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Sammanfattning 

Examensarbete i företagsekonom (magister), Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet  

Ekonomistyrning, VT 2017. 

Författare: Mikaela Sylvén 

Handledare: Andreas Stephan 

Titel: Bitcoin som betalningsmedel 

 

 

Bakgrund:Det skrivs mycket om de virtuella valutorna i media. Bitcoin är en virtuell valuta 

som börjar användas som betalningsmedel vid köp av varor och tjänster. Det finns risker 

förknippade med virtuella valutor precis som vid traditionella betalningsmedel, på vissa sätt är 

dessa risker likartade medan de skiljer sig åt på andra vis.   

Syfte:Syftet med den här studien är att kartlägga de risker som kan uppkomma när Bitcoin 

används som betalningsmedel och att analysera hur dessa risker kan hanteras. Vidare så 

kommer jag att analysera hur Bitcoin fungerar som betalningsmedel.  

Metod:Denna studie har en abduktiv ansats. Forskningsansatsen har skett genom triangulering 

där syftet besvarats med stöd av en kvantitativ samt kvalitativ ansats.  Material har insamlats 

genom en litteraturstudie, enkätundersökning samt semistrukturerade intervjuer.  

Slutsats:Bitcoin är fortfarande under utvecklingsskedet vilket gör att jag inte kan dra någon 

slutsats om huruvida det kommer att existera som betalningsmedel i framtiden. Att använda 

Bitcoin som betalningsmedel är dock förenat med en hel del möjligheter i form av att företagen 

kan få en konkurrensfördel genom att erbjuda Bitcoin som betalningssätt och finansiella institut 

får en hårdare konkurrens. Andra fördelar med Bitcoin är att transaktionskostnaderna är låga 

och användarnas integritet skyddas.  Några nackdelar med Bitcoin är att den befinner sig i en 

juridisk gråzon, hög volatilitet, höga inträdesbarriärer och lågt utbud av varor och tjänster.   

 

Nyckelord: 

Bitcoin, företagsekonomi, virtuella valutor, risk, möjligheter, fördelar, kryptovaluta. 
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Background:It is written much about the virtual currency in the media. Bitcoin is a virtual 

currency that is beginning to be used as payment for the purchase of goods and services. There 

are risks associated with virtual currencies just like traditional payments are, in some ways, 

these risks are similar, while they aredifferent in other ways. 

 

Purpose:The purpose of this study is to identify the risks that may arise when Bitcoin are used 

to make payments and to analyze how these risks can be managed. I will also analyze how 

Bitcoin works as payment. 

 

Method: Inthis study I has assumed an abductive method. The research approach has been 

made by triangulation where the aim is answered on the basis of a quantitative and qualitative 

approach. I have collect empirical data through a literature study, a survey and semi-structured 

interviews. 

 

Conclusion:Bitcoin is still in development stage, because of that I cannot make any conclusion 

on whether it will exist in the future. Bitcoin as payment is connected with a lot of possibilities 

in terms of businesses to gain a competitive advantage by offering Bitcoin as payment and 

financial institutions have a tougher competition. Other benefits of Bitcoin is that transaction 

costs are low and users' privacy is protected. Some disadvantages of Bitcoin is that it is in a 

legal gray area, high volatility, high entry barriers and low range of products and services. 

 

Keywords:Bitcoin, business, virtual currencies, risks, opportunities, benefits, crypto currency. 
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Begreppsdefinitioner 
 

 

Olika begreppsdefinitioner som nämns i detta arbete kommer att förklaras övergripande nedan. 

Dessa begrepp tydliggörs för att öka förståelsen för läsarna, då många av dessa begrepp inte 

är kopplade till företagsekonomi. 

 

Användare: Individer som nyttjar Bitcoin som betalningsmedel.  

Block: Innehåller hash-koderna. Ett block innehåller historik över samtliga transaktioner med 

Bitcoin som förekommer inom nätverket. Denna data sparas permanent.  

