de praktiska metodval som har gjorts i denna studie kan 
komma att påverka resultatet. Denna studie grundar sig på dagligt data för alla tillgångar. 
Till skillnad från Brière et al. (2015, s. 2) som använde sig av veckobaserade data, detta 
kan komma att påverka jämförbarheten mellan denna studie och den utförd av Brière et 
al. (2015). Studien utförd av Bouri et al. (2017, s. 194) redovisar deskriptiv statistik från 
både veckobaserade data och dagliga data. I denna studie har vi därför i första hand 
jämfört den deskriptiva statistiken utifrån Bouri et al. (2017, s. 194) sammanställning 
utifrån den dagliga analysen.  
 
Bitcoin och de andra valutorna som studerats handlas alla dagar i veckan till skillnad från 
aktier som bara handlas på arbetsdagar. Utifrån den data som har laddats ner från Eikon 
har endast stängningskursen för veckodagar exklusive helger erhållits för alla tillgångar. 
Detta kan komma att påverka resultatet. Även valet att logaritmera avkastningen kommer 
att påverka resultatet till viss del.  
 
En annan faktor som kan ha betydelse för resultatet är hur indelningen av tidsperioder har 
gjorts. När vi undersökt hela tidsperioden har all data använts utan justeringar. Vid 
uppdelningen av två tidsperioder delades data endast på mitten, de vill säga att båda 
perioderna har lika många dagar. Vid val av tidsperiod som representerar en 
uppgångsperiod och en nedgångsperiod i bitcoins värdeutveckling har tidsperioder valts 
ut som är lika långa och haft en liknande positiv och negativ värdeförändring. Detta har 
gjorts genom att studera en graf över bitcoins värdeutveckling under den tidsperiod data 
funnits tillgänglig. Detta val är baserat på bedömningar om vilka tidsperioder som är 
lämpliga att undersöka. Tidsuppdelningen i de olika kvartalen kan också påverka 
resultatet, då kvartalen i denna undersökning är indelade utifrån ett vanligt räkenskapsår.  
 
Eikon hämtar information gällande bitcoins stängningskurs från Bitstamp som är en av 
flera handelsplatser för bitcoin. Priserna på bitcoin kan skilja sig åt mellan olika 
handelsplatser, även detta kan komma att påverka resultatet av studien. 
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7 Empiri 
 
I detta kapitel kommer det empiriska resultatet att redovisas. Inledningsvis presenteras 
den deskriptiva statistiken uppdelat för hela tidsperioden, halva tidsperioden och vid ned- 
och uppgångsperioder. Följt av korrelationskoefficienten från hela tidsperioden, halva 
tidsperioden, vid en upp- och nedgångsperiod samt kvartalsvis.  
 

 
7.1 Deskriptiv statistik  
I denna del kommer det att redogöras för alla tillgångars medelvärde, median, maximum- 
och minimumvärde, standardavvikelse, volatilitet, skevhet och kurtosis för den dagliga 
avkastningen för bitcoin i USD, och valutorna euro, svenska kronan och japanska yen, 
index för Stockholm OMX30, tillväxtmarknadsindex, aktieindex för europamarknaden, 
amerikanska S&P 500, japanska NIKKEI 225 och råvarorna guld och olja.  
 

7.1.1 Deskriptiv statistik över hela tidsperioden  
Nedan presenteras den deskriptiva statistiken som beräknats för bitcoin och övriga 
tillgångar under hela tidsperioden bestående av data från 2011-08-18 till och med 2017-
03-17 
 

 
Tabell 4. Deskriptiv statistik över tidsperiod 2011-08-18 till 2017-03-17. 

 
Från tabell 4 kan utläsas att bitcoin till skillnad från andra tillgångar har högre volatilitet 
under den undersökta perioden, en volatilitet på 98% kan jämföras med oljan som har den 
näst högsta volatilitet och visar ett värde på 34%. Detta betyder att bitcoin har en tendens 
att variera kraftigt i pris jämfört med övriga tillgångar. Bitcoin är även den tillgång som 
har den högsta standardavvikelsen, liksom volatiliteten är den högre än de övriga. Detta 
indikerar på en hög spridning vilket även går att observera på bitcoins minimum- och 
maximumvärden som är -66,4% respektive 48,5%. Kryptovalutan har en kurtosis på 22,7, 
vilket visar hur stor sannolikheten för extrema utfallen är. Vid ett värde av tre är kurtosis 
normalfördelad. Vad det gäller bitcoins skevhet går det att utläsa att värdet är -1,2 vilket 
innebär att fördelningen är skev till vänster. Detta kan jämföras med de traditionella 
valutorna euro, svenska kronan och japanska yen som har ett värde nära noll vilket tyder 
på att deras fördelning är mer normalfördelad. Det går även att utläsa att bitcoin har en 
markant högre årlig avkastning än de andra tillgångarna, med en avkastning på 80%, där 
det japanska indexet NIKKEI 225 har den näst högsta årliga avkastningen på knappt 14%. 
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7.1.2 Deskriptiv statistik uppdelad i två tidsperioder  
Nedan presenteras den deskriptiva statistiken för bitcoin uppdelad över två tidsperioder. 
Detta görs för att se om de undersökta variablerna har förändrats mellan tidsperiod 1 och 
tidsperiod 2. 
  

 
Tabell 5. Deskriptiv statistik över tidsperiod 1, 2011-08-18 till 2014-06-03. 

 

 
Tabell 6. Deskriptiv statistik över tidsperiod 2, 2014-06-04 till 2017-03-17. 

 
I tabell 5 och tabell 6 går det att urskilja en relativ stor förändring hos bitcoin mellan 
tidsperiod 1 och tidsperiod 2. Volatiliteten för bitcoin har minskat från 125,4% till 59,6%. 
Vilket är en betydande minskning av volatiliteten mellan perioderna. Standardavvikelsen 
för bitcoin har halverats från tidsperiod 1 till tidsperiod 2 vilket även går att se då 
minimum- och maximumvärdet har blivit betydligt mindre vilket minskar spridningen.  
 
Trots att det är en stor skillnad på alla värden på variablerna för bitcoin mellan de två 
tidsperioderna uppvisar bitcoin jämfört med de andra tillgångarna i undersökningen i de 
allra flesta fallen på högre värden hos variablerna oavsett vilken tidsperiod som 
undersökts. Störst skillnad går att finna vid jämförande av volatiliteten. 
 

7.1.3 Deskriptiv statistik för nedgångs- och uppgångsperiod 
Följande avsnitt visare resultatet av den deskriptiva statistiken för tillgångarna under en 
period där bitcoins prisutveckling varit negativ och en period där prisutvecklingen varit 
positiv.   

 
Tabell 7. Deskriptiv statistik över en nedgångsperiod för bitcoin, 2014-06-12 till 2015-06-12. 

 



 44 

 
Tabell 8. Deskriptiv statistik över en uppgångsperiod för bitcoin, 2015-09-07 till 2016-09-07. 

 
Tabell 7 visar bitcoin i en nedgångsperiod och tabell 8 visar bitcoin i en uppgångsperiod. 
Utifrån tabell 7 och 8 kan det utläsas att bitcoin jämfört med andra tillgångar uppvisar 
höga värden hos variablerna. Ett jämförande mellan bitcoin i en nedgångsperiod och vid 
en uppgångsperiod går det att urskilja att när bitcoin stiger i värde minskar dess 
standardavvikelse något. Störst skillnad är volatiliteten som minskar cirka tio 
procentenheter vid en uppgångsperiod jämfört vid en nedgångsperiod. Även skevheten 
har närmat sig noll vilket indikerar på mer normalfördelade data. 
 

7.2 Korrelationskoefficienten  
I detta stycke kommer resultatet att redovisas för de olika korrelationskoefficienterna 
mellan bitcoin och valutorna euro, svenska kronan, japanska yen, index för Stockholm 
OMX30, tillväxtmarknader, aktieindex för europamarknaden, amerikanska S&P 500, 
japanska Nikkei 225 och råvarorna guld och olja.  
 

