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Sammanfattning  

Denna uppsats har två delsyften. Det första delsyftet är att ge en beskrivning av vad bitcoin är 

och hur tekniken bakom bitcoin fungerar. Det andra delsyftet är att redogöra för hur bitcoin ska 

värderas. Genom en selektiv litteraturöversikt med avseende på värderingsmodeller för bitcoin 

har det andra delsyftet besvarats. I litteraturen har tre olika ansatser till att värdera bitcoin 

återfunnits och denna uppsats presenterar respektive värderingsansats för bitcoin och de resultat 

som har framkommit av tidigare studiers empiriska test. I den första modellen har bitcoin 

klassificerats och värderats som ett betalningsmedel. Ansatsen för den andra modellen är att 

värdera bitcoin som en finansiell tillgång. Utgångspunkten för den tredje modellen är att bitcoin 

är ett nätverk och ska värderas utifrån den aspekten med hjälp av Metcalfe’s lag. 

Sammanfattningsvis kan alla tre modeller förklara bitcoins prisbildning till en viss del. 

Slutsatsen är att bitcoin i högre grad kan klassificeras och värderas som en finansiell tillgång, 

eller som ett nätverk, än som ett fungerande betalningsmedel.   

 

Nyckelord: Bitcoin, kryptovaluta, blockkedja, mining, random walk, Metcalfe’s lag och 

finansiella bubblor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 

 
Ordlista 

Bitcoinadress: Fungerar som ett kontonummer för bitcoin och kan användas för insättningar. 
Adressen består av slumpmässiga siffror och bokstäver. Bitcoinadressen härleds från den 
publika nyckeln. 
 
Bitcoinplånbok: Digital plånbok där du förvarar dina bitcoins. Det finns olika sorters 
plånböcker, bland annat pappersplånböcker och hårdvaru-plånböcker. Plånböcker innehåller 
en publik och en privat nyckel. 
 
Block: Transaktioner paketeras i så kallade block. När miners löser matematiska problem 
läggs nya block till i blockkedjan. Detta sker i genomsnitt var tionde minut. Det första blocket 
kallas ”the genesis block” och skapades av Satoshi Nakamoto, grundaren till bitcoin.  
 
Blockkedja: Ett sorts bokföringssystem som är öppen att granska för alla. De enskilda 
blocken kopplas ihop till en kedja i kronologisk ordning och därmed är det möjligt att följa 
transaktionernas historik.   
 
Darknet: Är en del av deep web och är inte möjlig att få åtkomst till via vanliga sökmotorer 
som Google. För åtkomst till darknet krävs att man laddar ner en speciell mjukvara som gör 
att man är anonym på nätet.  
 
Double-spending problemet: Problemet att digitala pengar enkelt kan kopieras och därmed 
kan samma mynt dupliceras och spenderas flera gånger.  
 
Hash-rate: Mått på nätverkets styrka. De matematiska problem som miners löser heter hash-
funktioner. Om nätverkets hash-rate är 30 Th/s betyder det att 30 biljoner beräkningar per 
sekund kan utföras.  
 
Miner: Användare som löser matematiska problem (hash-funktioner) och därmed verifierar 
transaktioner. De belönas med nyskapade bitcoins och kan även få transaktionsavgifter. 
 
Mining-pool: En grupp miners som går samman och delar sin datorkraft för att lösa de 
matematiska hash-funktionerna tillsammans. Dessa delar sedan på belöningen i form av 
nyskapade bitcoins om de löser ett block.   
 
Nod: Knutpunkt i ett nätverk. I bitcoinnätverket kan en nod t.ex. vara en miner eller en 
bitcoinplånbok.  
 
Peer-to-peer: Ett decentraliserat system där noder kan kommunicera med varandra utan att 
använda en server.  
 
Privat nyckel: Den privata nyckeln kan användas till att göra transaktioner av bitcoin och ska 
alltid hållas hemlig.  
 
Proof-of-work: Bevis på utfört arbete, vilket erhålls genom mining.  
 
51% attack: Om mer än hälften av alla miners kontrollerar bitcoins datorkraft kan dessa göra 
förändringar i blockkedjan. Dessa kan utnyttja sin ställning och tillåta double-spending.  
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1. Introduktion  

 
År 2017 var ett händelserikt år för kryptovalutan bitcoin, då priset på bitcoin steg till 

rekordnivåer under hösten och nådde 20 000 dollar i december, för att i slutet av december och 

början av 2018 snabbt sjunka i värde (Coin Market Cap 2018a). Detta ledde till att bitcoin 

väckte stor uppmärksamhet i media och att allmänheten fick upp ögonen för bitcoin. Bitcoin 

och kryptovalutor är inte längre bara ord som finns i teknikfantasters vokabulär, utan är numera 

ämnen som diskuteras kring middagsbordet. Även om bitcoin är ett tema det börjar talas mer 

och mer om i samhället finns det en begränsad mängd forskning tillgänglig i ämnet, eftersom 

kryptovalutor är en relativt ny företeelse. Bitcoin är intressant ur ett ekonomiskt perspektiv, 

eftersom det medför ett nytt och alternativt sätt att utföra transaktioner samtidigt som den både 

utmanar den traditionella penningpolitiken och centralbankers monopol på pengar.  

 

Bitcoin är en innovation som bara funnits i ett decennium, men konceptet har diskuterats 

betydligt längre. Ekonomen och nobelpristagaren Milton Friedman intervjuades 1999 av 

National Taxpayers Union Foundation och han förutspådde att det i framtiden skulle vara 

möjligt med anonyma transaktioner av pengar över internet. I intervjun sa Friedman: 

 

“The one thing that is missing, but it will soon be developed, is a reliable e-cash. A 

method whereby you on the internet can transfer funds from A to B, without A 

knowing B or B knowing A, the way in which I can take a 20 dollar bill and hand 

it over to you and there is no record of where it came from.”(Friedman 1999) 

 

Det visade sig att Friedman hade rätt. 2008 publicerade pseudonymen Satoshi Nakamoto en 

teknisk rapport, ett så kallat white paper “Bitcoin: A Peer-to-Peer electronic cash system”, där 

han redogjorde för sin lösning där två personer kan överföra digitala pengar över internet, utan 

att en tredje part behöver involveras (Nakamoto 2008). Istället för ett traditionellt 

betalningssystem som bygger på tillit till en tredje part, t.ex. en bank eller kortföretag, 

utvecklade han ett elektroniskt betalningssystem som grundas på kryptografi. Avsikten var att 

möjliggöra för två personer att kunna transferera betalningsmedel till varandra, utan att behöva 

blanda in en mellanhand, på samma sätt som om en person gett en annan människa kontanta 

pengar (Nakamoto 2008). När bitcoin lanserades förutsågs kryptovalutan vara framtiden för 

pengar, eftersom den skapades med syftet att överkomma brister hos traditionella valutor. 

Bitcoin bygger på transparens och dess utbud kan inte påverkas av regulatorer, såsom 
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centralbanker, utan skyddas med hjälp av en algoritm som inte ska kunna ändras (Cheung et al. 

2015).   

 

Det är svårt att finna ekonomer idag med en positiv inställning till bitcoin. Några av kritikerna 

är Riksbankchefen Stefan Ingves, som har jämfört bitcoin med tulpanlökar under tulpanmanin 

i Holland på 1600-talet (Meredith och Weisbach 2017) och nationalekonomen Paul Krugman, 

som skrev ett blogginlägg 2013 med rubriken Bitcoin is evil (Krugman 2013). Åtskilliga 

myndigheter, exempelvis Europeiska Bankmyndigheten och Finansinspektionen, har varnat för 

kryptovalutor. Finansinspektionen publicerade en varning för virtuella valutor i februari i år där 

konsumenter avråddes från att köpa virtuella valutor, eftersom Finansinspektionen menade att 

dessa är riskfyllda och olämpliga investeringar (Finansinspektionen 2018). Det finns däremot 

vissa som har uppmärksammat fördelarna med kryptovalutor. En av dessa är Internationella 

Valutanfondens direktör Christine Lagarde, som skrev om de globala fördelarna med 

kryptovalutor i ett blogginlägg i april i år. Lagarde menade att virtuella valutor, såsom bitcoin, 

kan ha en stor påverkan på hur vi kommer att spara, investera och betala våra räkningar i 

framtiden (Lagarde 2018).  

 

Åsikterna går vitt isär gällande vilken slags tillgång bitcoin är och inom den existerande 

forskningen finns ingen konsensus gällande synen på vad bitcoin egentligen är. Vissa menar att 

det är en valuta, medan andra anser att det är en spekulativ tillgång (Fry och Cheah 2016). En 

del forskare menar istället att bitcoin är ett nätverk (Peterson 2017; Van Vliet 2018). Detta har 

resulterat i att vissa forskare talar om bitcoins pris, medan andra talar om bitcoins växelkurs 

eller storleken på bitcoins nätverk. I denna uppsats kommer växelkurs och pris användas 

synonymt med varandra. Forskarnas oenighet gällande vad bitcoin egentligen är gör det till ett 

ämne som är intressant att studera och öppnar upp för frågeställningar relaterade till bitcoins 

struktur och hur den ska värderas.   

 

Det finns två huvudsakliga mål med uppsatsen. Det första är att klargöra vad bitcoin är och hur 

tekniken bakom bitcoin fungerar. Det andra målet är att redogöra för hur bitcoin ska värderas. 

Tre olika ansatser för att värdera bitcoin har återfunnits i litteraturen. Det första angreppssättet 

är att värdera bitcoin som ett betalningsmedel. Det andra tillvägagångssättet är att skatta 

bitcoins pris genom att värdera det som en finansiell tillgång. Slutligen finns en tredje modell 

där bitcoin värderas som ett nätverk, vilket inte är en traditionell ekonomisk 

prissättningsmodell. Syftet med uppsatsen är att redogöra för respektive modells teoretiska 
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ansatser och presentera de resultat som framkommit från tidigare studiers empiriska tester. 

Metoden som har använts för studien är en selektiv litteraturöversikt, där den forskning som 

har valts ut i litteraturöversikten har begränsats till studier med syfte att värdera bitcoin.   

 

Uppsatsen har följande upplägg: Det första avsnittet består av en introduktion till uppsatsen. 

Det andra kapitlet redogör för pengars historia och bakgrunden till bitcoin. Detta avsnitt 

behandlar det första målet med uppsatsen och besvarar frågan: Vad är bitcoin och hur fungerar 

det? I det kapitlet förklaras bitcoins teknologiska funktionssätt och där beskrivs hur bitcoin har 

gått från att vara en idé till att vara den största kryptovalutan idag. I det tredje avsnittet återfinns 

den selektiva litteraturöversikten och där redogörs för hur bitcoin kan värderas enligt de tre 

olika ansatserna. Den selektiva litteraturöversikten går in på tidigare forskning som behandlar 

olika sätt att värdera bitcoin och presenterar de resultat som forskningen kommit fram till. Den 

fjärde delen innehåller en avslutande sammanfattning av de resultat som framkommit från 

litteraturstudien samt en diskussion om bitcoins framtid.  
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2. Utvecklingen av betalningsmedel  

Syftet med det här kapitlet är att ge en tydlig bild av vad bitcoin är och hur teknologin bakom 

bitcoin fungerar. För att kunna förstå bitcoin är det relevant klargöra vad pengar egentligen är. 

Inledningsvis görs därför en historisk beskrivning av hur betalningsmedel har utvecklats från 

sedlar och mynt till elektroniska pengar. Därefter presenteras bitcoins egenskaper och dess 

tillämpning.  

 

2.1 Från byteshandel till fiatvaluta 
 

Byteshandel var den första formen av handeln med varor och tjänster. En vara kunde bytas mot 

en annan vara, men detta var inte optimalt. Om A ville ha ägg av B, men bara kunde erbjuda B 

mjöl som byte, kanske inte bytet blev av. Detta krävde att den andra parten ständigt skulle 

inneha den varan man själv behövde. Istället började man använda föremål som snäckor eller 

bärnsten som pengar. Det första myntet sägs ha präglades år 600 f.Kr i nuvarande Turkiet 

(Beattie 2015). Mynt av olika slags metaller, som guld, silver och koppar, började sedan 

användas som betalningsmedel. I Sverige användes guld och silver till att prägla mynt fram till 

år 1624 då kopparmyntfot infördes och kopparmynt började präglas. Krigen under denna 

tidsperiod ledde till brist på guld och silver, vilket var en anledning till att kopparmynt började 

tillverkas. Koppar var en stor exportvara i Sverige under denna tidsperiod och 

kopparförsörjningen kom från Falu koppargruva. Under åren som följde ökade produktionen i 

gruvan och för att priserna skulle hållas uppe började man tillverka stora kopparplåtar. Dessa 

stora mynt kunde väga så mycket som över 19 kg. Mynten var tunga och osmidiga att bära med 

sig och medverkade till att de första sedlarna gavs ut i Sverige år 1661 (Riksbanken 2018a).  