Bitcoinadress: Fungerar som ett kontonummer. På samma sätt som du kan överföra pengar till 

någons bankkonto genom ett kontonummer så kan du skicka pengar till någon genom att 

använda individens Bitcoinadress. 

Digitala transaktioner: Transaktion som sker elektroniskt, inte materiellt.  

Digital valuta: Valuta som tillverkas och lagras elektroniskt, används synonymt till 

kryptovaluta.  

Hash-koder: En algoritm som är uppbyggt genom en datastruktur där data lagras med hjälp av 

en nyckel.  

Konventionell valuta: Traditionell valuta såsom kontant betalning, kortbetalning och 

internetbetalning.  

Kryptovaluta: En elektronisk valuta vilken delas ut med hjälp av kryptering. Bitcoin är en 

kryptovaluta.  

Mining: Bekräftandet av transaktioner med Bitcoin sker med hjälp av miners vilka finner 

lösningen på matematisk beräkningsproblematik. Som belöning får miners i genlängd ett 

specifikt antal bitcoins per bekräftat block. Genom mining skapas nya Bitcoin.  

Peer-to-peer: Innebär att flera användare runtom i världen kan sammankoppla deras datorer 

utan att någon central server behöver utnyttjas.   

Virtuell valuta: En sorts digital valuta vilken primärt nyttjas vid internetbaserade betalningar. 

Det är inte centralbanken som delar ut eller kontrollerar denna typ av valuta.  
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1 Introduktion 

 

I detta inledande kapitel kommer jag kortfattat att introducera begreppen Bitcoin och virtuell 

valuta. Jag kommer sedan att introducera min problemformulering vilken berör riskerna med 

Bitcoin som betalningsmedel samt frågeställning.    

 

 

1.1 Bakgrund 
 

Innan pengar fanns så skedde byten av varor och tjänster genom byteshandel vilket var både 

komplicerat och kostsamt.  I dagens samhälle sker handel genom monetär ekonomi vilket 

innebär att en vara eller tjänst byts gentemot ett allmänt accepterat betalningsmedel (Fregert & 

Jonung, 2010). Begreppet pengar används i dagens samhälle som en definition av 

betalningsmedel men också för att beskriva storleken av våra inkomster. Pengar har tre 

huvudsakliga funktioner, att verka som bytesmedel, värdemätare och värdebevarare (Sveriges 

Riksbank, 2017).  

Det som avgör vilket betalningsmedel som används styrs bland annat av de regleringar och 

lagar som beslutats av myndigheter och regeringar. Alla länder har någon form av 

skatteinbetalningar, vilka alltid sker i landets officiella valuta vilket gör att landets officiella 

valuta alltid har en fördel framför andra valutor (Riksbanken, 2017).  I fredstider så är det få 

företag och myndigheter som skulle acceptera ett annat betalningsmedel än det som är allmänt 

accepterat som betalningsmedel. Om majoriteten av befolkningen skulle börja använda sig av 

ett nytt betalningsmedel skulle det dock kunna innebära att en ny form av betalningsmedel 

skulle kunna ta över marknaden relativt snabbt (Skatteverket, 2017).  

Det är centralbanken i respektive land som styr penningmängden i samhället. I Sverige så har 

Riksbanken haft sedelmonopol sedan 1897, vilket innebär att Riksbanken har haft ensamrätt 

över att tillverka och dela ut pengar (Wetterberg, 2009). Den senare tiden har elektroniska 

betalningsmedel i allt högre utsträckning ersatt kontanta betalningssätt vilket i sin tur har lett 

till att Riksbanken inte längre är ensam i sitt slag på penningmarknaden i Sverige (Riksbanken, 

2017).   
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Trots att bland annat Sveriges Riksbank arbetar för att kontantanvändningen ska behållas i 

Sverige så går trenden i dagens samhälle ändå alltmer mot att vi ska bli ett kontantlöst samhälle 

(pro, 2017; Arvidsson, 2013). Flera banker, affärer och allmänna kommunikationsmedel 

avskaffar kontanter i ett högt tempo. Detta leder till att vi måste ersätta kontanta 

betalningsmedel med elektroniska betalningssätt. För medborgarna är det viktigt att 

betalningarna placeras rätt, att de går snabbt och att riskerna angående bedrägerier som 

transaktionen är förenad med reduceras (Arvidsson, 2013)  

 

Ett område som diskuteras mycket i media och i samhället är framväxten av virtuella valutor. 