7.2.1 Korrelationsmatris över hela tidsperioden 
Tabell 9 visar en korrelationsmatrisen över alla tillgångar och denna visar att den högsta 
positiva korrelationen finns mellan Stockholm OMX30 och MSCI:s europaindex och 
dessa har en korrelationskoefficient på 0,83. Överlag tenderar de olika aktieindexen att 
ha en positiv korrelation med varandra mellan 0,4 och 0,8. Den högsta negativa 
korrelationen återfinns mellan den svenska kronan och euron som visar en 
korrelationskoefficient på -0,8. 
 

 
Tabell 9. Korrelationsmatris för alla tillgångar över hela tidsperioden, 2011-08-18 till 2017-03-17. 

 
Som går att utläsa i tabell 9 är bitcoin inte starkt korrelerad med någon tillgång utan alla 
korrelationer är nära noll. Det starkaste positiva sambandet har bitcoin med guld som 
visar en korrelationskoefficient på knappt 0,06. Det starkaste negativa sambandet har 
bitcoin med den svenska kronan som visar en korrelationskoefficient på cirka -0,02.  
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7.2.2 Korrelationskoefficienten uppdelad i två tidsperioder  
I tabell 10 är korrelationskoefficienten uppdelad i två tidsperioder mellan bitcoin och de 
övriga tillgångarna. Det går att se svaga förändringar mellan de två tidsperioderna. 
Korrelationen under båda tidsperioderna visar inte på något starkt samband mellan bitcoin 
och tillgångarna då korrelationskoefficienterna är nära noll. De största förändringarna 
som skett är att tillväxtmarknader har gått från en liten svag positiv korrelation till negativ 
korrelation med bitcoin. Samt att guld har blivit mindre korrelerad med bitcoin under 
tidsperiod 2 än under tidsperiod 1. Däremot har japanska yen blivit något mer positivt 
korrelerad med bitcoin.  
 

 
Tabell 10. Korrelationskoefficienten över tidsperiod 1, 2011-08-18 till 2014-06-03 och tidsperiod 2, 

2014-06-04 till 2017-03-17. 
 

7.2.3 Korrelationskoefficienten vid bitcoins nedgångsperiod och 
uppgångsperiod 
Figur 6 visar bitcoin i en nedgångsperiod och bitcoin i en uppgångsperiod. Vid 
nedgångsperioden minskade bitcoins värde från 589 USD till 229 USD. Vid 
uppgångsperioden steg bitcoins pris från 240 USD till 615 USD. 
 

 
Figur 6. Bitcoin i en nedgångsperiod. 

2014-06-12 till 2015-06-12 och bitcoin i en uppgångsperiod 2015-09-07 till 2016-09-07. Källa: 
CoinDesk. 

 

 
Tabell 11. Korrelationskoefficienten för en nedgångsperiod (2014-06-12 till 2015-06-12) och en 

uppgångsperiod (2015-09-07 till 2016-09-07). 
 
Tabell 11 visar korrelationskoefficienten för dessa perioder. Oavsett om det sker en 
värdeminskning på bitcoin eller om det sker en värdeökning förändras inte korrelationen 
nämnvärt, korrelationskoefficient är fortfarande nästintill noll för alla tillgångarna. Dock 
finns det vissa förändringar mellan positiv och negativ korrelation mellan bitcoin och 
tillgångarna. Vid en nedgångsperiod är exempelvis den japanska yenen positiv korrelerad 
med bitcoin på 0,09 och negativ korrelerad med bitcoin vid en uppgångsperiod. 
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7.2.4 Korrelationskoefficienten kvartalsvis  
I figurerna 7 till och med 10 nedan redovisas bitcoins korrelationskoefficienten uppdelade 
i valutor, råvaror, aktie-, världs- och europaindex kvartalsvis, för utförligare siffror se 
appendix 5. Redovisning av korrelationen mellan de starkast positiva och negativa 
korrelationen kan ses i appendix 3.  

 
Figur 7. Korrelationskoefficienten kvartalsvis för EURO, SEK och JPY. 

 
Figur 7 visar att bitcoins korrelationskoefficient med valutorna har pendlat runt en 
korrelation på noll. Den japanska yenen uppmätte den högsta korrelationen med bitcoin 
på 0,3 under det första kvartalet 2015. Den svenska kronan uppvisar det största negativa 
sambandet på cirka -0,3 under andra kvartalet 2012.  
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Figur 8. Korrelationskoefficienten kvartalsvis för guld och olja. 

 
I figur 8 redovisas hur korrelerade guld och olja är med bitcoin. Det går att utläsa att båda 
råvarorna tenderar på att vara nära noll. Olja har den starkaste positiva korrelationen med 
bitcoin under det tredje kvartalet 2016 på lite över 0,3, dock återfinns det starkaste 
negativa sambandet andra kvartalet 2016 på cirka -0,25. Guld har sin starkaste korrelation 
med bitcoin under andra kvartalet 2016 på 0,3 och den svagaste uppmättes under andra 
kvartalet 2014 då den var i närheten av -0,4.  
 

 
Figur 9. Korrelationskoefficienten kvartalsvis för OMX30, S&P 500 och NIKKEI 225. 
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Korrelationen för bitcoin och Stockholm OMX30, S&P 500 och NIKKEI 225 ser alla ut 
att följa varandra relativt bra (figur 9), vilket tyder på att dessa index är korrelerade med 
varandra. Det största positiva sambandet återfinns mellan bitcoin och Stockholm OMX30 
som är korrelerad med 0,3 andra kvartalet 2012. NIKKEI 225 har det starkaste negativa 
sambandet på -0,25 under det andra kvartalet 2015 och det andra kvartalet 2016.     
 

 
Figur 10. Korrelationskoefficient för MSCI tillväxt och MSCI Europa. 

 
I figur 10 redovisas resultatet av korrelationskoefficienterna mellan bitcoin och 
tillväxtmarknader och europaindex vilket tycks följa varandra. Även dessa tillgångar 
visar varken något starkt negativt eller positivt samband med bitcoin. Det högsta 
observerade värdet på korrelationskoefficienten är 0,3 och det lägsta värdet är cirka -0,25.  
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8 Analys av resultat 
 
I detta kapitel kommer resultatet att analyseras utifrån de valda teorierna och tidigare 
studier. Inledningsvis analyseras den deskriptiva statistiken följt av en analys av 
korrelationskoefficienten, varav kapitlet avslutas med en gemensam analys.   
 

 
8.1 Deskriptiv statistik 
Rogers (2003) förklarar att spridning av innovationer ser olika ut för olika typer av 
innovationer och att de olika processerna som finns i teorin tar olika lång tid för en ny 
innovation att gå igenom. Detta på grund av hur snabbt en individ är beredd att ta till sig 
en ny innovation samt hur yttre faktorer påverkar processen. I och med att antalet 
användare av de digitala plånböcker som används för att förvara bitcoin har ökat kraftigt 
under de senaste åren (Blockchain Luxembourg S.A, 2017a) tyder detta på ett ökat 
intresse för bitcoin och att kryptovalutan har blivit mer accepterad både som 
betalningsmedel men också som en investeringstillgång. Även möjligheten att investera 
i bitcoin via finansiella instrument finns (Avanza 2017a), vilket bör leda till att fler 
analytiker och investerare försöker värdera bitcoin till ett rimligt pris. Om informationen 
relaterad till bitcoin ökar borde detta likt vad Fama (1970) beskriver öka effektiviteten i 
bitcoins prissättning. Resultatet från Urquharts (2016, s. 81–82) undersökning visade på 
att bitcoin under en senare tid utvecklats till att bli mer effektiv även om resultatet inte 
var signifikant. Resultatet av den deskriptiva statistiken i denna studie visar på att bitcoin 
börjar gå mot en normalfördelning och att risken minskat markant under de senaste åren. 
Bitcoins variabler är fortfarande relativt höga i jämförelse med traditionella tillgångar, 
men den markanta minskningen på bitcoins variabler skulle likt Urquhart (2016, s. 81–
82) studie visa tendenser på att bitcoin utvecklas mot att bli mer effektiv.  
 