 

Johan Palmstruch grundade en bank, Stockholms Banco, 1656. Det blev genast en framgång, 

eftersom handelsmän inte behövde släpa med sig de tunga kopparmynten utan kunde sätta in 

dessa på banken. Från banken fick de då ett insättningskvitto som de kunde handla med. 

Därmed kan man säga att dessa kvitton var Europas första sedlar. Till en början fungerade 

verksamheten väl, men sedan fick banken likviditetsproblem. För att lösa situationen började 

Palmstruch utfärda kreditivsedlar, som byggde på kundens förtroende att denne skulle få 

tillbaka sina pengar. Banken lånade på så sätt ut fler sedlar än det fanns täckning för i mynt. 

Palmstruch bank använde sig av fractional reserve banking, vilket även dagens banksystem är 

uppbyggt på. Fractional reserve banking innebär att mer pengar skapas i kontoform än det finns 
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täckning för i sedlar och mynt. När kunderna ville ta ut de kopparmynt de hade insatta banken, 

så saknade banken täckning för detta och kunderna kunde inte ta ut sina mynt. Riksrådet 

beslutade därför att banken skulle avvecklas. Sveriges Riksbank grundades 1668 av det som 

återstod av Stockholm Banco och är därmed världens äldsta centralbank (Riksbanken 2018b).  

 

Dagens valutor är fiatvalutor. Dessa har inget egentligt värde, utan det är centralbankerna som 

går i god för att den nationella valutan är ett lagligt betalningsmedel. De är inte bundna till 

någon metall, som koppar eller guld. Det är inte hundrakronorssedeln i sig som är värd hundra 

kronor, utan sedeln har fått det bestämda värdet av Riksbanken och därmed litar medborgarna 

på att sedeln är värd just det. Systemet med fiatvalutor bygger på tillit till centralbankerna och 

om detta förtroende för centralbankens pengar skulle äventyras så skulle pengar förlora sitt 

värde. Centralbanker fungerar även som en bank till affärsbankerna. Elektroniska pengar 

skapas digitalt av affärsbankerna, vilket gör att dagens banker kan använda sig av samma 

system som Palmstruch gjorde på 1600-talet, det vill säga fractional reserve banking. Om en 

bankrusning skulle uppstå, där många sparare med pengar på banken försöker göra uttag 

samtidigt, så skulle det inte finnas täckning för detta (Europeiska Centralbanken 

[ECB] 2017).  

 

2.2 Elektronisk valuta 
 

Sverige är ett land som ligger i framkant när det gäller att införa ny modern teknologi. I slutet 

av 2016 använde hälften av alla svenskar den mobila betalningsappen Swish, som gör det 

möjligt att föra över pengar ögonblickligen från ett bankkonto till ett annat med ett enkelt 

knapptryck via mobiltelefonen. Många näringsidkare i Sverige accepterar inte längre kontanter 

som betalningsmedel (Beck och Garratt 2017), vilket innebär att pengar i form av sedlar och 

mynt börjat bli en alltmer ovanlig form av betalningsmedel i Sverige. Andelen kontanta 

betalningar år 2016 var 15% av alla utförda betalningar. Riksbanken har mot bakgrund av detta, 

samt i och med ökningen av virtuella valutor, valt att starta en utredning om det finns ett behov 

att ge ut den svenska kronan i digital form, vilket kallas för e-kronor (Riksbanken 2017).  
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2.3 Virtuella valutasystem 
 

Europeiska centralbanken (ECB) klassificerar tre olika system för virtuella valutor; slutna 

virtuella valutasystem, enkelriktade virtuella valutasystem och dubbelriktade virtuella 

valutasystem. Dessa är indelade i olika kategorier baserat på relationen mellan den virtuella 

valutan och fiatpengar (ECB 2012). Nedan förklaras varje enskild kategori mer ingående. 

 

Slutna virtuella valutasystem: Valutans användningsområde är begränsad och kan endast 

användas till en sak, t.ex. onlinespel. Det är inte möjligt att växla valutan eller använda den i 

något annat syfte. I vissa fall krävs det att användaren betalar en avgift av något slag för denna 

kategori. I spelet World of Worldcraft finns WoW Gold, vilket räknas som ett slutet virtuellt 

valutasystem (ECB 2012). 

 

Enkelriktade virtuella valutasystem: Det är möjligt att köpa den virtuella valutan med 

fiatpengar, men det är inte möjligt att växla tillbaka från den virtuella valutan till den 

ursprungliga valutan. Ett exempel på detta är olika spel där man köper en virtuell valuta för 

t.ex. svenska kronor, som man sedan kan använda inom spelet. Ett exempel på detta är Amazon 

coins (ECB 2012; Riksbanken 2018c).  

 

Dubbelriktade virtuella valutasystem: Den virtuella valutan kan både växlas in och tillbaka mot 

fiatpengar. Detta kan göras på specifika börsen på nätet eller hos utgivaren. Med detta system 

är det möjligt att köpa både virtuella och reella varor och tjänster. Bitcoin faller under detta 

system, liksom de flesta andra kryptovalutor (ECB 2012; Riksbanken 2018c).  

 

Det går att ytterligare dela in dessa virtuella valutasystem i centraliserade eller decentraliserade. 

Skillnaden grundar sig i vem som verifierar transaktionerna. Ett centraliserat virtuellt 

valutasystem är exempelvis Linden Dollar. Det finns en utgivare till Linden Dollar som 

verifierar transaktionerna och eftersom transaktionerna verifieras centralt är den centraliserad. 

Bitcoin är däremot ett decentraliserat virtuellt valutasystem. Detta beror på att transaktionerna 

inte verifieras av en och samma utgivare, utan av nätverkets användare (Segendorf 2014). 

Virtuella valutor är inte reglerade av statliga myndigheter och det saknas lagstiftning på 

området (ECB 2012). 
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2.4 Beskrivning av bitcoin och dess funktionssätt 

Bitcoin är en kryptovaluta, också kallad en digital valuta, som uppfanns av Satoshi Nakamoto. 

Att den är digital innebär att den inte finns i fysisk form, utan endast existerar i form av en serie 

av datakod. Anledningen till att bitcoin kallas för en kryptovaluta är för att den bygger på 

kryptografi. Bitcoin är decentraliserad och bygger på ett peer-to-peer nätverk. Det finns ingen 

svensk term för peer-to-peer, men ordet peer översätts till jämlikar på svenska. Att ett nätverk 

är peer-to-peer betyder att alla datorer som är anslutna till nätverket kommunicerar med 

varandra som jämlikar och det finns ingen hierarki dem emellan. För bitcoinnätverket innebär 

det att det inte finns någon centralbank som är utgivare av bitcoin eller som har kontroll över 

den. Vid transaktioner blandas inte heller någon finansiell institution in, som t.ex. banker. 

Istället sker en verifiering av en transaktion genom nätverket med hjälp av andra användare 

(ECB 2012). Det är användarna som får nätverket att fungera genom att både behandla 

transaktioner och skapa nya bitcoins. Det finns inget företag eller person som äger bitcoin, utan 

bitcoin är öppen källkod och tillgänglig för alla (Bitcoin.org 2018a).  

 

Bitcoin är inte den enda digitala valutan, utan i dagsläget existerar 1589 olika kryptovalutor 

enligt Coin Market Cap (2018a). Andra stora kryptovalutor på marknaden är ethereum, bitcoin 

cash, litecoin och ripple, men bitcoin är idag den största kryptovalutan med en marknadsandel 

på 45% (Coin Market Cap 2018b). Utbudet av bitcoins är satt till en fast maximal 

penningmängd om 21 miljoner bitcoins och kan därmed inte överstiga det förutbestämda 

utbudstaket. Det är dock inte förrän på lång sikt som 21 miljoner bitcoins kommer att uppnås. 

Just nu är utbudsmängden nästintill 17 miljoner cirkulerande bitcoins och det förväntade årtalet 

för att komma upp i den maximala penningmängden är år 2140 (Coin Market Cap 2018a; 

Antonopoulos 2017). Penningmängden ökar i en på förhand bestämd takt med hjälp av 

användare som utvinner nya bitcoins vilka kallas miners. Detta kommer att förklaras mer 

utförligt i avsnitt 2.5.   

 

Ett problem som uppstår med samtliga digitala valutor och som måste undvikas är double-

spending-problemet, vilket innebär att en och samma bitcoin kopieras och spenderas flera 

gånger. Digitala pengar kan lättare dupliceras än kontanter och detta kan leda till att vissa 

försöker betala flera gånger med samma bitcoin. Om en person betalar med kontanter så sker 

ett fysiskt utbyte av sedeln eller myntet, vilket gör det i princip omöjligt för den som betalat att 

spendera exakt samma sedel eller mynt igen, eftersom den bytt ägare. Digitala pengar existerar 
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i form av digitala siffror och inget fysiskt utbyte görs, utan allt sker digitalt, vilket gör det 

enklare att kopiera samma peng och spendera den flera gånger (Investopedia u.å). En vanlig 

lösning på double-spending-problemet är att ha en central myndighet som kontrollerar 

transaktionerna, men eftersom bitcoin är ett decentraliserat virtuellt valutasystem var detta inte 

ett alternativ för Nakamoto. Nakamotos lösning på double-spending-problemet var att använda 

sig av ett peer-to-peer nätverk och en öppen liggare som kallas blockkedjan. Med denna lösning 

behövs inte någon tredje part för att förhindra att samma bitcoin transfereras till olika personer, 

eftersom det decentraliserade nätverket kontrollerar att samma mynt inte spenderas flera gånger 

(Nakamoto 2008). Blockkedjan utgörs av en kedja av block. Ett block består i sin tur av ett 

antal transaktioner som nätverket har verifierat. Blockkedjan fungerar som ett 

bokföringssystem där alla transaktioner som görs sparas och är offentliga för alla att se 

(Söderberg 2018).  

 

Noder har en stor betydelse i blockkedjan. Antonopoulos (2017, 25, min översättning) skriver 

att “alla system, som en server, skrivbordsapplikation, eller plånbok, som deltar i bitcoin-

nätverket genom att “tala” bitcoin-protokollet kallas för en nod.” En nod är en knutpunkt i ett 

nätverk och alla apparater som är kopplade till nätverket är en nod. En bitcoinplånbok är därmed 

ett exempel på en nod, men det finns också noder som förfogar över olika funktioner. Det finns 

noder som verifierar transaktioner, vilka kallas miners och så finns det vissa noder som 

upprätthåller en aktuell kopia av hela blockkedjan, medan andra noder endast upprätthåller en 

del av blockkedjans mängd (Antonopoulos 2017). Noderna kontrollerar blockkedjan och de 

måste vara överens om transaktionernas historik och i vilken tidsordning transaktionerna 

skedde (Nakamoto 2008). När majoriteten av noderna godkänner ett block anses blocket vara 

korrekt av nätverket. Om någon skulle försöka att överföra samma bitcoin två gånger, så märker 

noderna detta och kan därmed ogiltigförklara transaktionen. Nakamoto (2008) menade att 

systemet han konstruerat, med noder som kontrollerar att blockkedjan är korrekt, är säkert. Det 

är dock bara säkert så länge som en part inte har mer än hälften av all datorkraft. Skulle en part 

ha mer än hälften av all datorkraft skulle denna kunna godkänna felaktiga transaktioner och 

manipulera blockkedjan. Detta kallas 51% attack och är något som ännu inte har skett. Om det 

skulle hända så skulle det möjliggöra att den som har makt över majoriteten av nätverket själv 

kan bestämma över transaktionernas äkthet och därmed kan godkänna felaktiga transaktioner. 

Om detta skulle inträffa så skulle den tillit som bitcoin bygger på urholkas (Lovén 2016).  
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2.5 Hur köper man bitcoin? 
 

För att införskaffa bitcoins behöver man en bitcoinplånbok där man kan förvara sina bitcoins 

och en bitcoinadress. Det finns flera sorters plånböcker, som t.ex. hårdvaru-plånböcker, 

programvaru-plånböcker, pappersplånböcker och nätbaserade plånböcker, som kan skapas på 

olika hemsidor som t.ex. Blockchain.info eller Coinbase. Alla plånböcker har olika för- och 

nackdelar, vilka man bör beakta innan man väljer vilken plånbok man ska använda. 

Hårdvaruplånböcker är den dyraste varianten, men är samtidigt den säkraste sortens plånbok. 