Bitcoin är den första och den vanligaste förekommande virtuella valutan (Bitcoin, 2016). Den 

virtuella valutan har skapats dels på grund av den ökade efterfrågan på elektroniska betalsätt 

och på grund av den tekniska utvecklingen. I takt med att teknologin har utvecklats så har även 

internet börjat användas alltmer vilket har resulterat i att virtuella sammanslutningar har bildats 

och att dessa i somliga fall har bildat sin egen valuta. Den teknologiska utvecklingen har 

påverkat människans levnadssätt, hur vi kommunicerar, integrerar med varandra och hur vi 

insamlar kunskap (ECB, 2016).  

 

 

1.2 Introduktion Bitcoin  
 

Det finns ingen information om vem som har skapat Bitcoin. Den enda uppgift som finns är att 

skaparen går under alias Satoshi Nakamoto på internet, men ingen vet hens verkliga identitet. 

Bitcoin introducerades för första gången den 18 augusti 2008 på domänen bitcoin.org. Det 

dröjde sedan två månaders tills att den första Bitcoinen producerades.  

Precis som vid användning av traditionella valutor så är syftet detsamma, att kunna använda 

Bitcoin som ett betalningsmedel (Bitcoin, 2016).  När Bitcoin introducerades så innebar det 

dock en förändring för penningmarknaden, på grund av att det var den första virtuella valutan 

som introducerades (ECB, 2016).  

 

Den största påtagliga skillnaden mellan en traditionell och virtuella valuta är att det inte finns 

någon myndighet som styr och kontrollerar den virtuella valutan. Vid handel med traditionell 

valuta så sköts oftast handeln genom en bank som mellanhand men på grund av att Bitcoin inte 

styrs av någon myndighet så blir en påföljd av detta att det inte finns någon förmedlare vid 

handel av Bitcoin (ECB, 2016). Transaktionen kan därför genomföras direkt mellan 
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konsumenterna och den kan även ske anonymt. En annan aspekt som skiljer den virtuella 

valutan från traditionella är att det inte går att förfalska Bitcoins, detta är något som ofta tas upp 

som argument av användare som är för Bitcoin. Det går inte att förfalska Bitcoins på grund av 

att den är grundad genom kryptoteknik och asymmetrisk kryptering tillämpasvid godkännande 

för transaktionen (Bitcoin, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

Asymmetrisk kryptering. Källa: Spiham, 2017. 

 

 

Systemet med Bitcoin grundar sig på något som kallas peer-to-peer teknik, detta innebär att det 

inte finns eller behövs någon central auktoritet. För att få en förståelse för hur handeln med 

Bitcoin fungerar så behövs begreppet asymmetrisk kryptering förklaras.  Enkelt utryckt, innebär 

asymmetrisk kryptering att det finns 2 stycken olika krypteringsnycklar, en nyckel används för 

dekryptering medan den andra nyckeln används för kryptering. Den publika nyckeln är 

krypteringsnyckeln och denna kan distribueras fritt. Krypteringsnyckeln är kopplad till en 

bitcoinadress och vem som helst kan skicka pengar till denna, adressen fungerar ungefär som 

ett kontonummer. Dekrypteringsnyckeln är den privata nyckeln och det är endast innehavaren 

av nyckeln som förfogar över denna och det är endast innehavaren som kan dekryptera 

meddelandet. För att kunna ta ut eller föra över pengar från en bitcoinadress så måste man 

inneha den privata nyckeln, så ingen annan än innehavaren kan ta ut pengarna från 
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bitcoinadressen (Blockchain, 2017). När en transaktion genomförs från adress 1 till adress 2 så 

skapar innehavaren av adress 1 transaktionen genom att signera med dekrypteringsnyckeln som 

hör till adress 1 (Bitcoin, 2016).  