8.1.1 Deskriptiv statistik över hela tidsperioden  
Den årliga volatiliteten för bitcoin mätt över hela perioden uppgår till 98%, vilket är 
betydligt högre än någon av de andra tillgångarna. De traditionella valutorna har en årlig 
volatilitet på cirka 10% och de olika aktieindexen har en volatilitet omkring 20%. Guld 
har en volatilitet på 17% och olja 34%. Den höga volatiliteten som observeras för bitcoin 
ligger i linje med tidigare studier gjorda av Brière et al. (2015, s. 7) och Bouri et al. (2017, 
s. 193–194) som även de observerade en hög volatilitet i förhållande till andra tillgångar. 
Brière et al. (2015, s. 7) observerade en volatilitet på 176% under tidsperioden 2010 till 
och med 2013. Bouri et al. (2017, s. 193) nämner att volatilitet är hög för bitcoin. Vad 
som kan sägas utifrån detta är, jämfört med Brière et al. (2015) att volatiliteten har 
minskat. Läsaren bör dock notera att Brière (2015, s. 2) använder sig av veckobaserade 
data till skillnad från denna studie som använder sig av dagligt data. Volatilitet är ett mått 
som i finansiella sammanhang ofta används som ett mått för risk, där en hög volatilitet är 
förknippad med en hög risk. Utifrån resultatet av den deskriptiva statistiken kan slutsatsen 
dras att bitcoin är en betydligt mer riskfylld investering än de övriga tillgångarna i 
undersökningen.   
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Bitcoin uppvisar en negativ skevhet på -1,2 vilket är större än de andra tillgångarna. Guld 
som ligger närmast bitcoin vad gäller skevhet har en skevhet på -0,85. En negativ skevhet 
betyder att fördelningen är skev åt vänster och detta innebär att sannolikheten för en 
investerare att uppnå mycket hög avkastning är lägre än sannolikheten att uppnå en 
mindre avkastning. Resultaten liknar de från undersökningen av Bouri et al. (2017, s. 194) 
där de fann att bitcoin hade en negativ skevhet på -1,14 vid en daglig analys. Detta resultat 
skiljer sig åt med det resultat som Brière et al. (2015, s. 7) fick. I deras studie har bitcoin 
en skevhet på 1,85, vilket är motsatsen till vad som observeras i denna studie. Varför detta 
kan skilja sig åt kan beror på att den data som användes i deras studie är under en kortare 
tidsperiod och är dessutom under den period som bitcoins värdeutveckling var som 
starkast. 
 
Resultatet för kurtosis visar även det på liknande resultatet som Bouri et al. (2017, s. 194) 
observerade i deras studie. Resultatet i våran studie visar att kurtosis är 22,7 för bitcoin 
vilket är betydligt högre än för de andra tillgångarna. Detta innebär att sannolikheten för 
extrema utfall är större jämfört med de övriga tillgångarna. Näst högst kurtosis uppvisar 
guld på 8,18 medans de andra tillgångarna ligger närmare tre vilket förväntas av data som 
är normalfördelat. En hög kurtosis betyder att risken blir högre därför att sannolikheten 
att observera extrema värden är större. En hög kurtosis innebär för en investerare att 
sannolikheten för en större ned- eller uppgång i tillgångspriset är högre. I studien utförd 
av Bouri et al. (2017, s. 194) observerades en kurtosis på 23,1 för bitcoin i den dagliga 
analysen. Till skillnad från studien utförd av Brière et al. (2015, s. 7) som fick en kurtosis 
på 9,1 vilket är betydligt lägre. Dock får vi återigen påminna läsaren om att deras data 
grundar sig på veckovisa prisförändringar varvid det kan skilja något jämfört med dagliga 
priser. Detta går bland annat att se i studien av Bouri et al. (2017, s. 194) som fick en 
lägre kurtosis vid användning av veckodata istället för dagliga data under samma 
tidsperiod. 
 
Resultatet från den deskriptiva statistiken mätt över hela tidsperioden i denna 
undersökning går i linje med vad som tidigare presenteras av Bouri et al. (2017, s. 194) 
och Brière et al. (2015, s. 7). Utifrån den deskriptiva statistiken går det att dra slutsatsen 
att en investering i bitcoin är betydligt mer riskfylld jämfört med de övriga tillgångarna 
som undersökts i vår studie. Detta beror på de höga värdena som observeras för volatilitet, 
skevhet och kurtosis. Dessa tre faktorer tillsammans bidrar till att bitcoins prisutveckling 
kan förändras kraftigt under kort tid och bidrar till en ökad risk för en investerare som vill 
använda bitcoin i sin portfölj. Resultaten tyder dock på att risken har sjunkit för bitcoin 
när denna längre tidsperiod jämförs med det resultat som presenteras av Brière et al. 
(2015, s. 7). Detta kommer att analyseras vidare i avsnitt 8.1.2.  
 

8.1.2 Deskriptiv statistik uppdelad i två tidsperioder  
Vid en uppdelning av tidsperioden i en tidig period och en senare period är bitcoins 
variabler lägre för den senare perioden. Under tidsperiod 1 hade bitcoin en volatilitet på 
125,4% och under tidsperiod 2 hade bitcoins volatilitet sjunkit till 59,6%. Detta är en 
betydande minskning. Även skevhet och kurtosis har minskat avsevärt. I och med att 
dessa två variabler har minskat tyder detta på att bitcoin börjar bli mer normalfördelad.   
Detta indikera på att bitcoin utvecklas mot att bli en mindre riskfylld tillgång. Dock är 
fortfarande de flesta variabler betydligt högre för bitcoin än andra tillgångar, vilket visar 
att bitcoin fortfarande i förhållande till dessa är relativt riskfylld. Att den årliga 
volatiliteten har halverats kan vara en förklaring av att bitcoin kommit längre i den 
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adoptiva processen. Genom att dra paralleller till Famas (1970, s. 388) hypotes om den 
effektiva marknaden, bör marknaden för bitcoin bli mer effektiv i forma av 
marknadseffektivitet, på grund av att fler har börjat använda kryptovalutan och att fler 
investerar i bitcoin vilket leder till en ökad mängd information. Volatiliteten är fortfarande 
högre än jämförda tillgångar vilket tyder på att marknaden för bitcoin fortfarande inte är 
effektiv i samma utsträckning som för de övriga tillgångarna i denna studie men att 
kryptovalutan troligtvis utvecklas i riktningen att bli mer effektiv. Detta ligger i linje med 
Urquharts (2016, s. 81) undersökning som visar på att marknaden för bitcoin inte är 
effektiv. Dock vid en uppdelning av tidsperioden observerade Urquhart (2016, s. 82) att 
det fanns tendenser till att ineffektiviteten minskat under den senare perioden av 
undersökningen. Även Lee Kuo Chuen (2015, s. 24) menade att bitcoin kan komma bli 
mindre volatil i framtiden då allt fler börjar att förstå och använda sig av bitcoin.  
 
Att jämföra volatilitetsförändringar i denna studie för de andra tillgångarna mellan 
tidsperiod 1 och tidsperiod 2 visar detta på att tillgångarnas volatilitet är mer eller mindre 
oförändrade, detta indikerar på att den finansiella marknaden varit stabil under de 
jämförda perioderna. Detta i sin tur gör att bitcoins minskade volatilitet inte bör ha varit 
beroende av yttre finansiella omständigheter som påverkat alla finansiella tillgångar. På 
detta sätt går det att se att volatilitetsförändringen troligtvis är isolerade till endast bitcoin 
och inte marknaden som helhet. Ett undantag bland de traditionella tillgångarna som har 
jämförts är olja, vars volatilitet har ökat betydligt mellan dessa perioder. Denna 
förändring kan troligtvis härledas till oljans kraftiga prisfall och turbulenta prisutveckling 
som skett under tidsperiod 2 (Avanza, 2017b). 
 