Plånboken innehåller en publik och en privat nyckel. När man har en plånbok så får man också 

en bitcoinadress, som härleds från den publika nyckeln genom kryptografiska hash-funktioner 

(Antonopoulos 2017). Den privata nyckeln används för signering och ska hållas hemlig, medan 

bitcoinadressen används bland annat för insättningar och kan delges med andra som vill skicka 

pengar till dig (Lovén 2016). Bitcoinadressen fungerar likt ett kontonummer för traditionella 

bankkonton och är en kombination av siffror. Om A ska skicka 1 bitcoin till B, så behöver A 

veta vilken bitcoinadress B har för att kunna göra en insättning. Det är även möjligt att scanna 

en QR-kod och därigenom få tillgång till bitcoinadressen, vilket är ett snabbt sätt att få rätt 

adress jämfört med att skriva in en lång sifferkombination (Antonopoulos 2017). Genom att 

signera med den privata nyckeln så kan transaktionen utföras. En transaktion av bitcoins är 

oåterkallelig och det går därmed inte att få tillbaka de bitcoins som betalats ifall de skulle 

skickats till fel person (Böhme et al. 2015).   

 

För att köpa bitcoin kan man handla dem direkt på en börs som säljer kryptovalutor, genom att 

betala för dem med fiatpengar. En stor sådan handelsplats är Bitstamp, där en bitcoin såldes för 

6,694.81 USD den tionde april 2018 (Bitstamp.net). Det är även möjligt att köpa bitcoin-

certifikatet Bitcoin XBT, vilket man vid tidpunkten detta skrivs kan göra på Avanza eller 

Nordnet. Ett sådant certifikat följer prisutvecklingen hos bitcoin (Avanza; Nordnet). Ett 

ytterligare sätt att anskaffa sig bitcoins är genom bitcoin mining, något som förklaras utförligt 

i nästa stycke. Det är inte nödvändigt att köpa en hel bitcoin, utan det är möjligt att köpa en 

andel av en bitcoin. Det minsta möjliga värdet en bitcoin kan delas i är 0,00000001 bitcoins, 

vilket även kallas 1 satoshi (Narayanan et al. 2016).  Genom att analysera data och individuella 

transaktioner har Athey et al. (2016) kommit fram till att många användare köper bitcoin och 

sedan är inaktiva och håller på sina bitcoins. Detta påstående stöds även av Cheung et al. (2015) 

som menar att många miners sparar sina bitcoins och inte använder dem till transaktioner. 
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2.6 Mining av bitcoin  
 

Att verifiera en transaktion av bitcoins sker med hjälp av en undergrupp av noder som kallas 

miners. Miners löser matematiska problem och genom att lösa dessa korrekt blir transaktioner 

verifierade. De matematiska problemen är baserade på kryptografiska hash-funktioner och är 

relativt svåra att beräkna (Narayanan et al. 2016). Inom Bitcoin-nätverket används den 

kryptografiska hash-funktionen Secure Hash Algorithm 256 (SHA-256). Algoritmen används 

som proof-of-work, ett bevis på det utförda arbetet. Mining kan betraktas som en form av 

tävling, där den som löser det matematiska problemet först tilldelas nyskapade bitcoins som en 

belöning för sitt arbete och för att uppmuntra fler till att försöka lösa dessa problem (Nakamoto 

2008). Om hash-problemet har blivit löst korrekt bildas ett block, som består av ihopbuntade 

transaktioner. Blocket innehåller det proof-of-work som bevisar att problemet löstes riktigt. 

Varje block innehåller en tidsstämpel och information om det tidigare blocket, vilket 

sammanlänkar blocken i den kedja som heter blockkedjan. I genomsnitt tar det 10 minuter från 

att en transaktion utförs tills den verifieras och det är först då blocket läggs till i blockkedjan 

som transaktionerna i blocket har färdigställts. Figur 1 visar hur en transaktion behandlas av 

nätverket. Alla blå cirklar är noder med olika funktioner. Nod A har en plånbok och ska överföra 

bitcoins till plånboken som nod B förfogar över. Det tar omkring tio minuter från att A initierar 

en betalning tills att B har mottagit betalningen. Under den här tiden verifieras transaktion av 

miners runt om i världen, som försöker lösa hash-problemen. Samtidigt som transaktionen har 

verifierats bildas ett nytt block som läggs till i blockkedjan och B mottagar sin betalning. Hash-

funktionerna som mining-noderna löser blir gradvis mer komplicerade. Det blir därmed svårare 

att lösa de matematiska problemen och det krävs mer processorkraft för att kunna lösa dessa 

(Böhme et al. 2015).  

 

Om någon felaktighet skulle ske med ett block och detta behöver göras om, betyder det att alla 

block efter det felaktiga blocket också måste ändras. Detta beror på att varje block innehåller 

information om det tidigare blocket. Det kan hända att två olika block skapas av miners 

samtidigt, vilket gör att blockkedjan förgrenar sig. När detta sker måste andra deltagande noder 

bestämma vilken av grenarna man ska bygga vidare på. Noderna anser alltid att den korrekta 

kedjan är den som är längst och kommer därmed fortsätta att arbeta på den längsta grenen 

(Nakamoto 2008).  
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Figur 1. Visuell bild av hur en betalning behandlas av nätverket 

 
Källa: Söderberg (2018) 

 

När miners skapar block som läggs till i blockkedjan och därmed bekräftar transaktioner av 

bitcoins, belönas de per automatik med nyskapade bitcoins från nätverket. Detta kan ses i Figur 

1, där C är minern. För att ha bildat ett nytt block får C en belöning bestående av nyskapade 

bitcoins. Samtidigt som blocket läggs till i blockkedjan och minern C belönas med bitcoins, får 

mottagaren B den betalning som A initierade.  När bitcoin först lanserades låg ersättningen på 

det fasta beloppet 50 bitcoins per bildat block, men belöningen för att skapa ett block i april 

2018 var 12,5 bitcoins. För varje 210 000 block som skapas så halveras storleken på belöningen 

och därmed kommer ersättningens storlek att minska i framtiden. Det innebär samtidigt att 

mängden nyskapade bitcoins i omlopp kommer att minska med tiden (Antonopoulos 2017).  

 

Ett ytterligare incitament för miners att verifiera transaktioner är transaktionsavgifter, vilket 

kan ses som en bonus till den minern som verifierar transaktionen. Att inkludera en 

transaktionsavgift är valfritt för den som vill överföra bitcoins, men enligt Böhme et al. (2015) 

innehöll 97% av alla bitcointransaktioner utförda under 2014 en transaktionsavgift. Att betala 

en transaktionsavgift görs främst som ett incitament till miners att inkludera ens transaktion och 

få denna verifierad snabbt, men även som ett skydd mot användare som skickar transaktioner i 

syfte att överbelasta nätverket (Bitcoin.org 2018b). Miners kan prioritera transaktioner med 

höga transaktionsavgifter när de bildar ett block och därför verifieras transaktioner med högre 
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transaktionsavgifter snabbare (Antonopoulos 2017). När taket på 21 miljoner är uppnått 

kommer därmed miners att finansieras endast genom transaktionsavgifter, eftersom det inte 

kommer finnas några nya bitcoins att ge till miners (Narayanan et al. 2016). Att ägna sig åt 

mining kräver stora mängder energi och processorkraft. När bitcoin först lanserades var det 

möjligt att utvinna bitcoins på en bärbar dator, vilket numera inte är möjligt. Mining sker idag 

främst av företag eller mining-pooler, där medverkande miners enar sin processorkraft (Lovén 

2016). Böhme et al. (2015) menar att för stora mining-pooler är ett hot mot bitcoin, då det skulle 

kunna leda till att en mining-pool har mer än hälften av datorkraft och att en 51% attack kan 

uppstå.  

 

Vissa kallar bitcoin för “digitalt guld”. Den mest framträdande likheten mellan guld och bitcoin 

är att båda finns i en begränsad mängd. Böhme et al. (2015) menar att en begränsad tillgång är 

en nödvändig förutsättning för att tillskriva pengar värde, främjar prisstabilitet och dessutom 

skyddar mot förfalskning. Den stora skillnaden mellan bitcoin och traditionell valuta är att 

bitcoin inte ges ut av en centralbank. Sveriges Riksbank styr utbudet av kronor och kan 

kontrollera mängden pengar i omlopp. Bitcoin är däremot designat så att utbudet ökar i en 

förutbestämd takt och det saknas en institution som styr över penningmängden. Nakamoto 

(2008) hade följande resonemang: När den maximala mängden på 21 miljoner är uppnådd 

kommer bitcoin att vara helt fri från inflation, eftersom inga nya bitcoins kommer att skapas 

då. Nakamoto använder ordet inflation synonymt med penningtillväxt och betraktade de 

bitcoins miners belönas med som grunden till bitcoins inflation. Teorin Nakamoto hade var att 

kryptovalutan innehar en bestämd nivå av inflation fram till dess att den maximala 

penningmängden är uppnådd, eftersom nya bitcoin ständigt genereras i en förutbestämd takt. 

Fiatvalutor är inflationära, vilket innebär en ökning av den allmänna prisnivån och att dessa 

fiatvalutor har ett värde som minskar i en förutbestämd takt, som normalt styrs av centralbanker. 

Enligt Ciaian et al. (2016a) är bitcoin skyddad mot inflation, eftersom mängden bitcoins i 

cirkulation inte kan påverkas av statlig inblandning. Inflationen är en av de största skillnaderna 

mellan bitcoin och fiatvalutor. Surowiecki (2011) menar att många är positiva till bitcoins 

begränsade utbud och ser det som en fördel att det inte kan skapas nya bitcoins efter att 21 

miljoner har nåtts, jämfört med centralbanker som kan trycka nya sedlar. Kritiken har däremot 

varit att bitcoin har saknat inflation och haft ett stigande pris, eftersom en högre efterfrågan lett 

till ett högre värde. Om förväntningar är att bitcoin har ett högre värde imorgon, finns det inget 

incitament att spendera något idag (Surowiecki 2011).   
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Användningen av bitcoin har ökat över tid på flera områden. I april 2018 fanns det totalt 2662 

bitcoin-bankomater i världen, vilket är en ökning på 2160 automater sedan januari 2016. 

Majoriteten av dessa återfinns i USA. Det finns två sorters bitcoin-bankomater. Med den 

enklare varianten är det endast möjligt att köpa bitcoins genom att växla fiatpengar till bitcoin 

och med den mer avancerade bankomaten är både köp och uttag av bitcoin genomförbara. Vid 

uttag växlas bitcoin till fiatpengar (Statista 2018). Hanl och Michaelis (2017), skriver att även 

om flest personer har laddat ner bitcoin-mjukvaran i större länder som USA, Tyskland, Kina 

och Kanada, så är nedladdningen per capita störst i skandinaviska länder. Detta skulle kunna 

betraktas som en approximation av användningen av bitcoin och då kan man tolka det som att 

användningen av bitcoin är hög i Sverige. En sammanställning av statistik från olika börser för 

kryptovalutor visar att japanska yen är den fiatvaluta som används mest vid handel av bitcoin, 

följt av amerikanska dollar och koreanska won (Coinhills 2018).  

 

2.7 Anonymitet 
 

Anonymiteten vid handel av bitcoin kan liknas vid handel med kontanter. Bitcoin är inte helt 

anonymt, utan pseudoanonymt, som de flesta forskare kallar det (Hanl och Michaelis 2017). 

Skillnaden mellan en vanlig transaktion från ett bankkonto till ett annat och en transaktion av 

bitcoin mellan två personer, är att namnen på kontoinnehavarna krävs i den förstnämnda. Vid 

en transaktion av bitcoin kan avsändare och mottagaren vara helt okända för varandra. 

Transaktioner av bitcoin präglas av en avsaknad av koppling mellan namn och bitcoinadress 

om den privata nyckeln hålls anonym. Att det är pseudoanonymt betyder att blockkedjan och 

samtliga transaktioner är tillgängliga och öppna för alla att granska, vilket inte är möjligt för 

gemene man att göra vid transaktioner mellan bankkonton. Blockkedjan medför med andra ord 

både en transparens, men också en grad av anonymitet, som skiljer sig markant från traditionella 

banköverföringar. Trots att bitcoin erbjuder mer anonymitet för den som handlar med bitcoin, 

då person och konto inte kan sammanlänkas, är anonymiteten inte fullständig (Nakamoto 2008). 

Det är möjligt att spåra transaktioner av bitcoin, vilket gör att det inte är den optimala 

kryptovalutan att använda vid illegala aktiviteter. Istället börjar nya kryptovalutor med en högre 

grad av anonymitet att utvecklas (Bloomberg 2017).  