 

 

1.3 Bitcoin som betalningsmedel  
 

Bitcoin kan med fördel användas vid internationella transaktioner på grund av att 

transaktionstiden är väldigt kort jämfört med internationella banköverföringar. Det tar ungefär 

10-15 minuter att genomföra en transaktion med Bitcoins, medan det normalt tar flera dagar att 

genomföra en internationell banköverföring. En annan fördel är att det inte tillkommer några 

transaktionskostnader vid överföringar med Bitcoin (Svenska Bitcoinföreningen, 2017 ; 

Blockchain, 2017). Det finns betaltjänster som exempelvis Western Union och Paypal som 

också kan erbjuda överföringar av pengar utomlands inom ungefär samma tidsintervall som 

Bitcoin, däremot så är transaktionskostnaden mycket högre för dessa tjänster i jämförelse med 

Bitcoin. Att föra över femtusen kronor med Western Union till USA medför en 

transaktionsavgift om 235 kr, den 23 februari 2017 (Western Union, 2017). Att föra över 

femtusen kronor med Paypal till USA medför en transaktionsavgift om 210 kr, den 23 februari 

2017 (Paypal, 2017).  Om du för över femtusen kronor till USA med Bitcoin så medför det inga 

transaktionsavgifter (Blockchain, 2017). Paypal och Western Union har också en maximal 

beloppsgräns för överföringar, vilken kan skilja sig åt beroende på vilket land du vill skicka 

pengar till (Paypal, 2017;Wester Union, 2017 ; Blockchain, 2017).  

 

År 2013 så skapades den första bitcoin-automaten i Sverige, vilken upprättades i Stockholm. 

Genom bitcoin-automaten så kan kontanter växlas till Bitcoins (Dagens industri, 2014). Året 

därpå, år 2014, så bildades Svenska Bitcoinföreningen. Bitcoinföreningen har som syfte att 

försöka uppmuntra och underlätta användningen med Bitcoin i Sverige. Föreningen uppmuntrar 

användandet av Bitcoin på grund av att det är enklare, billigare och snabbare än att överföra 

pengar genom ett köp på internet eller i butik. Föreningen anser att betalningssätt genom 

banköverföringar, bankkort och säkerhetsdosor är långsamma, dyra och komplicerade.  

Föreningen tycker att den Svenska ekonomin är redo att börja använda sig av virtuella valutor 

och att våga ställa krav (Svenska Bitcoinföreningen, 2017). 

 

http://blockchain/
http://blockchain/
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Europeiska centralbanken (2016) anser att Bitcoin kan medföra positiva effekter som 

exempelvis finansiell innovation och att utbudet av betalningsmedel utökas. De tror att 

användandet av Bitcoin kommer att fortsätta att öka, då den internetbaserade detaljhandeln ökar 

konstant och virtuella valutor lämpar sig väl som betalningsmedel för e-handel (ECB, 2016).  

 

Det som avgör värdet på Bitcoin styrs av efterfrågan. Detta har medfört att värdet på Bitcoin 

varit ostabilt under de år som den virtuella valutan funnits på marknaden. Om fler företag och 

individer börjar använda Bitcoin som ett betalningsmedel så kommer det i sin tur leda till att 

värdet stabiliseras (ECB, 2016). För att påvisa volaliteten i Bitcoin så presenteras nedanstående 

diagram.  