8.1.3 Deskriptiv statistik för nedgångs- och uppgångsperiod  
Vad som går att utläsa från resultatet i denna studie är att det inte skett någon markant 
förändring på bitcoins variabler mellan en nedgångsperiod och en uppgångsperiod. 
Kurtosis är något högre vid en nedgångsperiod jämfört under uppgångsperioden, vilket 
betyder att sannolikheten att få ett extremt värde är mindre när priset för bitcoin befinner 
sig i en uppgångsperiod jämfört med när priset på bitcoin befinner sig i en 
nedgångsperiod. Detta går även att se på dess standardavvikelse som är något lägre vid 
en uppgångsperiod vilket i sin tur leder till att volatiliteten är tio procentenheter lägre i 
uppgångsperioden jämfört med nedgångsperioden. Vilket indikerar att risken är något 
lägre vid en uppgångsperiod. 
 
Jämförs bitcoin med de andra tillgångarna i denna studie under en nedgångsperiod och en 
uppgångsperiod går det att konstatera att likt de andra undersökta tidsperioderna i denna 
studie uppvisar bitcoin högre värden på variablerna jämfört med de andra tillgångarna. 
Om det är en uppgångsperiod eller en nedgångsperiod har ingen vidare större betydelse.  
 

8.2 Korrelation 
Brealey et al. (2014, s. 190) förklarar att portföljteorin handlar om att en investerare kan 
via diversifiering av sin portfölj minska standardavvikelsen genom att välja värdepapper 
som inte rör sig likadant på marknaden. Han menar att det är viktigare att välja rätt sorts 
tillgång än flera olika tillgångar. Om en investerare vill uppnå en portfölj som är 
diversifierad ska denne välja tillgångar utifrån deras korrelationskoefficienter. Utifrån en 
investerares perspektiv ser resultatet i denna studie tilltalande ut. Bitcoin är inte korrelerad 
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med någon av de undersökta tillgångarna, varken när bitcoin introducerades eller idag. 
Inte heller tycks korrelationen mellan bitcoin och andra tillgångar påverkas av en 
värdeminskning eller en värdeökning i bitcoin. I linje med Markowitz (1952, s. 89) teori 
om att välja tillgångar som inte är korrelerade kan bitcoin användas som en diversifiering 
i en investerares portfölj.  
 

8.2.1 Korrelationskoefficienten över hela tidsperioden 
Korrelationsmatrisen i avsnitt 7.2.1 visar korrelationen mellan alla tillgångar under hela 
den undersökta perioden. Ur korrelationsmatrisen kan utläsas att det finns ett relativt 
starkt samband mellan de olika aktieindexen. Detta visar på behovet av att addera andra 
typer av tillgångar än bara aktier till en investerares portfölj för att minska den specifika 
risken. Den största positiva korrelationskoefficienten återfinns mellan Stockholm 
OMX30 och MSCI Europaindex på 0,83. Att dessa två investeringsalternativ rör sig lika 
ter sig relativt logiskt. Båda ligger inom samma geografiska region och bör till stor del 
påverkas av samma makroekonomiska faktorer. En annan bidragande faktor till den höga 
korrelationskoefficienten mellan MSCI Europaindex och Stockholm OMX 30 kan 
härledas till att nämnda europaindex till fem procent utgörs av innehav från den svenska 
marknaden (MSCI 2017a). Den största negativa korrelationen finns mellan euro och den 
svenska kronan.     
 
När korrelationskoefficienten mäts över hela tidsperioden återfinns ingen stark koppling 
mellan bitcoin och övriga tillgångar, detta är i linje med den tidigare studien av Brière et 
al. (2015, s. 8) som mätte korrelationskoefficienten över längre tidsperioder även om 
denna studie främst tittat på en period i ett tidigare skede av bitcoins utveckling. Brière et 
al. (2015, s. 8) kom exempelvis fram till att det inte fanns några starka samband mellan 
åren 2010–2013 vad det gäller bitcoin och de valda tillgångarna i deras studie. Brière et 
al. (2015, s. 8) resultat visade på att tillgångarna guld och obligationer kopplade till 
inflation hade starkaste korrelationskoefficient av alla de undersöka tillgångarna på 0,14 
respektive. Guld uppvisade inte lika stark korrelationskoefficient i denna studie som i den 
tidigare studien av Brière et al. (2015, s. 8). Guld har i denna studie en 
korrelationskoefficient på drygt 0,06. Vilket visar på att korrelationen mellan guld och 
bitcoin tycks ha minskat. Samma sak gäller olja, Brière et al. (2015, s. 8) redovisade att 
bitcoin och olja var korrelerade med -0,01, medan i denna undersökning har den redan 
svagt korrelerade tillgångarna minskat till att endast vara korrelerade med 0,00014. Detta 
mönster tycks vara lika på alla de tillgångar som återfinns både i studien av Brière et al. 
(2015, s. 8) och vår studie. Utifrån resultatet i vår studie har bitcoin en lägre korrelation 
jämfört med de andra tillgångarna än det resultat som redovisades i studien av Brière et 
al. (2015, s. 8). Noterbart är att korrelationen i båda studierna är ytterst små och väldigt 
svagt korrelerade med varandra. Anledningen till att denna studie uppvisar ett resultat 
som tycks ha en korrelation som är lite mindre än tidigare, kan vara att i vår studie 
undersöks en längre tidsperiod. En trolig anledning till att resultaten skiljer sig åt är 
förändringen av perioden då data har samlats in, Brière et al. (2015, s. 8) resultat visade 
på marginella korrelationskoefficienter likt denna studie, eftersom korrelationen inte är 
konstant enligt Brière et al. (2012, s. 1738). På grund av detta beror de marginella 
förändringarna mellan studierna av korrelationskoefficienterna mest troligt på den 
bakomliggande datan skiljer sig något åt och att inga strukturella förändringar har skett.  
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8.2.2 Korrelationskoefficienten uppdelad i två tidsperioder 
Resultatet av korrelationskoefficienten mätt över två tidsperioder visar att bitcoins 
korrelationskoefficient med andra tillgångar är mycket liten under båda perioderna. 
Resultatet visar även att det inte finns några större förändringar mellan de två 
tidsperioderna, har det skett en förändring är den så liten att den inte påverkar bitcoins 
funktion som en diversifierande tillgång i en investerares portfölj. I föregående avsnitt 
(7.2.1) diskuterades skillnader mellan studien av Brière et al. (2015) och resultatet från 
denna studie, varav det gick att urskilja att den redan svaga korrelationen hade blivit ännu 
svagare. Brière et al. (2015, s. 2) studie sträcker sig mellan år 2010–2013 vilket i detta 
fall till viss del går in under tidsperiod 1. Därav kan det tyckas att det borde finnas vissa 
förändringar mellan tidsperiod 1 och tidsperiod 2 med tanke på att det fanns skillnader 
vid jämförande av Brière et al. (2015) och denna studie med den hela tidsperioden. 
Skillnader kan dock ha uppkommit med tanke på att Brière et al. (2015, s. 2) använder 
sig av data baserat på veckor medan denna studies data baseras på dagliga förändringar i 
tillgångarnas priser.  
 

8.2.3 Korrelationskoefficienten vid bitcoins nedgångsperiod och 
uppgångsperiod  
Brière et al. (2015, s. 7) påpekade att deras resultat angående att korrelationerna mellan 
bitcoin och de undersökta tillgångarna var så låga skulle tas med försiktighet. 
Anledningen är att de inte hade möjlighet att testa detta under en period där värdet i 
bitcoin minskade. Utifrån detta valdes en nedgångsperiod och en uppgångsperiod i 
bitcoins värdeutvecklingskurva ut att undersökas för att identifiera eventuella skillnader. 
 