 

Vissa regeringar ser problem med bitcoin på grund av dess anonyma karaktär och har därmed 

förbjudit bitcoin eller försökt avskräcka befolkningen från att använda sig av kryptovalutan. 
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Detta kan bero på att man är bekymrad över att bitcoin ska användas i illegala syften, att man 

är orolig för att statens skatteintäkter ska rubbas eller för att penningpolitiken kommer att störas. 

Kina är ett av de länder som är kritiska till kryptovalutor och där förbjöds finansiella 

institutioner redan i december 2013 att handla med bitcoin (Hendrickson et al. 2016). Böhme 

et al. (2015) skriver om problematiken gällande avsaknaden av konsumentskydd vid handel av 

bitcoin. Det gäller bland annat det faktum att en transaktion är oåterkallelig och att det inte finns 

något lagstadgat konsumentskydd. Även om det saknas globala regleringar för bitcoin finns det 

vissa regler man bör förhålla sig till vid handel av bitcoin. Skatteverket har klassat bitcoin som 

en finansiell tillgång och därmed måste vinster vid försäljning av bitcoin kapitalvinstbeskattas 

i Sverige. Miners som får nya bitcoins som ersättning för att producera ett block måste också 

betala skatt på inkomsterna (Skatteverket u.å). Med tanke på att bitcoin inte är en nationell 

valuta, utan är global och finns över hela världen, menar forskare att det kan vara lämpligare 

att överväga världsomspännande bestämmelser gällande virtuella valutor än att skapa nationella 

sådana (Böhme et al. 2015). 

 

2.8 Utvecklingen av handel med bitcoin  
 

Ovan har teknologin bakom bitcoin presenterats och nu förklaras hur bitcoin gått från idé till 

verklighet. Upphovsmannen Satoshi Nakamotos riktiga identitet är fortfarande okänd, men 

Nakamoto bildade the genesis block år 2009. Det är det första blocket som skapades i 

blockkedjan och är med andra ord blockkedjans startblock (Antonopoulos 2017). Till en början 

var det endast Nakamoto som använde sig av bitcoin, men snart intresserade sig Hal Finney, en 

frontfigur i 90-talets cyberpunkrörelse och kryptograf, för bitcoin. Han kontaktade Nakamoto 

och de två förde en mailkorrespondens där de försökte utveckla bitcoin så att det var möjligt att 

använda som betalningsmedel. Den första bitcointransaktionen på 10 BTC (bitcoins) skickades 

från Nakamoto till Finney i början av 2009 (Finney 2013; Greenberg 2014). Till en början var 

det få som använde sig av bitcoin och det var mestadels personer inom kryptografi och 

programmering som var intresserade av kryptovalutan. En programmerare vid namn Laszlo 

Hanyecz gjorde ett av de första köpen av en vara med bitcoins som betalningsmedel när han i 

maj 2010 betalade två pizzor för 10 000 BTC. Med dagens kurs motsvarar 10 000 BTC över 

70 miljoner dollar och av den anledningen refererar många till händelsen som “världens dyraste 

pizza”. Hanyecz tyckte att själva syftet med bitcoin inte uppnåddes om det inte gick att använda 
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som betalningsmedel och för honom var detta ett sätt att få fler att använda sig av bitcoin (Lovén 

2016).  

 

Bitcoins egenskaper ledde till att de första användarna av kryptovalutan var företag som ville 

ha mer anonymitet och färre regleringar (Böhme et al. 2015). År 2011 utvecklades en hemsida 

på nätet där det var möjligt att köpa droger och andra illegala varor. Sidan hette Silk Road och 

den tillät både köpare och säljare att vara anonyma genom att använda sig av mjukvaran The 

Onion Router (Tor), som genom kryptering förhindrar att IP-adresser kan spåras (Barratt 2012). 

Silk Road tillhörde det som kallas darknet och var endast tillgänglig för de som använde sig av 

Tors webbläsare (Lacson och Jones 2016). Det enda betalningsmedlet på Silk Road var bitcoin, 

vilket gjorde köpen mer anonyma än om man hade betalat med vanlig fiatvaluta (Barratt 2012). 

På Silk Road fanns nästan 150 000 köpare och sidan hade användare från hela världen, men till 

största del kom användarna från USA. Sidan stängdes och beslagtogs av FBI i oktober 2013 

och i samband med det anhölls Silk Roads grundare Ross Ulbricht (Lacson och Jones 2016). 

Ulbricht dömdes i maj 2015 till livstids fängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning i New 

York (Thielman 2015). Silk Road hade en stor betydelse för bitcoin på två olika sätt. Å ena 

sidan ökade handeln i bitcoin på grund av att att det var det enda betalningsmedlet på Silk Road, 

men å andra sidan så blev bitcoins rykte försämrat, då bitcoin associerades med droger och 

kriminalitet. I Sverige finns en motsvarighet till Silk Road, som heter “Flugsvamp”. Likt Silk 

Road finns den på darknet och nås genom Tor och framförallt droger handlas där (Jerdén 2018). 

Brühl (2017) skriver att det inte är möjligt att göra en empirisk undersökning för att undersöka 

om bitcoin är det som föredras vid illegala transaktioner på darknet.  

 

Mt Gox var den största marknadsplatsen för kryptovalutor fram till februari 2014 då plattformen 

kollapsade. Börsen var lokaliserad i Tokyo och lanserades 2010 av Jed McCaleb, som sålde 

börsen 2011 till Mark Karpeles. 70% av all handel med bitcoin skedde på Mt Gox i april 2013, 

men ett år senare låg börsen nere (Bolici och Della Rosa 2016). Mt Gox hade upprepade 

säkerhetsproblem och blev utsatt för attacker från hackare ett flertal gånger. I början av februari 

2014 gick Mt Gox ut med att de hade ett säkerhetsproblem och samtliga uttag stoppades. 24 

februari samma år avbröts all handel på Mt Gox och hemsidan stängdes ner. Fyra dagar senare 

ansökte ägarna av Mt Gox om konkursskydd i Japan, då de menade att Mt Gox hackades och 

att approximativt 850 000 bitcoins stals från handelsplatsen, vilket skulle motsvara 7% av den 

totala mängden bitcoin i omlopp vid den tidpunkten. Säkerhetsproblemen berodde på 

plattformen Mt Gox och inte på säkerhetsbrister i bitcoin-protokollet (Takemoto och Knight 
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2014). Under början av februari 2014 och en tid därefter sjönk bitcoinpriserna. 1 februari 2014 

var priset ca 823 dollar och det var inte förrän i slutet av december 2016 som priserna nådde 

samma nivåer igen (CoinMarketCap 2018a). Cheung et al. (2015) menar att kraschen av Mt 

Gox ledde till att en bubbla på bitcoinmarknaden sprack.  
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3. Selektiv litteraturöversikt 

Flera studier har kommit fram till att bitcoin teoretiskt sett inte borde ha något fundamentalt 

värde (Cheah och Fry 2015; Gunji 2016). Att bestämma värdet av bitcoin är svårt, eftersom 

kryptovalutor är en relativt ny företeelse (Cheung et al. 2015). Nakamoto (2008) presenterade 

bitcoin som ett betalningsmedel, men har verkligen det varit det huvudsakliga 

användningsområdet för bitcoin? Inledningsvis undersöks bitcoins eventuella hot och 

möjligheter. Därefter redovisas hur tidigare forskning ser på bitcoin och om bitcoin främst kan 

ses som en finansiell tillgång eller som ett betalningsmedel. Slutligen presenteras tre olika sätt 

att värdera bitcoin. Syftet är att beskriva respektive värderingsansats och redogöra för de 

resultat som tidigare forskning har uppnått. Den första modellen presenterar hur bitcoin 

eventuellt kan värderas om det betraktas som ett betalningsmedel. Det andra alternativet visar 

på hur bitcoin kan prissättas om det ses som en finansiell tillgång. Avlutningsvis behandlar den 

sista modellen ytterligare en aspekt, vilket är nätverkseffekter. Detta är ett perspektiv som berör 

nätverk och teknologi och som är relativt okänt för ekonomer, men som tillför ännu en 

dimension till vad bitcoin i realiteten är.  

 

3.1 Hot och möjligheter för bitcoin  
 

Likt många andra traditionella valutor har bitcoin en rörlig växelkurs, vilket innebär att 

växelkursen ständigt fluktuerar. Priset på bitcoin kan förändras varje sekund och beror helt på 

utbud och efterfrågan på marknaden där bitcoin handlas (ECB 2012). Figur 2 visar bitcoinpriset 

i dollar från maj 2013 till maj 2018. Grafen visar att bitcoinpriset är volatilt, vilket har lett till 

spekulativa investeringar i bitcoin. Detta var inte Nakamotos avsikt när han skapade nätverket 

(ECB 2012). Syftet var att skapa ett säkert elektroniskt betalningssystem med låga kostnader 

(Nakamoto 2008). 
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Figur 2. Bitcoinpriset i dollar över tid  

 
Källa: Coinmarketcap (2018a) 

 

Flera studier har analyserat bitcoins höga volatilitet. Baek och Elbeck (2015) visar i sin 

undersökning att bitcoin är 26 gånger mer volatil än aktieindexet S&P 500 under perioden juli 

2010 till och med februari 2014. Pieters och Vivanco (2017) bekräftar bitcoins höga volatilitet 

och har i sin studie verifierat att volatiliteten hos bitcoin var högre än hos guld, på 

aktiemarknaden och växelkursen mellan dollar och euro från första juni 2014 till och med sista 

juli 2015. Brühl (2017) menar att den höga volatiliteten är en indikator på att bitcoin är i behov 

av globala regleringar.  

 

Att helt gå över till att använda bitcoin istället för att använda en traditionell valuta sker med 

en kostnad som kallas för switching cost. För att en person ska vilja byta från traditionell 

fiatvaluta till bitcoin som betalningsmedel, måste nyttan vara större än kostnaden för att byta. 

Luther (2016) förutspår att användningen av bitcoin och andra kryptovalutor kommer vara liten 

och nischad, om de över huvud taget överlever, eftersom de flesta är nöjda med de 

betalningssystem som finns idag och inte ser någon anledning till att byta. Han drar även 

slutsatsen att bitcoin och andra kryptovalutor skulle kunna få ett större genomslag i länder med 

instabil ekonomi och svag nationell valuta, eller i länder där endast en liten del av befolkningen 

har tillgång till banker. Enligt Luther finns det två saker som skulle kunna göra att bitcoin 

används som en valuta. Dessa är antingen hyperinflation, stöd från staten eller båda av dessa 

samtidigt.  

 

Luther (2016) menar att bitcoins framgång jämfört med andra kryptovalutor indikerar att 

bitcoin har fördel som first-mover, då bitcoin var först på marknaden. Om en person överväger 
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att köpa en kryptovaluta kommer bitcoin för många vara det självklara valet, eftersom det har 

det största nätverket och är den mest kända kryptovalutan, vilket resulterar i låg byteskostnad. 

Samtidigt påpekar Luther att andra kryptovalutor kan dra fördel av att vara second-mover. De 

kan utvärdera vilka problem som uppstår med bitcoin och därmed förbättra sin egen produkt 

för att hantera dessa problem bättre. Böhme et al. (2015) menar att bitcoin dragit nytta av den 

stora publiciteten kryptovalutan fått i media samt av användningen av bitcoin på Silk Road. 

Böhme et al. (2015) identifierar andra konkurrerande kryptovalutor som möjliga hot mot 

bitcoin. De menar att andra kryptovalutor utvecklas och har egenskaper som bitcoin saknar. Ett 

exempel de tar upp är kryptovalutan Litecoin, som kan bekräfta transaktioner fyra gånger 

snabbare än bitcoin. Även om många menar att det finns en konkurrens mellan bitcoin och 

andra kryptovalutor, finns det vissa som hävdar att om ett nätverk växer är det positivt för flera 

kryptovalutor och kommer då också bidra till att deras nätverk växer (Fry och Cheah 2016).  

 

3.2 Ska bitcoin klassificeras som pengar eller som en finansiell tillgång?  
 

Vissa ekonomer, bland annat Riksbankschefen Stefan Ingves, menar att det är missvisande att 

kalla bitcoin för kryptovaluta, då de anser att bitcoin misslyckas med att uppfylla de funktioner 

en valuta bör ha (Meredith och Weisbach 2017). Några använder istället ordet kryptotillgång 

för att markera att det inte är en valuta. I en kommentar från Riksbanken dras slutsatsen att 

bitcoin och andra kryptotillgångar inte kan betecknas som pengar (Söderberg 2018). ECB 

(2018) klassificerar bitcoin som en spekulativ tillgång och inte en valuta. I det här avsnittet 

diskuteras bitcoin i relation till de tre egenskaperna en pengar bör ha; betalningsmedel, 

värdebevarare och räkneenhet. Bitcoin har svårigheter att uppfylla samtliga av dessa kriterier 

enligt den forskning som granskats i litteraturöversikten. 