 

 

 

 

Volalitet Bitcoin. Källa: Bitcoincharts, 2017. 
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1.4 Problemformulering 
 

Dagens samhällen går alltmer mot att bli kontantlöst (Nwankwo & Eze 2013). Ett kontantlöst 

samhälle definieras av att betalningssystemen är kontantlösa, vilket betyder att konsumenten 

utför penningtransaktioner genom att använda någon form av elektroniskt betalningsmedel 

istället för att betala med kontanter. Pengsystemet har digitaliserats och majoriteten av 

transaktionerna genomförs idag elektroniskt (Segendorf & Jansson, 2012). Arvidsson (2013) 

menar att det betalningsmedel som ersätter kontanter måste ha en hög trovärdighet och 

pålitlighet för att det ska kunna ersätta kontanter. För att konsumenterna ska fortsätta att 

använda sig av de nya elektroniska betalningssätten så måste dessa nya betalningsmedel påvisa 

att de är tillförlitliga (Lorenz 2009). För att konsumenterna ska känna ett större förtroende 

gentemot de nya elektroniska betalningssätten krävs att dessa blir korrekt placerade, att de går 

snabbt och att riskerna för bedrägerier och ID-stöld är små (Arvidsson 2013).  

Konsumenterna är mycket traditionella när det gäller betalningar och i de allra flesta fall så 

väljer de inte betalningssätt genom ett logiskt och förnuftigt vis utan majoriteten genomför 

betalningar på det vis som de alltid gjort (Segendorf & Jansson, 2012). Stjernlöf (2017) menar 

att det inte är ovanligt att det tar tiotals år innan en produkt eller ett betalningsmedel blir allmänt 

accepterat som betalningsmedel. 

Konsumenter kan utsättas för bedrägerier även vid traditionella betalningsmedel skillnaden 

gentemot de virtuella valutorna är att konsumenterna skyddas av lagar, regler och 

konsumentskydd när obehöriga transaktioner sker genom traditionella betalningssätt. Det är 

även vanligt att banken har ett högt skydd mot obehöriga transaktioner och vanligtvis står 

banken för kostnaden när obehöriga transaktioner har skett. Oftast så får innehavaren dock 

betala en självrisk, storleken på denna beror bland annat på hur innehavaren förvarat sitt kort 

eller sina kortuppgifter (Mishra & Ansari, 2012). I dagsläget befinner sig Bitcoin i en juridisk 

gråzon. Att det inte finns något fastställt regelverk vid betalningar med Bitcoin kan leda till att 

en stor osäkerhet vid betalningar (Segendorf, 2014).  

Det är inte så många företag i Sverige som använder Bitcoin som betalningssätt. Detta beror 

primärt på att Bitcoin är en ny typ av valuta och det finns inte alltför mycket erfarenhet om 

Bitcoin (Dagens Industri, 2014). Trots att Bitcoins värde både har ökat och minskat markant 

under de senaste åren så har en sak ändå varit konstant över tid och det är att företag runtom i 

världen som accepterar Bitcoin som betalningssätt har ökat (Dagens analys, 2014).  
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I Japan så har de påbörjat utvecklingen vid utbyte av Bitcoin i landet och att använda sig av 

Bitcoin är något som det både uppmuntras till och något som börjar bli accepterat av 

detaljhandeln. Under 2017 tros antalet användare av Bitcoin femdubblas till 20 000, i slutet av 

år 2016 fanns 4200 butiker som använde sig av Bitcoin i Japan (Cryptocoinsnews, 2017). 

Stjernlöf (2017) anser att Sverige är ett litet land som oftast följer mönstren och trenderna som 

finns i omvärlden och om Bitcoin blir alltmer etablerat runtom i världen så finns det en hög 

chans till att Bitcoin kommer att växa som betalningsmedel även i Sverige. 