I nedgångsperioden observerades det starkaste positiva sambandet mellan bitcoin och 
japanska yen vilket visar en korrelationskoefficient på 0,09 och är därmed en låg 
korrelation. Under en uppgångsperiod är den högsta korrelationen mellan bitcoin och 
Nikkei 225 på -0,13. Utifrån detta går det att utläsa att ingen tillgång är starkt korrelerad 
med bitcoin, varken vid en uppgångsperiod eller vid en nedgångsperiod. Dock är 
skillnaderna vid en nedgångsperiod och en uppgångsperiod större än vid skillnaderna 
mellan tidsperiod 1 och tidsperiod 2. Utifrån dessa små skillnader i korrelationen går det 
inte att påstå att det skulle finnas någon skillnad vad det gäller bitcoins 
diversifieringsförmåga om bitcoins värde går upp eller går ner.  
 

8.2.4 Korrelationskoefficienten kvartalsvis 
Som Brière et al. (2012, s. 1738) beskriver är korrelationer inte konstanta, därför har tester 
gjorts på de tillgångar som utifrån den deskriptiva statistiken i denna studie uppvisat den 
starkaste positiva och negativa korrelationskoefficienten. Testet har gjorts för att jämföra 
dessa korrelationer med de som uppmätts för bitcoin (appendix 3). De tillgångar som 
uppvisade den högsta positiva korrelationen var Stockholm OMX30 och Europaindex 
som hade en korrelationskoefficient på 0,83. Det visade sig att dessa var positivt 
korrelerade under alla kvartal under hela tidsperioden även om styrkan i korrelationen 
varierade mellan 0,96 och 0,4. De tillgångar som hade starkast negativ korrelation med 
varandra var euron och svenska kronor som hade en korrelationskoefficient på -0,8. I 
fallet med euro och svenska kronan var korrelationen konstant negativ under alla kvartal 
för tidsperioden, även om korrelationen varierade mellan -0,93 och -0,5. Med detta som 
referenspunkt går det att fastställa att detta resultat stärker uppfattningen om att bitcoin 
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inte är korrelerad med andra tillgångar och därför kan tillföras till en portfölj för att öka 
diversifieringen i portföljen. 
 
Korrelationen mellan bitcoin och de olika valutorna euro, svenska kronor och japanska 
yen tycks variera mellan en svag positiv korrelation och en svag negativ korrelation 
mellan kvartalen. Detta indikerade att bitcoin inte är korrelerad med valutorna euron, 
svenska kronan och japanska yenen då korrelationen tyck röra sig slumpmässigt mellan 
positiv och negativ korrelation.    
 
När korrelationskoefficienten mellan bitcoin och råvarorna, guld och olja studeras 
kvartalsvis över tidsperioden tenderar korrelationen att variera mellan en svag positiv 
korrelation och en svag negativ korrelation. Likt bitcoins korrelation med de olika valutor 
som studerats tyder detta på att bitcoins inte är korrelerad med råvarorna guld och olja. 
 
När korrelationen mäts kvartalsvis mellan bitcoin och de olika aktieindexen tenderar även 
dessa att variera mellan en positiv och en negativ korrelation. Inga längre perioder där 
korrelationen befinner sig på en och samma sida av nollpunkten kan urskiljas. Detta 
stärker påståendet om att bitcoin inte är korrelerade med aktiemarknaderna Stockholm 
OMX30, S&P 500 och Nikkei 225. Detta stämmer bland annat in med studien av 
Dyhrberg (2016b, s. 143) som visade att bitcoin inte är korrelerad med den brittiska 
aktiebörsen (FTSE). I fallet då bitcoins korrelationskoefficienter mellan världs- och 
europaindex studeras, tenderar dessa att variera både på den positiva och den negativa 
sidan om en neutral korrelation. Även om korrelationen mellan bitcoin och de två indexen 
ser ur att följa varandra relativt mycket tyder detta mer på att världs- och europaindex är 
korrelerade med varandra än att bitcoin skulle vara korrelerade med världs- och 
europaindex. 
 
Det kvartalsvisa resultatet stärker påståendet att bitcoin inte är korrelerade med de 
undersökta tillgångar då alla jämförda tillgångar tycks variera mellan en negativ och en 
positiv korrelation i kombination med de låga uppmätta korrelationskoefficienterna 
mellan bitcoin och tillgångarna som observeras när korrelationen beräknas under de 
längre tidsperioderna.  
 

8.3 Gemensam analys 
Som Rogers (2003, s. 11) beskriver finns det flera avgörande faktorer som kommer 
påverka hur framgångsrik en ny innovation kommer att spridas, dessa faktorer som delas 
upp i innovation, kanaler för kommunikation, tid och det sociala systemet. Rogers (2003, 
s. 15–16) beskriver att det finns fem olika karaktärsdrag som påverkar innovationens 
förmåga att sprida sig, dessa är den relativa fördelen, kompatibiliteten, komplexiteten, 
möjligheten att prova samt observerbarheten. Om dessa faktorer appliceras på bitcoin är 
de relativa fördelarna med bitcoin uppenbar för dess förespråkare, snabba transaktioner, 
låga avgifter och utan en centralbank som kan styra kryptovalutan. Kompatibiliteten för 
bitcoin är dock inte de mest tydliga, det är fortfarande svårt att kunna göra sina dagliga 
inköp via bitcoin, användbarheten är därför begränsad. Tekniken är också komplicerad 
för de som inte är insatta och steget som krävs för att börja använda bitcoin är stort. Även 
möjligheten att prova på och använda bitcoin är inte helt oproblematiskt för den som inte 
på egen hand satt sig in i vad bitcoin är och kan användas till. Observerbarheten gör även 
att adoptionen tar längre tid för bitcoin då dess användningsområde inte är uppenbart för 
de som inte använder sig av bitcoin och inte har ett intresse för bitcoin     



 55 

 
Som nämnts tidigare förklarar Cecchetti & Schoenholtz (2015, s. 28) att de traditionella 
monetära systemen bygger på att det finns en tillit till pengarna. Människorna i samhället 
litar på att pengarna går att betala med och kommer ha ett värde i framtiden. Detta 
förtroende har tagit lång tid att bygga upp i samhället. Detta är något som gör att bitcoins 
adoptionsprocess får antas vara relativt lång, då ett förtroende för bitcoin måste byggas 
upp bland den stora massan och inte bara hos de tidiga accepterarna. Lyckade 
hackerattacker har förekommit mot företag som specialiserat sig i att förvara bitcoin och 
i flera fall har stora mängder bitcoin stulits (Lundström & Näslund, 2016; Nakamura, 
2016). När något sådant händer tydliggörs nackdelen med att bitcoin inte har någon 
central organisation som kan styra valuta eftersom de stulna bitcoins inte kan återställas 
är dessa för alltid borta för den som utsätts. I jämförelse med traditionella banker där 
staten går in och garanterar medborgarna sina pengar tillbaka om exempelvis banken 
skulle gå i konkurs vid den statliga insättningsgarantin även om det kan se olika ut i olika 
länder finns inte denna trygghet för den som äger bitcoin.     
 
Bitcoin har haft en kraftig utveckling under sin relativt korta livstid. Rogers (2003, s. 216) 
förklarar att innovationer som sprids via internet har en påskyndande effekt när en individ 
accepterar en ny innovation. Det är därmed rimligt att tro att bitcoins utveckling till stor 
del beror på de effektiva kommunikationskanaler som finns via internet. Lee Kuo Chuen 
(2015, s. 27) förklarar att många individer drar likheter med internet för att förklara 
tillväxten av kryptovalutor och att kryptovalutor kommer få en lika exceptionell tillväxts 
som internet hade. Vidare menar han dock att internet hade mer att göra med e-handel 
och inte lika mycket inom finansiering såsom bitcoin. 
 
Eftersom att bitcoin är uppbyggd av tekniska funktioner kan det antas att individer med 
ett teknikintresse var de första att ta till sig bitcoin som en ny innovation alltså var dessa 
innovatörerna i spridningen av innovationen. Internets förmåga att sprida information 
snabbt och effektivt gjorde att många som skulle kunna tänkas vara intresserade av 
tekniken fick upp ögonen för bitcoin. Individer vars intresse inte är teknik nås troligtvis 
inte lika fort av innovationen i och med att de inte ser någon nytta med den nya 
innovationen. Dessa individer måste finna en praktisk fördel med bitcoin för att vara 
beredda att prova på att använda dessa. I och med att bitcoins digitala plånboksanvändare 
och antalet dagliga transaktioner har ökat bör spridningen av innovationen ha tagit ett 
ytterligare steg och de tidiga accepterarna har börjat använda bitcoin både som ett 
betalningsmedel och som en investeringstillgång. De tidigare accepterarna är inte lika 
villig att ta en lika stor risk som innovatörerna är, men med tanke på att 
användningsområdet för bitcoin har ökat är troligtvis en bidragande faktor till att 
kryptovalutan blivit mer tilltalande för dessa tidiga accepterare.  
 