 

Cheung et al. (2015) menar att bitcoin inte uppfyller alla kriterier för att kunna klassificeras 

som pengar. De menar att den enda funktion som uppfylls av bitcoin är som betalningsmedel, 

eftersom flera företag accepterar bitcoins som betalningsmedel. Bitcoin kan däremot inte sägas 

uppfylla kriteriet för värdebevarare eller räkneenhet på grund av den höga volatiliteten. 

Nationella fiatvalutor är lagliga betalningsmedel som är erkända av staten, men för att kunna 

räknas som ett betalningsmedel är bitcoin helt beroende av att människor använder 

kryptovalutan för att köpa varor och tjänster. Fördelen med bitcoin, jämfört med traditionella 

valutor, är att transaktionskostnaderna är låga och att transaktioner kan göras lika snabbt oavsett 
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var i världen mottagaren befinner sig. Enligt Ciaian et al. (2016a) finns det belägg som stödjer 

hypotesen att transaktioner av bitcoin främst görs av spekulativa skäl av investerare istället för 

köp av varor och tjänster.  Yermack (2013) menar att bitcoin inte beter sig som en normal valuta 

och att den mer liknar en spekulativ investering. Bitcoin fungerar någorlunda väl som 

betalningsmedel, eftersom flera handlare accepterar betalningar med bitcoin, men samtidigt är 

användningen av bitcoin som betalningsmedel mycket liten. Bitcoin måste ha mer stabilt värde 

för att kunna fungera som en räkneenhet och värdebevarare enligt Yermack (2013).  

 

Ciaian et al. (2016b) diskuterar också bitcoins funktion som värdebevarare. De menar att 

resultatet de fått från sin undersökning indikerar att bitcoin inte uppfyller detta kriterium, 

åtminstone inte på kort sikt. Hög volatilitet gör att både köpare och säljare har svårt att använda 

bitcoin som ett betalningsmedel, eftersom det medför både höga kostnader och risker för båda 

parter. Blau (2017) skriver att ekonomer uttryckt en oro över bitcoins prisdynamik med hög 

volatilitet och att bitcoin fungerar mer som en spekulativ tillgång än som ett bytesmedel.  

 

Sammanfattningsvis pekar flera studier på att bitcoin inte uppfyller de klassiska funktionerna 

som en stabil valuta förväntas ha. Den enda funktionen som möjligtvis är uppfylld är bitcoin 

som betalningsmedel, men även där finns det oenigheter huruvida bitcoin kan räknas som ett 

betalningsmedel. De flesta forskare ser bitcoin som någon form av finansiell tillgång och inte 

som en valuta (se t.ex. Urquart 2016; Gunji 2016). Majoriteten av forskningen har därmed 

försökt värdera bitcoin som en finansiell tillgång, men det existerar ändå studier som har försökt 

värdera bitcoin på andra sätt. Vissa forskare har istället klassificerat bitcoin som ett 

betalningsmedel eller som ett nätverk och värderat bitcoin utifrån dessa perspektiv. Dessa tre 

olika värderingsansatser kommer att presenteras i de kommande avsnitten.  

 

3.3 Urval  
 

Det finns en begränsad mängd forskning om bitcoin. Den frågeställning som en stor andel 

studier har behandlat är hur bitcoin ska värderas. Den här uppsatsen fokuserar på värdering av 

bitcoin och därför har studierna som inkluderats i den selektiva litteraturöverikten uteslutande 

varit forskning angående värderingsmetoder för bitcoin. Majoriteten av de studier som ingår i 

litteraturöversikten har valts ut för att de ofta har varit refererade till inom forskningsfältet. 

Aktuella studier som är skrivna i närtid har också valts ut, även fast dessa inte hunnit bli citerade 
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i andra studier. Detta gäller främst avsnitt 3.6. De formella modellerna som har valts ut kommer 

från studier som har varit relevanta för respektive angreppssätt till att värdera bitcoin samt för 

att de tydligt har beskrivit sina teoretiska modeller i sina studier.  

 

3.4 Modell 1: Värdering om bitcoin klassificeras som ett betalningsmedel  
 

Ciaian et al. (2016b) analyserade prisbildningen hos bitcoin genom en utvidgad variant av 

Barros (1979) modell för guldmyntfot. Modellen bygger på kvantitetsteorin, vilket är en teori 

som säger att  det finns ett direkt samband mellan penningmängden och prisnivån i en ekonomi. 

Bytesekvationen säger oss att penningmängden, 𝑀, multiplicerad med penningmängdens 

omloppshastighet, 𝑉, är lika med prisnivån, 𝑃, multiplicerat med antal transaktioner, 𝑇: 

 

𝑀 × 𝑉 = 𝑃 × 𝑇     (1) 

 

Detta innebär att penningmängden multiplicerad med omloppshastigheten är lika med värdet 

av alla transaktioner som görs i en ekonomi (Ceccetti och Schoenholtz 2015).  

 

I den modell Ciaian et al. konstruerar är penningmängden för bitcoin betecknad i en traditionell 

fiatvaluta istället för i bitcoins. Det innebär att bitcoin måste växlas till en fiatvaluta, t.ex. dollar, 

i modellen. 𝑃' betecknar bitcoins pris i dollar och 𝐵 utgör den totala mängden bitcoins i 

cirkulation. Penningmängden uttryckt i dollar, 𝑀), ges av:  

 

𝑀)	 = 𝑃'𝐵      (2) 

 

Efterfrågan på bitcoin uttryckt i dollar betecknas 𝑀+. Efterfrågan beror på 𝑃, den generella 

prisnivån på varor och tjänster1, 𝐺, storleken på bitcoins ekonomi och 𝑉, bitcoins 

omloppshastighet. Bitcoins omloppshastighet, 𝑉, mäter hur ofta en enhet bitcoin används för 

köp av varor och tjänster. Om en bitcoin används många gånger för köp av varor och tjänster 

har den en hög omloppshastighet. Om en bitcoin istället ligger kvar i en bitcoinplånbok och inte 

omsätts, så har den en låg omloppshastighet. Storleken på bitcoins ekonomi, 𝐺, mäts med hjälp 

                                                             
1 Det är oklart vad författarna syftar på med att den generella prisnivån mäts, eftersom det inte 

är specificerat var prisnivån mäts.  
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av två olika värden. Det första är antalet transaktioner per dag och det andra är antalet unika 

bitcoinadresser som används per dag. För att mäta den generella prisnivån, 𝑃,	används 

växelkursen mellan dollar och euro2. Ciaian et al. (2016b) argumenterar för att detta görs på 

grund av att bitcoinpriset benämns i dollar och för att förändringar i dollarns växelkurs kan 

påverka bitcoinpriset. Efterfrågan på bitcoins, 𝑀+, är lika med den generella prisnivån, 𝑃, 

multiplicerat med storleken på bitcoinekonomin, 𝐺, delat med bitcoins omloppshastighet, 𝑉.  

 

𝑀+ = ./
0

      (3) 

 

Jämvikten mellan utbud (2) och efterfrågan (3) på bitcoinmarknaden kännetecknas därmed av 

följande samband: 

 

𝑃'𝐵 × 𝑉 = 𝑃𝐺     (4) 

 

vilket är denna modells motsvarighet till den allmänna bytesekvationen definierad i ekvation 

(1). Penningmängden av bitcoins multiplicerat med bitcoins omloppshastighet är lika med 

värdet av alla transaktioner som görs i bitcoin.  För att beräkna bitcoins pris, 𝑃', skrivs 

ekvationen om: 

 

𝑃' = ./
0'

      (5)

      

I teorin bestäms priset på bitcoin av jämviktsekvationen (5). Ekvation (5) säger oss att 𝑃' beror 

av 𝑃, 𝐺, 𝑉 och 𝐴. Sambandet indikerar att bitcoinpriset ökar med storleken av 

bitcoinmarknaden, 𝐺, och den allmänna prisnivån, 𝑃, men minskar med omloppshastigheten, 

𝑉, och mängden cirkulerande bitcoins, 𝐵. En modell som skulle kunna användas för att estimera 

ett samband mellan dessa variabler blir då:  

 

𝑃2' = 𝛽4 + 𝛽6𝑃2 + 𝛽7𝐺2 + 𝛽8𝑉2 + 𝛽9𝐵2 + 𝜀2   (6) 

 

                                                             
2 Här har jag haft problem med att få ihop enheterna. Observera att euro finns med i 
ekvationernas högra led. Enheten i vänster led är dollar.  
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där 𝜀2 är en slumpterm. Utifrån ekvation (5) i den teoretiska modellen och kvantitetsteorin, 

förväntar sig Ciaian et al. att parametrarna 𝛽6 och 𝛽7 är positiva, men att 𝛽8 och 𝛽9 är negativa. 

Ekvation (6) är den grundmodell som används för att estimera bitcoinpriset, men författarna 

vill dessutom testa om det finns andra variabler som påverkar priset och därför går vi från 

ekvation (6) till ekvation (7). De variabler som läggs till i modellen är hur attraktiv bitcoin är 

för investerare i en tidpunkt, vilket betecknas med 𝐴2 och makroekonomiska och finansiella 

indikatorer, som benämns 𝑀2. Den utvidgade empiriska modellen följer av: 

 

𝑃2' = 𝛽4 + 𝛽6𝑃2 + 𝛽7𝐺2 + 𝛽8𝑉2 + 𝛽9𝐵2 + 𝛽;𝐴2 + 𝛽<𝑀2 + 𝜀2  (7) 

 

Argumentet för att inbegripa 𝐴2 i modellen är att en ökad efterfrågan, orsakad av att investerare 

ser bitcoin som attraktivt, kan pressa bitcoinpriserna uppåt. För att fånga hur attraktiv bitcoin 

är hos investerare används antalet dagliga visningar av bitcoin på Wikipedia, samt antalet nya 

medlemmar och nya inlägg på bitcoinforum online. Antal visningar på Wikipedia mäter vilket 

intresse för bitcoin som finns bland möjliga investerare och användare, men den säger inget om 

i hur stor utsträckning informationen från Wikipedia används för att göra investeringsbeslut. 

Ciaian et al. menar att antalet nya medlemmar på forum fångar storleken på bitcoins ekonomi 

och hur uppmärkssamhetsriktat beteendet hos nya användare är. Antalet nya inlägg på forum 

inbegriper istället effekten av tillit och osäkerhet, eftersom den visar på hur intensivt bitcoin 

diskuteras på nätet. Oljepriset och Dow Jones börsindex är de variabler som inkluderas i 𝑀2. 

Att dessa två faktorer ofta används för att fånga den makroekonomiska och finansiella 

utvecklingen anger Ciaian et al. som skäl för att innefatta dessa variabler i modellen. Motivet 

för att inbegripa 𝑀2 i modellen är att makroekonomisk och finansiell utveckling kan påverka 

bitcoinpriset, eftersom användningen av bitcoin vid handel kan ha en inverkan på efterfrågan. 

Parametern 𝛽; kan vara antingen positiv eller negativ, eftersom både positiva och negativa 

nyheter om bitcoin kan leda till fler söker information om bitcoin på nätet. Parametern 𝐵< 

förväntas, precis som 𝛽;,	 att anta antingen ett positivt eller ett negativt värde. Detta beror på 

att det finns en osäkerhet om hur aktiemarknaden och oljepriset påverkar bitcoinpriset. Den 

data som använts i undersökningen är från år 2009 till 2015.  

 

Det finns ekonometriska problem kopplade till att estimera ekvationerna (6) och (7) rätt av, 

vilka Ciaian et al. redogör för i sin studie och därför skriver de om ekvationerna inför själva 

estimationen. Dessa ekonometriska procedurer kommer inte att kommenteras i den här 
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uppsatsen.  Från resultaten av sin studie drar Ciaian et al. (2016b) slutsatsen att variabler på 

efterfrågesidan, som antal transaktioner och antal bitcoinadresser, och variabler på utbudssidan, 

t.ex. antal bitcoins, i hög grad påverkar bitcoins pris. Enligt Ciaian et al.  antyder  detta att 

traditionella ekonomiska standardmodeller gällande prissättning av valutor i stor utsträckning 

kan förklara bitcoins prisbildning. Störst påverkan på prisbildningen har storleken på 

bitcoinnätverket, vilket i denna studie är en faktor som speglar efterfrågan på 

bitcoinmarknaden. Från studien kommer de även fram till att andra faktorer, som ny 

information, har en positiv inverkan på bitcoinpriser på kort sikt. De menar att detta kan bero 

på att ny information leder till ett större förtroende för bitcoin bland användare. Det var däremot 

bara under de första åren efter det att bitcoin skapades som prisfluktuationer drevs av sökningar 

på nätet efter information. Under senare år verkar det däremot inte finnas ett samband. Det är 

inte heller möjligt att förkasta hypotesen att spekulationer kan driva upp bitcoinpriset. Även om 

spekulationer kan leda till kraftigt ökade priser, så finns inte bara negativa aspekter avseende 

spekulativ handel med bitcoin. Det kan leda till positiva företeelser och ett exempel de tar upp 

är att det kan absorbera ett risköverskott hos riskbenägna deltagare. Däremot leder spekulativ 

handel med bitcoin till ökad prisvolatilitet och bubblor kan uppstå på marknaden på kort sikt. 

Beräkningar stödjer inte tidigare forskning om att globala makro-finansiella indikatorer kan 

påverka bitcoinpriset, eftersom varken oljepriset eller Dow Jones börsindex hade en statistisk 

signifikant inverkan på bitcoinpriset.  

 

Sammanfattningsvis argumenterar författarna för vikten av att analysera flera faktorer samtidigt 

för att undvika omitted variable bias. Omitted variable bias kan uppkomma om relevanta 

förklaringsvariabler med höga förklaringsvärden utelämnas från en modell. Detta kan leda till 

att en eller flera variablers inverkan antingen över- eller underskattas. Ciaian et al. (2016b) 

menar att om en faktor undersöks individuellt kan utfallet bli annorlunda och då skulle troligtvis 

inte faktorerna enskilt kunna förklara bitcoinpriset. Det är få studier som har gjorts med 

utgångspunkten att bitcoin är ett betalningsmedel. Detta beror på att bitcoinpriset är volatilt, 

vilket också författarna till denna studie konstaterade. Den höga volatiliteten resulterar i att få 

anser det vara rimligt att använda bitcoin som betalningsmedel.  

 

Bouoiyour och Selmi (2015) har en teoretisk modell i sin studie som liknar modellen från den 

studie som Ciaian et al. (2016b) utförde. Bouoiyour och Selmi testade bland annat om 

makroekonomiska och finansiella indikatorer och bitcoins attraktivitet för investeringar 

påverkade bitcoins prisbildning, vilket också Ciaian et al. gjorde. Guldpriset och Shanghai-
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börsens marknadsindex ingick i de markoekonomiska och finansiella indikatorerna och bitcoins 

attraktivitet hos investerare mättes genom dagliga visningar på sökmotorn Google. Resultatet 

av deras studie var att bitcoins attraktivitet hos investerare och Shanghai-börsens 

marknadsindex verkade ha en stor inverkan på bitocinpriset på kort sikt. Guldpriset hade 

däremot inte någon inverkan på bitcoins prisbildning. Bouoiyour och Selmi (2015) fann i sin 

studie empiriskt stöd för att bitcoin beter sig som en spekulativ bubbla.   

 

3.5 Modell 2: Värdering om bitcoin klassificeras som en finansiell tillgång 
 

En ingång för att värdera bitcoin är att anta att bitcoinpriset sätts på en effektiv marknad. En 

marknad är effektiv om priset på en tillgång, t.ex. en aktie, avspeglar all tillgänglig information 

som finns om aktien (Urquart 2016). Ny information påverkar tillgångens pris, där positiv 

information leder till att priset stiger och negativ information resulterar i ett lägre pris. Det är 

omöjligt att förutspå hur priset ska förändras på en effektiv marknad. På en effektiv marknad 

finns inga över- eller undervärderade aktier och aktiekursen kommer att följa en slumpmässig 

rörelse, vilket kallas random walk. Att aktiekursens rörelse följer en random walk beror på att 

sannolikheten för att få en bra eller dålig nyhet alltid är lika stor vid varje tidpunkt. På en 

effektiv marknad där priset följer en random walk kan ingen part göra onormalt stora vinster, 

eftersom alla har tillgång till samma information. Om en person ändå skulle göra stora vinster, 

så beror det endast på tur (Cecchetti och Schoenholtz 2015).  

 

En random walk kännetecknas av att dagens pris, 𝑝2, beror på priset igår, 𝑝2>6, samt en 

slumpterm, 𝜀2.  

 

𝑝2 = 𝑝2>6 + 𝜀2     (8) 

 

Det är även möjligt att priser följer en random walk med trend, vilket innebär att dagens pris 

beror på tidigare pris, en slumpmässig variabel samt en konstant, 𝑎 (Iordanova u.å). Skillnaden 

från ekvation (8) är att 𝑎 representerar trenden. Ekvationen ser då ut som följande:  

 

𝑝2 = 𝑎 + 𝑝2>6 + 𝜀2     (9) 
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En annan ingång är att priset sätts på en marknad som är ineffektiv och då kan bubblor uppstå 

om priset är högre än det fundamentala värdet av en finansiell tillgång. Teorin om finansiella 

bubblor är en alternativ teori som nämns i de flesta studier angående värdering av bitcoin. 

Bitcoin är känd för sin höga volatilitet och snabba prisfluktuationer, vilket gör att det finns skäl 

till att undersöka om det finns bubblor på bitcoinmarknaden. Teorin om finansiella bubblor är 

omdiskuterad och ekonomer är oeniga om det över huvud taget existerar bubblor. Uppkomsten 

av bubblor kan förklara en kraftig tillväxt av en tillgång och när en bubbla kollapsar kan det 

vara en förklaring till en krasch på en marknad. Tillgångsbubblor kan delas in i irrationella och 

rationella. Rationell innebär i detta fall att aktörerna har rationella förväntningar på marknaden 

och vill maximera sin nytta (Miao 2014). Rationella bubblor uppstår när investerare förutsäger 

att de kan köpa en redan dyr tillgång och sedan sälja tillgången till ett ännu högre pris (Cheah 

och Fry 2015).  

 

En studie som berör båda teorin om effektiva marknader och finansiella bubblor genomfördes 

av Gunji (2016), som undersökte om bitcoinmarknaden var effektiv med ett pris som följde en 

random walk, eller om det fanns bubblor på bitcoinmarknaden. Studien utfördes genom att göra 

empiriska tester med dagliga prisdata från tre olika börser som tillhandahåller prisinformation 

och med fyra olika valutor: kinesiska renminbi, dollar, euro och japanska yen. Prisdatan som 

samlats in är från tidsperioden 2011-2013. I studien klassificeras bitcoin som en finansiell 

tillgång och värderas därmed som en sådan. Gunji redogör för att bitcoin varken har någon 

utdelning eller avkastning, vilket innebär att bitcoin skiljer sig från exempelvis aktier och andra 

finansiella tillgångar. Priset på en finansiell tillgång är värdet på alla förväntade framtida 

utbetalningar diskonterat till ett nuvärde. Bitcoin gör inga utbetalningar och det är därmed inte 

möjligt att beräkna ett nuvärde.  

 

För att studera detta mer specifikt låt oss betrakta två likvärdiga investeringsalternativ som har 

samma riskklassificering. Den förväntade avkastningen borde då vara lika stor för båda 

investeringsalternativen. Om det skulle finnas olika förväntningar på avkastningen hos 

investeringsalternativen kommer det alternativ som ger högst förväntad avkastning att väljas. 

Villkoret för en arbitragefri marknad, där identiska varor säljs för samma pris och marknaden 

är effektiv, är:  

 
@A(CADE)

.A
= 1 + 𝑟     (10) 
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där 𝑝2 är bitcoinpriset i tidpunkt 𝑡, 𝑟 är avkastningen på ett likvärdig investeringsalternativ som 

för enkelhetens skull antas vara konstant över tid och 𝐸2(𝑝2K6) är det förväntade priset i 

tidpunkten 𝑡 + 1. Detta antagande bör hålla oavsett vilken tidsperiod vi befinner oss i. För att 

förklara intuitionen bakom ekvationen låt oss betrakta en tillgång som idag är värd 𝑝2 = 100. 

Anta dessutom att det förväntade priset på tillgången i nästa period är 𝐸2(𝑝2K6) = 105. Den 

förväntade avkastningen är därmed 64;>644
644

= 1,05.  

 

Genom att använda upprepad substitution kan ekvation (10) skrivas om till följande form: 

𝑝2 = 𝐸2 N limR→T
CADU
(6KV)U

W     (11) 

Enligt den teoretiska modellen har inte bitcoin något fundamentalt värde, eftersom 𝑝2=0 om 

lim
R⟶T

𝑝2KR är ändligt. I ekvation (11) är 𝜏 antalet tidsperioder framåt och går mot oändligheten. 

Enligt denna teoretiska modell bör bitcoinpriset gå mot noll. Är detta konsistent med det vi ser 

i verkligheten? Nej det är det inte, eftersom bitcoinpriset är positivt idag. Om det varken finns 

utdelning eller avkastning, finns det ingen förklaring till prisökningar av bitcoin enligt denna 

modell. Är vi fullständigt rationella är priset är bitcoinpriset 0 och alla avvikelser från 0 är 

därmed en rationell bubbla. Det finns därmed sannolikt bubblor på marknaden, eftersom 𝑝2 >

0. Gunji påpekar att det finns perioder av bubblor då ekvation (10) håller. Om bitcoin saknar 

ett fundamentalt värde och det finns en period av bubblor kan man se det som att priset på 

bitcoin i en tidsperiod är lika med en bubbla i samma tidsperiod. En bubbla betecknas med 𝑏2.  

 

𝑝2 = 𝑏2      (12) 

Vilket skulle innebära att 𝑝2 kan ersättas med 𝑏2 och det skulle då ge att:  

𝑏2 =
@A(\ADE)
6KV

      (13) 

För att undersöka om ekvation (10) håller på bitcoinmarknaden kan vi logaritmera båda sidor 

av ekvation (13) och addera ln𝑝2K6 i båda led. Vi får då:  

 

ln 𝐸(𝑃2K6) − ln 𝑝2 +	ln 𝑝2K6 = ln 1 + 𝑟 + ln 𝑝2K6   (14) 
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Sedan löses ln 𝑃2K6 ut och ekvation (14) skrivs om som följande: 

 

ln 𝑝2K6 = 𝑟+ln𝑝2 + 𝜀2K6     (15) 

 

där Gunji anger att ln(1 + 𝑟) ≃ 𝑟 och 𝜀2K6 = ln𝐸2 (𝑝2K6) − ln𝑝2K6. Detta innebär att om 

investerare agerar rationellt, så följer bitcoinpriset en random walk med trend. Bitcoinpriset i 

period 𝑡 + 1 beror på räntan, priset den föregående perioden och en slumpterm. För att 

undersöka om detta gäller för bitcoin och prisdatan som används, så gör Gunji två enhetsrottest 

(unit root test), vilka är ett ADF-test och ett KPSS-test. Ett enhetsrottest används för att avgöra 

om en process är stationär eller icke-stationär. Det första enhetsrottestet är ett Augmented 

Dickey-Fuller test (ADF-test). Ekvationen är nästan identisk med ekvation (15), med ett tillägg 

för 𝜌: 

 

ln 𝑝2K6 = 𝑟+ρ	ln𝑝2 + 𝜀2K6    (16) 

 

Nollhypotesen är att 𝜌 = 1 och alternativhypotesen är att 𝜌 < 1.  Om 𝜌 = 1 är ovanstående 

ekvation en random walk med trend. Gunji finner att det inte är möjligt att förkasta 

nollhypotesen i detta test. Resultatet från testet tyder på att bitcoinpriset följer en random walk 

med trend. Det andra testet som utfördes för att undersöka stationäritet var ett KPSS-test, men 

detta test kommer inte att beskrivas utförligt i den här studien. Resultatet från båda testerna 

stödjer hypotesen att bitcoinpriser är rationella bubblor och utgör ett exempel på en random 

walk med trend (Gunji 2016).  