När intresset, antal användare och antal investerare i bitcoin ökar, bör också den 
tillgängliga informationen kopplad till bitcoin öka. Enligt Fama (1970, s. 388) finns det 
olika nivåer av marknadseffektivitet. Fama (1970) menar att när informationen ökar, ökar 
även effektiviteten i denna tillgång. Studien av Urquhart (2016, s. 81) visar att 
prissättningen av bitcoin inte är effektiv. Detta innebär att om Fama (1970) har rätt, är 
den tillgängliga informationen inte tillräcklig för att priset ska bestämmas på ett effektivt 
sätt. Urquhart (2016, s. 82) visade dock att bitcoin tenderar att bli mer effektiv under 
senare del av den undersökta perioden. Detta kan länkas samman med att användningen 
och intresset för bitcoin har ökat. Resultatet av den deskriptiva statistiken i vår studie 
tyder även den på att bitcoins volatilitet har minskat kraftigt och att därför osäkerheten 
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kring bitcoins värde har minskat. Även de andra variablerna har minskat för bitcoin, trots 
att dessa fortfarande är höga i relation till de andra jämförda tillgångarna så tyder detta på 
att marknaden för bitcoin blivit mer effektiv i takt med att intresset för kryptovalutan har 
ökat. Som Urquhart (2016, s. 81–82) antydde kan även detta vara ett tecken på att 
effektiviteten blivit starkare även om marknaden inte kan anses vara helt effektiv ännu. 
 
Ur en investerares synvinkel betyder detta att bitcoins egenskaper för att passa i en 
portfölj har förbättrats. Bitcoin är fortfarande inte korrelerad med de jämförda 
tillgångarna vilket är en eftertraktad egenskap för en investerare. Som Markowitz (1952, 
s. 89) förklarar är det viktigt att välja tillgångar till portföljen som inte samvarierar med 
varandra, vilket den låga korrelationen för bitcoin och jämförda tillgångar bevisar. Detta 
i sin tur leder till att bitcoin potentiellt skulle kunna minska den specifika risken i 
portföljen tack vare att den har en låg korrelation och på så sätt är en bra tillgång för att 
diversifiera portföljen med. Detta skulle innebära att risken i portföljen skulle kunna 
minskas med hjälp av bitcoin. Dock är bitcoins höga volatilitet något som motverkar 
denna effekt, genom att uppvisa en högre volatilitet än vad som uppmätts för de andra 
jämförda tillgångarna. Bitcoins höga volatilitet har kompenserats av den höga årliga 
avkastningen på 80%. Dock garanterar inte en hög historisk avkastning att avkastningen 
kommer att vara hög i framtiden. En investerare som vill tillföra bitcoin till sin portfölj 
bör ha i åtanke att risken i portföljen till viss del ökar. Utifrån den effektiva fronten 
betyder detta att även avkastningen bör öka. Som Brière et al. (2015, s. 12) upptäckte 
ökade avkastningen i en portfölj innehållandes bitcoin mer än vad risken i portföljen 
ökade. Av våran studie framgår det att volatiliteten för bitcoin har sjunkit samtidigt som 
korrelationskoefficienterna fortfarande är låga vilket idag bör innebär att det inte är lika 
riskfyllt att inkludera bitcoin i en investerares portfölj. Att diversifiera sin portfölj görs 
med avsikten att minska den specifika risken i portföljen. Brière et al. (2012, s. 1738) 
nämner att korrelationen kan förändras kraftigt under kriser. Bitcoin har under sin 
levnadstid ännu inte upplevt en kraftfull börskris likt den som inträffade år 2008 och det 
går därför inte att förutspå hur bitcoin skulle reagera i en liknande situation. Det är i 
dagsläget svårt att säga om kapital kommer att fly till eller ifrån bitcoin i en sådan 
situation eller om den inte kommer reagera starkt åt något håll. Det är därför vanskligt att 
uttala sig om vad en investerare kan förvänta sig för effekt av diversifieringen i en stressad 
marknad. Brealey et al. (2014, s. 190) förklarar att Markowitz konstaterar att en 
investerare är negativt inställd till risk. Av denna anledning bör en investerare vara 
försiktig med att använda bitcoin även om bitcoin uppvisar många positiva egenskaper 
som komplimenterande tillgång i en investerares portfölj av tillgångar.  
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9 Slutsats och rekommendationer 
 
I detta kapitel presenteras en slutsats av undersökningen och en redovisning av vilka 
kunskapsbidrag studien har bidragit med. Vidare presenteras de samhälleliga och etiska 
aspekterna relaterade till studien. Kapitlet avslutas med rekommendationer till vidare 
forskning på området. 
 

 
9.1 Slutsats  
Syftet med denna studie var att undersöka hur bitcoins korrelationskoefficient med andra 
traditionella tillgångar såsom, aktier, råvaror och valutor ser ut och om en förändring har 
skett. Utifrån studier av Bouri et al. (2017, s. 194) och Brière et al. (2015, s. 7) framgick 
det att bitcoin hade en hög volatilitet, kurtosis och skevhet jämfört med andra tillgångar 
vilket är en indikation på att bitcoin är en mer riskfylld tillgång att inneha. Brière et al. 
(2015, s. 8) observerade även en låg korrelation mellan bitcoin och traditionella tillgångar, 
och att bitcoin fungerar bra som en diversifieringsmöjlighet för en investerare. Att antalet 
digitala plånboksanvändare och investeringsalternativ för bitcoin har ökat tyder på att 
bitcoin kommit längre i innovationsprocessen. Intresset för bitcoin har gått från det 
tidigare stadiet mot en större massa av användare vilket har ökat informationen kopplad 
till bitcoin. Enligt Fama (1970, s. 388) bör ett ökat informationsflöde leda till en mer 
effektiv marknad, vilket kan bekräftas av studien som Urquhart (2016, s. 82) genomförde 
som visade att bitcoins marknad tenderar att bli mer effektiv, från ett icke effektivt stadie. 
Denna undersökning ämnade utifrån detta att undersöka om bitcoins korrelation med 
andra tillgångar hade förändrats i takt med att marknaden rört sig mot att bli mer effektiv 
och om bitcoin fortfarande är en tillgång som passar bra att använda som en diversifiering 
i en portfölj.  
 