 

En annan studie, som också analyserade om marknaden för bitcoin kännetecknas av bubblor, 

gjordes av Cheah och Fry (2015). De undersökte om det fanns spekulativa bubblor i 

bitcoinpriset genom att utföra tester med prisdata från juli 2010 till juli 2014. Resultatet de fick 

indikerar på att marknaden för kryptovalutor kännetecknas av spekulativa bubblor. Resultatet 

från de empiriska tester som Cheah och Fry (2015) gjorde, till skillnad från Gunji (2016), var 

att bitcoinpriserna inte utgjorde någon random walk med trend. De fann istället empiriskt stöd 

för en stor bubbla på marknaden. Ytterligare en studie som undersökte om det förekom bubblor 

på bitcoinmarknaden utfördes av Cheung et al. (2015). Resultatet av studien bekräftade att det 

förelåg bubblor på marknaden och att vissa bubblor hade spruckit. Vissa forskare menar att 

bitcoin alltid kommer att utveckla bubblor, eftersom bitcoin är en spekulativ tillgång och inte 

en valuta eller tillgång med något fundamentalt värde (Cheung et al. 2015).  
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Det finns även andra studier som har undersökt om bitcoinmarknaden kan karaktäriseras som 

en effektiv marknad. En av dessa studier utfördes av Urquart (2016), som gjorde en analys av 

bitcoinmarknaden och dess effektivitet. Framtida priser är inte förutsägbara på en effektiv 

marknad. Prisvariationer är slumpartade på grund av att oförutsägbara händelser är just 

slumpmässiga och av den orsaken följer priser en random walk (Urquart 2016). Den 

huvudsakliga urvalsperioden var från första augusti 2010 till slutet av juli 2016. När 

urvalsperioden delades upp i två perioder var den första delperioden från 1/8 2010 till 31/7 2013 

och den andra perioden började 1/8 2013 och slutade 31/7 2016. Resultatet av studien visade 

att marknaden var ineffektiv genom hela testperioden och att ineffektiviteten var relativt stark 

över hela testperioden. Urquart menade att den starka ineffektiviteten inte var överraskande, 

eftersom bitcoin är en förhållandevis ny investeringstillgång och liknar därmed 

tillväxtmarknader, som inte kännetecknas av effektivitet på marknaden. Den andra delperioden 

visade i några test på att avkastningen var slumpmässig, vilket indikerar på viss effektivitet på 

bitcoinmarknaden under den delperioden. Slutsatsen som drogs var att bitcoin är ineffektiv, 

men troligtvis kommer att bli mer effektivt i framtiden när fler investerare handlar med 

kryptovalutan (Urquart 2016).  

 

Balcilar et al. (2017) analyserade sambandet mellan transaktionsvolym, avkastning och 

volatilitet på bitcoinmarknaden. De har en ekvation där den beroende variabeln är avkastning 

och den förklarande variabeln är transaktionsvolym. Resultatet visade att transaktionsvolymen 

till viss del kan förklara avkastningen, men inte volatiliteten. Volymen kan därmed förutsäga 

avkastningen under normala marknadsförhållanden, men inte i perioder då priset sjunker eller 

stiger kraftigt. I en sådan situation när marknaden fungerar dåligt är det endast tidigare priser 

som har någon betydelse när framtida priser ska förutses (Balcilar et al. 2017). Balcilar et al. 

(2017) menar att investerare kan dra nytta av handelsvolymens betydelse för avkastningen 

under normala marknadsförhållanden för att maximera sina vinster.  

 

Blau (2017) testade hypotesen att volatiliteten hos bitcoinpriser beror på spekulativ handel. 

Resultatet från testet visade inte på en direkt koppling mellan spekulativ handel och volatiliteten 

hos bitcoin, vilket författaren menade var förbryllande. Bitcoins skattade volatilitet inom 

urvalsperioden för studien var nästan 6%, vilket är en hög siffra jämfört med traditionella 

valutor enligt Blau. Avsaknaden av samband mellan volatilitet och spekulationer antyder att 

någon annan faktor orsakat volatiliteten hos bitcoin (Blau 2017). Kristoufek (2015) har i sin 
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studie också kommit fram till att att bitcoin inte enbart kan ses som en spekulativ tillgång, vilket 

den normalt betraktas som. Detta beror på att ekonomiska faktorer, som användning vid handel, 

penningutbud och prisnivå, har en påverkan på prisbildningen hos bitcoin. I forskningen 

framkommer det också att bitcoinpriser påverkas av investerares intresse för kryptovalutan, 

både genom att pressa upp priset ytterligare när priset stiger samt att pressa ner priset när priset 

sjunker. Ett stigande bitcoinpris kan leda till att fler personer väljer att bli miners, men i 

framtiden när hash-problemen blir svårare att lösa och belöningen för att skapa block minskar 

kan denna effekt minska över tid. Kristoufek (2015) menar att bubblor kan uppstå på kort sikt, 

då ett ökat pris på bitcoin gör att efterfrågan ökar. Från studien drar Kristoufek (2015) slutsatsen 

att bitcoin har egenskaper från både normala finansiella tillgångar och spekulativa tillgångar.  

 

I en senare studie undersökte Kristoufek (2018) effektiviteten på bitcoinmarknaden i 

amerikanska dollar och kinesiska renminbi och jämförde dessa över tid. Kristoufek (2018) fann 

ett starkt empiriskt stöd för att båda marknaderna har varit mestadels ineffektiva mellan 2010 

och 2017. De undantag från ineffektivitet på marknaden som återfanns var perioder kopplade 

till nedkylningar efter kraftiga ökningar i pris. Att marknaden är ineffektiv kan bero på 

utmärkande drag hos kryptovalutamarknader och att marknaden är relativt grund, vilket gör att 

de stora institutionella spelarna inte är intresserade. Deras intresse skulle däremot kunna öka 

om fler börser öppnar derivathandel med bitcoin som underliggande vara. Om marknaden 

djupnar skulle detta kunna leda till att effektiviteten ökar och priset stabiliserar sig. Priset på 

bitcoin drivs till stor del av exogena faktorer som kan kopplas till bitcoins juridiska problem. 

Även om bitcoin saknar regleringar och är decentraliserad kan höga kostnader uppstå. Detta 

kan bland annat gälla olika börsers avgifter eller skatter som ska betalas på vinster som görs 

vid handel med bitcoin. Länder har olika lagar gällande kryptovalutor och deras beskattning 

(Kristoufek 2018). 

 

3.6 Modell 3: Värdering av bitcoin med utgångspunkten att det är ett nätverk 
 

Några studier har inte använt sig av traditionell ekonomisk teori, utan har istället analyserat 

bitcoins prisbildning med utgångspunkten att bitcoin är ett nätverk. Ett ord som dyker upp ofta 

när det handlar om nätverk är nätverkseffekter. Nätverkseffekter uppstår när värdet på en tjänst 

eller en vara ökar med antalet personer som använder den (Luther 2016). Om ett nätverk saknar 

användare, så har det inte något värde. Värdet skapas genom att någon använder nätverket och 
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med ett ökat antal användare så ökar också nätverkets värde. Ett exempel är betalningsappen 

Swish. Ju fler privatpersoner som har Swish, desto fler näringsidkare kommer att acceptera det 

som betalningsmedel. Att fler handlare accepterar betalningar i Swish resulterar samtidigt i att 

fler privatpersoner har det på sin mobil.  

 

Pagnotta och Burashi (2018) använde modeller som innehåller nätverkseffekter för att värdera 

bitcoin och kom fram till en att det finns två jämviktspriser på bitcoin i sin studie. Om miners 

inte får någon ersättning menar de att ett jämviktspris alltid kommer att vara noll. Samtidigt 

skulle inte miners förse nätverket med resurser om priset på bitcoin var noll och det skulle då 

inte finnas någon tillit. Det skulle inte finnas någon nytta för vare sig konsumenter eller 

producenter att inneha bitcoin. Det andra jämviktspriset antar ett positivt värde, vilket 

författarna menar kan hända om tilliten för nätverket ökar tillräckligt fort nära ett pris runt noll. 

Det positiva jämviktspriset beror på antalet personer som använder sig av nätverket idag och 

förväntningarna på hur många som kommer att använda sig av nätverket i framtiden. Priset i 

deras modell är bland annat också beroende av nätverkets hash rate, vilket är hastigheten på 

hur snabbt en dator arbetar vid mining, samt av nätverkets motståndskraft mot censur. 

Bitcoinprisets höga volatilitet beror på att förväntningarna på nätverkets storlek också är 

volatila enligt Pagnotta och Burashi (2018). En aspekt dessa författare inte hade med i sina 

beräkningar var rent spekulativa motiv. Anledningen till att detta inte omfattades av studien var 

att författarna ville hålla modellen lätthanterlig och därför gjordes vissa förenklande antaganden 

om modellen. De menar dock att spekulativa motiv mest sannolikt har en påverkan på 

efterfrågan av bitcoin och därmed också dess pris, men de har lämnat denna aspekt till framtida 

studier att undersöka. (Pagnotta och Burashi 2018).  

 

Pagnotta och Burashi (2018) menar att regleringar eller hot om regleringar av bitcoin kan leda 

till att förväntningarna på nätverkets storlek är låga och därmed resultera i att priserna sjunker. 

Reglerande begränsningar kan möjligtvis vara av en större betydelse i länder där det finns 

många miners, som i Kina, jämfört med länder där det finns färre miners. Författarna menar att 

ett förbud att handla med bitcoin i Kina därmed kan ha en större inverkan på bitcoinpriser än 

ett förbud i t.ex. Storbritannien (Pagnotta och Burashi 2018).  

 

Van Vliet (2018) uppger att traditionella modeller för värdering av fiatvalutor misslyckas med 

att förklara bitcoins värde. Peterson (2017) delar den åsikten och anser att matematiska lagar 

om nätverksanslutningar ger en annan bild av hur bitcoins värde kan förklaras. Petersons modell 
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bygger på teorier om nätverkseffekter och priset på bitcoin undersöks som en funktion av 

nätverkseffekten. Peterson (2017) är kritisk mot de tidigare värderingsmodellerna och 

argumenterar för att bitcoin är lämpligast att värdera som en digital tillgång och att priset på 

bitcoin bäst modelleras som ett nätverk. Denna modell lämpar sig bäst för att utvärdera bitcoins 

pris på lång sikt, men ger ingen förklaring till prisförändringar på kort sikt. Vissa argumenterar 

för att det endast är efterfrågan på bitcoin som påverkar bitcoinpriset, men Peterson menar att 

detta är en förenklad förklaring av prissättningen. Enligt Peterson kan detta var sant på kort 

sikt, men inte på lång sikt. Med en sådan approach tas ingen hänsyn till nätverkseffekter och 

det icke-proportionella värde som tillskrivs när en ny användare ansluter sig till nätverket. 

Peterson har klargjort att bitcoin ska prissättas som ett nätverk. Hur värderas då ett nätverk?   

 

En ansats till att värdera ett nätverk är att använda sig av Metcalfe’s lag. Metcalfe’s lag är en 

matematisk princip som förklarar hur nätverkseffekter påverkar nätverkets värde. Ett nätverk 

värderas baserat på antalet användare av nätverket och hur många parvisa kopplingar som kan 

uppstå mellan dessa. Den bakomliggande matematiken bygger på dubbelriktade 

kommunikationssystem, t.ex. telefoner. När fler personer ansluter sig till nätverket blir 

nätverkets värde större. Ju fler användare som ansluter sig till ett nätverk, desto mer attraktivt 

är nätverket för andra och därmed ansluter sig ännu fler användare.  Enligt Metcalfe’s lag stiger 

värdet av nätverket icke-linjärt och är proportionellt mot kvadraten av antalet användare. 

Metcalfe’s lag antar homogenitet mellan anslutningar och eftersom användare av bitcoin endast 

kan göra transaktioner till andra användare i bitcoin, uppfyller bitcoin detta kriterium (Peterson 

2017). Metcalfe-värdet är ett mått på ett nätverks kapacitet, vilket är det maximala antalet 

parvisa kopplingar som kan uppstå i ett nätverk. Antalet kopplingar som uppstår med 𝑛 antal 

användare över tid beskrivs genom ekvation (17).  

 
dA(dA>6)

7
      (17) 

 

På grund av att antalet användare varierar över tid, så tidsindexeras antalet användare med 𝑛2. 

Ekvation (17) kan grafiskt förklaras av figur 3.  
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Figur 3. Antal kopplingar kan uppstå i ett nätverk   

 
 

Intuitionen bakom Metcalfe’s lag är att antalet kopplingar som uppstår mellan nätverkets 

användare kan beräknas genom ekvation (17). Om det finns fyra användare av ett nätverk 

kommer antalet kopplingar vara sex stycken, vilket figur 3 visar grafiskt. De blå kvadraterna 

representerar de fyra användarna och pilarna mellan dessa visar de sex möjliga kopplingarna 

som uppstår emellan dem. Ekvation (17) multipliceras med en proportionalitetsfaktor, 𝐴2, som 

är värdet per koppling och kan minska över tid. 𝐴2 uttrycks i dollar per transaktion. Metcalfe’s 

lag konstruerades ursprungligen för att finna punkten där kostnaderna för ett nätverk motsvarar 

den nytta som nätverket har. I den punkten är kostnaden lika stor som värdet av nätverket. I 

ekvation (18) står 𝑉2	för det totala värdet på nätverket i tidpunkt 𝑡	uttryckt i dollar, vilket 

motsvaras av ekvation (17) multiplicerat med värdet per koppling, 𝐴2. 𝑉2  är identiskt med 𝑀2, 

vilket är Metcalfe-värdet.  

 

𝑉2 = 𝑀2 = 𝐴2 ×
dA(dA>6)

7
     (18) 

 

Petersons slutgiltiga teoretiska modell, uttryckt i per bitcoin, följer av:  

 

𝑣2 = 𝐴2 × g
dA(dA>6)

7
× 6

\A
h     (19) 

 

där 𝑣2 är det värdet per bitcoin. Antal bitcoins över tid betecknas med 𝑏2 Det totala värdet på 

nätverket, 𝑉2 , divideras med den totala mängden bitcoin i omlopp, 𝑏2, vilket resulterar i att det 

är värdet på nätverket uttryckt i per bitcoin som vi får fram i tidpunkt t. Värdet per bitcoin bör 

vara detsamma som priset på en bitcoin.  

 

I den empiriska studien undersöker Peterson hur väl bitcoins pris stämmer överens med 

Metcalfe’s värde. Det datamaterial som krävts för att utföra den empiriska studien är antal 
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bitcoinplånböcker, antal skapade bitcoins och bitcoins prisdata. Antalet plånböcker är kopplad 

till efterfrågan på bitcoin och antal bitcoins skildrar utbudet. I studien motsvarar antalet 

plånböcker antalet användare av bitcoinnätverket. Informationen om antal plånböcker och 

bitcoins kommer från blockchain.info och prisdatan kommer från coindesk.com. Prisdatan som 

används är ett genomsnittligt bitcoinpris från olika börser. Data har samlats in från slutet av 

2011 till sista december 2017. Peterson testar hur väl Metcalfe-värdet stämmer överens med 

bitcoins pris. För att kunna utgöra en regressionsanalys krävs en empiriskt testbar modell.  

Peterson specificerar bitcoinpriset som (𝑌) och Metcalfe-värdet som (𝑋). Dessa omvandlas till 

lognormala värden, vilket Peterson menar är nödvändigt för att skapa den empiriskt testbara 

modellen. Ekvationen ser då ut som följer:  

 

ln(𝑌2) − 𝜌 ln𝑌2>6 = 𝑎4(1 − 𝜌) + 𝛽4[ln(𝑋2) − 𝜌 ln(𝑋2>6)] + 𝑢2  (20) 

 

där 𝑋2 definieras som: 

 

𝑋2 =
nopA
\A

      (21) 

𝑌2 är bitcoinpriset, 𝑀2 är Metcalfe-värdet från ekvation (18),  𝑏2 är antal bitcoins och 𝑢2	är en 

slumpterm. Peterson har varken motiverat ekvationen eller specificerat vad 𝜌 står för i sin 

studie, men i studien är 𝜌	= 0.81.  

Av resultatet från den empiriska undersökningen drar Peterson slutsatsen att bitcoins 

prisbildning kan förklaras av modellen. Bitcoins pris följde Metcalfe’s lag på medellång och 

lång sikt. Förklaringsgraden var över 80% beroende på vilken tidsperiod som testades. Peterson 

hävdar att anledningen till att bitcoins pris i hög uträckning kan förklaras av Metcalfe’s lag 

beror på att nätverket uppfyller kriteriet för homogenitet mellan användare och transaktioner.  

Det finns några problem med modellen som Peterson konstruerade, vilket han påpekar i sin 

studie. Han varnar för att zombie-bitcoins inte tas hänsyn till i modellen, vilket är bitcoins som 

aldrig har transfererats till någon och som bara ligger orörda i en plånbok. Om proportionen 

mellan antalet zombie-bitcoins och antalet plånböcker ökar så är effekten av Metcalfe’s lag 

mindre än beräknat. Modellen kan däremot inte förklara vad som hände under 2013 och om det 

överhuvudtaget påverkade bitcoins pris 2013, vilket kan betraktas som en brist i modellen 

(Peterson 2017).   

 



 

 35 

Van Vliet (2018) använde också en metod för att värdera bitcoin som bygger på Metcalfe’s lag. 

där modellen är en utvidgning av Petersons (2017) modell. Modellerna är väldigt lika varandra, 

men en faktor som inkluderas i den utvidgade modellen är innovationsspridning och denna 

faktor fångar också tillväxt och befolkningsparametrar. Van Vliet tar hänsyn till att det finns en 

maximal mängd möjliga användare där antalet användare aldrig kan överstiga världens 

befolkning. Van Vliets modell har en högre förklaringsgrad än Petersons modell, vilket innebär 

att förklaringsgraden är högre i Van Vliets modell. Van Vliet själv tolkar den informationen 

som att den modifierade modellen är en viss förbättring av Petersons modell och menar att detta 

öppnar upp för att inkludera nya ekonomiska variabler och befolkningstillväxt i den teoretiska 

modellen i framtiden (Van Vliet 2018). 
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4. Diskussion 

 
Syftet med uppsatsen har varit att beskriva bitcoins funktionssätt och redogöra för olika metoder 

att värdera bitcoin. Inledningsvis har teknologin bakom bitcoin och bitcoins tillämpning 

framställts. Därefter har tre olika ansatser till hur bitcoin kan värderas presenterats i studien. 

För vardera ansats har en formell värderingsmodell framställts och resultat från tidigare 

forskning har lagts fram.  

 

Den första modellen baseras på ansatsen att bitcoin kan värderas som ett betalningsmedel. 

Ciaian et al. (2016b) kommer fram till att bitcoins attraktivitet hos investerare påverkar bitcoins 

pris på kort sikt, vilket också stöds av Bouoiyour och Selmi (2015). Ciaian et al. finner inget 

empiriskt stöd för att makroekonomiska och finansiella indikatorer har en inverkan på bitcoins 

prisbildning. De menar också att faktorer på utbud- och efterfrågesidan spelar en betydande roll 

för bitcoins pris och av den anledningen kan bitcoins prisbildning i hög grad förklaras av 

traditionella ekonomiska modeller för värdering av valutor. Ciaian et al. kan inte förkasta 

hypotesen att bitcoinpriset drivs av spekulationer och Bouoiyour och Selmi finner empiriskt 

stöd för att bitcoin är en spekulativ bubbla.  

 

Forskare som har värderat bitcoin med ansatsen att bitcoin ska värderas som en finansiell 

tillgång är inte eniga om bitcoinmarknaden är effektiv. Urquhart (2016) menar att 

bitcoinmarknaden är ineffektiv, men att effektiviteten har ökat under senare år. Kristoufek 

(2018) drog också slutsatsen från sin studie att bitcoinmarknaden är ineffektiv. Cheah och Fry 

(2016) fann empiriskt stöd för en stor bubbla på bitcoinmarknaden under testperioden och 

menar att marknaden för kryptovalutor alltid kommer att kännetecknas av spekulativa bubblor. 

Enligt Gunji (2016) utgör bitcoinpriset en random walk med trend och en rationell bubbla. Blau 

(2017) fann inget empiriskt stöd för att volatiliteten hos bitcoin beror på spekulativ handel. 

Kristoufek (2015) kom fram till att bitcoin inte endast uppvisar egenskaper för en spekulativ 

tillgång, utan också för en finansiell tillgång. Balcilar (2017) visade på att transaktionsvolymen 

till en viss del kan förutspå avkastningen, vilket är något investerare kan dra nytta av vid handel 

med bitcoin.   

 

Den tredje ansatsen är att bitcoin ska värderas som ett nätverk. Vissa forskare menar att bitcoin 

inte kan värderas som en fiatvaluta, utan att dess värde kan förklaras genom att värdera bitcoin 

som ett nätverk. Enligt Pagnotta och Burashi (2018) beror bitcoins volatilitet på att 
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förväntningarna på bitcoin-nätverkets storlek skiftar. De argumenterar för att spekulativa motiv 

sannolikt har en stor inverkan på efterfrågan på bitcoin och därmed också bitcoins pris. Van 

Vliet (2018) och Peterson (2017) värderade båda bitcoin med hjälp av Metcalfe’s lag. Enligt 

båda studierna kan bitcoins värde förklaras av en modell som bygger på Metcalfe’s lag.  

 

Sammanfattningsvis finns det olika sätt att värdera bitcoin på och det verkar inte finnas någon 

konsensus inom forskningen angående hur man bör gå till väga. Tidigare forskning har haft 

olika angreppssätt till att värdera bitcoin, men flera av dessa har dragit slutsatsen att bitcoin inte 

är ett betalningsmedel och därmed inte ska värderas som en sådan. Majoriteten av studierna har 

värderat bitcoin som en finansiell tillgång, vilket är en traditionell ekonomisk metod. Viss 

forskning har däremot värderat bitcoin som ett nätverk. Detta är en mindre beprövat metod att 

värdera digitala valutor på, men enligt de studier som ingått i litteraturöversikten som har 

värderat bitcoin som ett nätverk, har det varit ett lyckat sätt att värdera bitcoin. Oavsett vilken 

modell som använts för att värdera bitcoin har forskare uttryckt det som sannolikt att bitcoins 

pris i hög grad påverkas av spekulativa investeringar. En anledning till att forskare fått olika 

resultat i sina studier är sannolikt att de använt prisdata från olika tidsperioder.  

 

Metcalfe’s lag och nätverkseffekter verkar onekligen kunna förklara en stor del av bitcoins 

värde. Framtida värderingsmodeller av olika nätverk kommer förmodligen vara starkt 

påverkade av Metcalfe’s lag och därför bör ekonomer uppmärksamma forskning inom olika 

fält när nätverk ska studeras. Framtida forskning skulle kunna undersöka om bitcoin är över 

eller undervärderad enligt Metcalfe’s lag eller om det är möjligt att skapa en modell som både 

tar hänsyn till traditionella värderingsmodeller för finansiella tillgångar och Metcalfe’s lag. De 

flesta studierna har använt sig av prisdata som är äldre än 2017. Med tanke på de stora 

prisfluktuationerna under 2017 och 2018 vore det intressant att se vilket resultat tester med 

prisdata från den tidsperioden skulle få. Denna studie har endast fokuserat på bitcoin, men våren 

2018 fanns det runt 1600 kryptovalutor. Ingen av forskarna har undersökt om det är möjligt att 

finna en generell värderingsmodell som kan användas för att värdera olika kryptovalutor. Att 

skapa en värderingsmodell för varje enskild kryptovaluta vore ineffektivt och det vore därför 

önkvärt att ha en modell som är applicerbar på flera kryptovalutor. Det lämnas dock till framtida 

forskning att undersöka om det är möjligt. 
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Även om bitcoins framtid är oviss menar bland annat Luther (2016) att blockkedjetekniken 

kommer att användas i ett större perspektiv i framtiden. Fördelarna med blockkedjetekniken är 

att kostnaderna verkar bli lägre och att det decentraliserade system ökar säkerheten. En 

transaktion genom blockkedjeteknik kan också bearbetas snabbare än traditionella 

banköverföringar. Brühl (2017) menar också att blockkedjetekniken kommer att ha en stor 

påverkan på den finansiella marknaden i framtiden och att tekniken kommer att möjliggöra nya 

innovativa finansiella uppfinningar. Mikrobetalningar, crowdfunding och säkra digitala 

valsystem är några exempel på hur blockkedjetekniken kan komma att användas i framtiden 

(Ciaian et al. 2016a). 

 

Digitaliseringen förändrar samhällets ekonomi och sättet vi utför transaktioner av värde mellan 

varandra. Utvecklingen i Sverige tyder på att vi sannolikt är på väg bort från fysiska mynt och 

sedlar och om några år kommer vi eventuellt kunna använda oss av e-kronan när vi handlar. 

Utvecklingen av kryptovalutor har sannolikt satt en viss press på centralbanker och affärsbanker 

att utveckla mer effektiva digitala betalningslösningar, som exempelvis Swish och möjligtvis 

också e-kronan framöver. Oberoende av vad som sker under de kommande åren så spelar teknik 

en stor roll för ekonomin och det är därför högst betydelsefullt att inkorporera ekonomisk och 

teknologisk forskning.   

 

Oavsett om bitcoin kommer att finnas kvar i framtiden, eller ersättas och konkurreras ut av 

andra kryptovalutor eller nya uppfinningar, så har bitcoin utmanat idén om vad pengar 

egentligen är. Bitcoin har också introducerat ny teknik, som förmodligen kommer att ha en stor 

inverkan på framtida innovationer.  
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