I denna studie framgår det av resultatet att volatiliteten, skevheten och kurtosis har 
minskat för bitcoin. Detta innebär att risken i bitcoin minskat. Dock är bitcoin den tillgång 
i undersökningen som har de högsta värdena på variablerna, liksom resultatet även 
visades för Bouri et al. (2017, s. 194) och Brière et al. (2015, s. 7). 
Korrelationskoefficienterna uppvisar att bitcoin inte har någon stark korrelation med de 
jämförda tillgångarna. Under hela tidsperioden uppvisar guld det högsta positiva 
sambandet på 0,06 och svenska kronan uppvisade det största negativa sambandet på -
0,02. Dessa värden är i sammanhanget små och ligger nära noll. Till skillnad från 
exempelvis aktieindexen Stockholm OMX30 och europaindex som har en högre positiv 
korrelation på 0,83. Även vid undersökning av korrelationen kvartalsvis framgår det att 
korrelationskoefficienterna mellan bitcoin och de andra tillgångarna varierar mellan svag 
negativ och svag positiv korrelation. Resultatet av denna studie visar att bitcoin inte är 
korrelerad med andra tillgångar. Av denna anledning går resultaten av denna studie i linje 
med vad Brière et al. (2015, s. 8) observerade. I egenskap av att inte vara korrelerade med 
andra tillgångar lämpar sig bitcoin för att öka diversifieringen i en investerares portfölj. 
Investeraren bör dock iaktta försiktighet då bitcoin visat sig vara en mer riskfylld tillgång 
än de övriga tillgångar som jämförts.  
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9.2 Kunskapsbidrag  
En förvaltare av en investeringsportfölj som arbetar utifrån den moderna portföljteorin 
har som mål att uppnå den maximala avkastningen givet en specificerad risknivå. Denna 
studie bidrar till att öka förståelsen för hur bitcoin kan användas i en portfölj för en 
investerare som förvaltar en väl diversifierad portfölj. Studien ökar den praktiska 
förståelsen för hur bitcoin kan användas som komplement till traditionella tillgångar.  
Det teoretiska bidraget visar att bitcoin fortfarande är en riskfylld tillgång att inneha 
jämfört med övriga tillgångar i undersökningen. Dock visade resultatet att risken tycks 
minska. Resultatet visade att korrelationskoefficienterna för bitcoin och de traditionella 
tillgångarna var svaga i alla undersöka tidsperioder. Detta tyder på att bitcoin trots 
perioder av värdeminskningar fortfarande har samma diversifieringsmöjligheter, vilket 
var något Brière et al. (2015, s. 7) inte hade möjlighet att undersöka. Därmed går det att 
fastställa att bitcoins korrelation med andra tillgångar inte tycks påverkas av perioder av 
värdeminskningar. 
 

9.3 Samhälleliga och etiska aspekter 
I detta avsnitt kommer vi diskutera hur denna studie ska behandlas utifrån samhälleliga 
och etiska aspekter. Inga större problematiska samhälleliga eller etiska aspekter anses ha 
uppstått vid genomförandet av studien, dels eftersom vi noggrant beskrivit de teoretiska 
och de praktiska metodvalen. Vilket enligt Vetenskapsrådet (2011, s. 16) är en av de 
viktigare delarna inom forskningsetik och de frågor som berör hur de personer som 
medverkar i forskningen behandlas. Enligt Olsson & Sörensen (2011, s. 82) är dessa 
autonomi-, godhets-, rättviseprinciperna och principen att inte skada. I och med att i denna 
undersökning inte ingår några individer behövs det inte ta hänsyn till individers 
grundläggande etiska principer.  
 
Eliasson (1995, s. 166–167) förklarar att hon anser att forskningsetik inte endast är rätt 
till individens integritet utan att en forskare även ska ha respekt för den egna 
verksamheten och ett försvar för forskningens heder, dess specifika villkor och 
grundläggande värden. Vidare förklarar Eliasson att heder uppnår forskaren genom att 
inte manipulera siffrorna och att forskaren försöker uppnå den kunskapssynen som är 
vald. Detta är även något som Vetenskapsrådet (2016) nämner att en forskare aldrig får 
förvränga, förfalska, vilseleda eller plagiera. Därefter menar Vetenskapsrådet (2016) att 
allt forskningsresultat ska redovisas så en oberoende part enkelt kan uppnå samma 
resultat. I denna studie har vi varit tydliga med vilken data som använts vid 
undersökningen samt på vilket sätt datan har bearbetats och den har noga redovisats i 
avsnittet praktisk metod. Detta gör att studien blir möjlig att replikera och uppnå samma 
resultat som redovisats.  
 
Det går även att diskutera bitcoin och dess etiska aspekter. Det går att finna många åsikter 
vad det gäller bitcoin och dess inblandning i handel med illegala varor såsom 
narkotikahandeln. Lee Kuo Chuen (2015, s. 24–25) nämner att en nackdel med bitcoin är 
att bland annat regeringar är orolig att bitcoins används i kriminella sammanhang, på 
grund av sin pseudoanonymitet och lättheten att använda bitcoins som betalningsmedel. 
Vidare förklarar Lee Kuo Chuen en av de mest välkända kriminella användarna av bitcoin 
var på Silk Roads webbsida, vilket är en svart marknad som ofta används till att bland 
annat köpa droger och förfalska pass. Genom att använda bitcoins betalningssystem och 
det anonyma nätverket Tor skapades en illegal handelsplats. Andra menar på att bitcoin 
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är användbara till pengatvätt och som finansiering av terrorism. Lee Kuo Chuen (2014, s. 
25) är dock tydlig att bitcoin liksom andra betalningsmedel går att använda både till legala 
och illegala syften och att detta problem redan fanns innan bitcoin introducerades på 
marknaden. Vi anser liksom Lee Kuo Chuen (2015, s. 25) att problem med handel av 
illegala varor redan fanns innan bitcoin introducerades på marknaden, vilket inte gör detta 
problem specifikt riktad till bitcoin, även andra valutor kan användas som 
betalningsmedel vid illegal handel och är därför inte någon ny företeelse. Viktigt att 
poängtera, likt vad Lee Kuo Chuen (2015, s. 25) nämner är att det finns vissa fördelar 
med bitcoin när det kommer till brottslighet, tack vare att systemet bakom bitcoin gör det 
nästintill omöjligt att genomföra dubbelbetalningar vilket gör att bedrägerier blir svåra att 
genomföra med bitcoin som betalningsmedel.  
 

9.4 Rekommendationer till vidare forskning  
Eftersom användandet och intresset för bitcoin har ökat kraftigt under de senaste åren och 
troligtvis kommer att fortsätta växa under en lång tid framöver då vi anser att bitcoin 
fortfarande ligger tidigt i den innovativa processen. Urquhart (2016, s. 82) anser att 
valutan troligtvis kommer bli mer effektiv då fler börjar att analysera och handla med 
bitcoin. Detta kan komma att påverka marknaden för bitcoin i framtiden och dess 
egenskaper som diversifiering till en investeringsportfölj kan därmed komma att 
förändras. Det hade därför varit intressant att undersöka sambandet mellan bitcoin och 
andra tillgångar längre fram i tiden.  
 
Även fast vi i denna studie har undersökt bitcoin under en nedgångsperiod har det inte 
funnits möjlighet att undersöka hur korrelationen ser ut under en tidsperiod där hela 
världsmarknaden befinner sig i kraftig finansiell stress då korrelationen mellan tillgångar 
tenderar att öka.  
 
I och med att det endast finns ett begränsat antal på hur många bitcoins som går att 
utvinna, skulle vi rekommendera att göra en undersökning när detta har skett för att se 
hur bitcoins samband med andra tillgångar utvecklas.  
 
En annan intressant aspekt vore att istället för att undersöka korrelationskoefficienterna 
när bitcoins värde ökar eller minskar, undersöka vad som händer med bitcoin om 
exempelvis guld eller aktieindex förändras, för att på detta se hur bitcoin förhåller sig till 
dessa.  
 
Brière et al. (2015, s. 12) undersökte hur bitcoin påverkade den effektiva fronten i en 
portfölj och kom fram till att risken ökade i portföljen men att avkastningen ökade mer i 
förhållande till risken. Utifrån den deskriptiva statistiken i vår studie framgår det att bland 
annat volatiliteten för bitcoin har minskat. Det hade därför varit intressant att se hur detta 
har påverkat den effektiva fronten och risk- och avkastningsförhållandet. 
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10 Sanningskriterier  
 
I detta kapitel kommer kriterier som bidrar till att stärka undersökningens trovärdighet 
att diskuteras. Följande aspekter tas upp: sanningskriterierna, validitet, reliabilitet, 
replikerbarhet samt generaliserbarhet.  
 

 
10.1 Validitet 
Enligt Bryman (2011, s. 49) är validitet, reliabilitet och replikerbarhet de tre viktigaste 
kriterierna i en samhällsvetenskaplig forskning. Ejvegård (2009, s. 77) förklarar att om 
inte kraven om validitet och reliabilitet uppfylls får undersökningen inte något 
vetenskapligt värde. Enligt Bryman (2011, s. 50) är validitet det viktigaste 
sanningskriteriet inom forskning. Validitet syftar på huruvida en forskning verkligen 
mäter det den är avsedd att mäta (Bryman, 2011, s. 163; Körner & Wahlgren, 2015, s. 15; 
Svenning, 2003, s. 63).  
 
Validiteten går enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014, s. 62–63), Svenning (2003, 
s. 65–66) och Winter (1992, s. 59–60) att dela in i en inre och en yttre validitet. Inre 
validitet handlar om den undersökning som görs, exempelvis om frågor ställs till rätt 
människor eller att använda rätt mätinstrument. Den yttre validiteten handlar om hela 
undersökningen, Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014, s. 63) definierar yttre validitet 
som “yttre validitet har att göra med överensstämmelsen mellan det mätvärde man får när 
man använder en operationell definition och verkligheten”. Winter (1992, s. 59–60) 
beskriver yttre validitet som att det resultat undersökningen visar, ska visa samma vid 
användandet av andra slags mätmetoder som ska mäta detsamma som resultatet syftar att 
mäta. 
 
I denna studie har korrelationskoefficienten använts som mätinstrument. eftersom 
studiens syfte är att jämföra bitcoins korrelation med andra tillgångar och hur denna har 
sett ut över tid. Eftersom att studien av Brière et al. (2015) som i likhet med denna studie 
använde sig av samma tillvägagångssätt för att mäta korrelationskoefficienten för bitcoin 
och de andra tillgångarna stärker det att det är ett bra mätinstrument som har använts för 
att få ett korrekt resultat. Grunddatat i denna studie är hämtad från samma databas som 
Bouri et al. (2017, s. 193), vilket stärker trovärdigheten på att datan är korrekt. I och med 
att denna studie har använt samma mätmetod som Brière et al. (2015) och uppvisat ett 
liknande resultat som de, men även att svaren på studiens problemformulering är 
besvarade, bör detta stärka validitet i studien.  
 

10.2 Reliabilitet  
Winter (1992, s. 59) påpekar att en hög reliabilitet är nödvändig för att uppnå en hög 
validitet. Med reliabilitet menas att resultatet av undersökningen blir densamma om den 
genomförs igen och hur en undersökning påverkas av slumpmässiga faktorer (Bryman, 
2011, s. 49). Körner & Wahlgren (2015, s. 15) syftar även att det är viktigt att mätningen 
utförs noggrant för att minska de systematiska fel som kan uppstå. Svenning (2003, s. 63) 
förklarar att reliabiliteten används för att förklara tillförlitligheten i en undersökning. För 
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att säkerställa att resultatet är tillförlitligt menar Svenning (2003, s. 67) att om 
populationen är densamma ska två studier visar på liknande resultat om de har samma 
syfte och tillämpar samma metoder. Holme & Solvang (1997, s. 163) instämmer att en 
forskare får en högre reliabilitet om två oberoende undersökningar ger ett liknande 
resultat. Svenning (2003, s. 63) nämner också att reliabiliteten skiljer sig åt om det är en 
kvantitativ eller en kvalitativ studie som har utförts. Bryman (2011, s. 161) förklarar att 
reliabilitet vid en kvantitativ forskning handlar om måttens och mätningarnas pålitlighet. 
 
Eftersom att denna undersökning till stor del utgått från studien av Brière et al. (2015) 
och använt samma tillvägagångssätt vad det gäller att räkna ut korrelationskoefficienten 
och båda resultaten visade att bitcoin fungerar bra som en tillgång att använda i en portfölj 
för att öka investeringen. Stärker detta reliabiliteten utifrån Svenning (2003, s. 67) och 
Holme & Solvang (1997, s. 163) benämning att två studier ska uppnå liknande resultat 
och vara grundade i samma metoder. Resultatet från Bouri et al. (2017, s. 194) deskriptiva 
statistik liknande även de, det resultat som påträffades i denna studie. Detta stärker 
pålitligheten om att måtten i studien är korrekta och i och med det även reliabiliteten. 
Vidare förklarar Holme & Solvang (1997, s. 167) att reliabiliteten kan ökas genom att 
beskriva de instruktioner för de olika metoder som forskaren använt sig av i 
undersökningen, att utbilda forskningsassistenter eller att kontrollera att inga felaktiga 
inmatningar sker i datorn. Tillvägagångssättet i denna studie är noggrant redovisat så att 
en oberoende part ska kunna upprepa studien.  
 
Bryman (2011, s. 307) nämner också att reliabiliteten kring sekundärdata behöver 
diskuteras. Han menar exempelvis på att register och definitioner kan förändras från år 
till år. I och med att vi inte har något register som har möjlighet att förändras med tiden 
har sekundärdatan i denna analys hög reliabilitet. Eftersom att bitcoin och de andra 
tillgångarnas historiska priser inte förändras.  
 

10.3 Replikerbarhet  
Bryman (2011, s. 49) förklarar att reliabilitet och replikerbarhet liknar varandra. Han 
menar att det ibland kan finnas en anledning att en forskare vill kunna genomföra en 
undersökning som en annan forskare redan utfört. För att detta ska kunna vara 
genomförbart måste studien vara möjlig att replikera. Därför måste forskaren beskriva sitt 
tillvägagångssätt i detalj för att detta ska kunna vara möjligt. I denna studie har en 
välstrukturerad beskrivning av vilka metodval och tillvägagångssätt som använts 
beskrivits. I praktiska metoddelen (kapitel 6) beskrivs tydligt vilka tillgångar som valts 
ut, under vilka tidsperioder datan har laddats ner och hur tidsperioderna har blivit indelade 
samt hur beräkningarna har gjorts som resultatet baseras på. Detta leder till att om någon 
skulle vilja replikera denna studie skulle detta kunna göras utan större svårigheter.  
 

10.4 Generaliserbarhet  
Bryman (2011, s. 168) förklarar att i den kvantitativa forskningen syftar generaliserbarhet 
på att utifrån en undersökning kunna dra slutsatser inom andra situationer. Johansson 
Lindfors (1993, s. 162) menar att en undersökning måste vara generaliserbar eftersom det 
sällan går att göra en undersökning på hela populationen, varvid det kan uppstå problem 
vid generaliseringen eftersom det urval forskaren har gjort ska gå att generaliseras på hela 
populationen. Denna studie undersöker olika tidsperioder under tidsperioden 18 augusti 
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2011 till 17 mars 2017. Studie utgår ifrån hela populationen och en totalundersökning är 
gjord. Studien syftar främst till att beskriva vilka egenskaper bitcoin innehar för tillfället. 
Vi anser att resultatet är generaliserbart för bitcoin även inom den närmsta framtid. Dock 
bör den som vill investera i bitcoin vara medveten om att bitcoin ständigt utvecklas och 
bitcoins egenskaper som resultaten av denna undersökning visar, kan komma att 
förändras i takt med att bitcoin utvecklas i framtiden.   
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Appendix 1 – Minitabutskrift 1 
Utskrift från Minitab som visar den deskriptiva statistiken under hela tidsperioder, 
tidsperiod 1 och tidsperiod 2. 
  

 
Tabell 12. Minitabutskrift 1.  
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Appendix 2 – Minitabutskrift 2 
Utskrift från Minitab som visar den deskriptiva statistiken under nedgångsperiod och 
uppgångsperiod. 
 

 
Tabell 13. Minitabutskrift 2.  
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Appendix 3 – Kvartalsvis korrelation 
 

 
Figur 11. Kvartalsvis korrelation mellan euro och svenska kronor. 

 
 
 

 
Figur 12. Kvartalsvis korrelation mellan Europaindex och Stockholm OMX30. 
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Appendix 4 – Avkastningsberäkningar  
Formel som visar hur simpel och logaritmerad avkastning beräknas. 
 

 
Källa: Hudson & Gregoriou (2014, s. 151) 
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Appendix 5 – Sammanställning av korrelation 
Korrelationen mellan bitcoin och andra tillgångar mätt under varje kvartal för hela 
tidsperioden. 
 

 
Tabell 14. Sammanställning av kvartalsvis korrelation. 
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