Det Svenska företaget KNC Miner arbetade med mining av Bitcoin. År 2014 gick företaget 

med stor vinst för att sedan två år senare gå i konkurs på grund av den stora volatiliteten i 

Bitcoins värde. På grund av att Bitcoin var så låg värderad vid tillfället så klarade inte företaget 

längre att hålla sig flytande, trots att de hade ett riskkapital om 220 miljoner kronor (Dagens 

industri digital, 2016). Detta påvisar den risk som Bitcoin innebär och sådana typer av artiklar 

om Bitcoin är vanliga och det är något som uppmärksammas och skapar en nyfikenhet för 

Bitcoin hos samhället. Somliga rekommenderar att investera i Bitcoin medan andra förordar att 

man ska ta avstånd från Bitcoin (Dagens Industri, 2014). 

På grund av att priset på den virtuella valutan varierar ständigt så sker det stora kursförändringar 

i Bitcoin. (ECB, 2016). Att Bitcoin är förenat med en hög volatilitet kan leda till att den används 

i spekulativt syfte (Elwell, Murphy & Seitzinger, 2013). De som är kritiska mot Bitcoin påstår 

att den höga volatiliteten kan vara ett problem när det gäller konsumenternas förtroende 

gentemot Bitcoin (Minsker, 2014).  

De som är emot Bitcoin brukar argumentera för att valutan används för kriminell och illegal 

verksamhet på grund av att transaktionerna kan genomföras anonymt. De tar vidare upp 

motargument som att Bitcoin inte är ett säkert betalningsmedel och att de höga fluktuationerna 

i kursen innebär en stor risk (Segendorf, 2014). Den främsta kritiken som riktas mot Bitcoin är 

att utformningen liknar ett pyramidspel. De som är mot Bitcoin anser att dessa anledningar är 

tillräckliga för att förespråka att valutan inte ska användas i något avseende alls (ECB, 2016). 

Ett argument som talar för Bitcoin är att företagen som accepterat Bitcoin som betalningsmedel 

får en konkurrensfördel på grund av att de får en lägre transaktionskostnad när de använder sig 

av Bitcoin som betalningsmedel (ECB, 2016;Aaker, 2008). Att inneha en konkurrensfördel 

betyder att man har ett överläge gentemot såväl existerande som framtida konkurrenter. För att 

fördelen ska definieras som en konkurrensfördel behöver den vara både betydelsefull och 

varaktig (Aaker, 2008).  
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En annan positiv aspekt med att använda Bitcoin som betalningsmedel är att banker och andra 

finansiella institut får hårdare konkurrens (Minsker, 2014), vilket sätter press på bankerna att 

utveckla sig, vilket i sin tur är positivt för betalningsväsendet som helhet. Att betala med Bitcoin 

innebär två stora fördelar vilka är att transaktionerna sker snabbt och att de inte kostar något 

vilket också kan komma att påverka banker och andra betalningsförmedlingstjänsters avgifter 

på transaktioner, på grund av konkurrens från Bitcoin. Detta är något som främjar 

konsumenterna, på grund av att prisnivån blir lägre på tjänster och varor (Segendorf, 2014).  

Bitcoin har fångat mångas intresse men det väcker samtidigt frågor som exempelvis hur 

systemet ska kunna fungera säkert utan att det kontrolleras av någon myndighet.  Det finns både 

fördelar och nackdelar med Bitcoin som betalningssätt och det finns många delade åsikter om 

Bitcoins funktion som betalningsmedel (Segendorf, 2014). Det är därför intressant att analysera 

de positiva samt de negativa aspekterna med Bitcoin som betalningsmedel, för att ta reda på om 

möjligheterna med att använda sig av Bitcoin som betalningsmedel övervinner de risker som 

valutan är förknippad med. 

Det finns tidigare forskning angående volatiliteten som Bitcoin är förenat med, genom denna 

studie vill jag bidra till ytterligare kunskap genom att ställa riskerna i förhållande till de 

möjligheter som finns när Bitcoin används som betalningsmedel. Jag vill ge kunskap om vad 

det innebär att genomföra betalningar med Bitcoin. Studien kan användas av företag och 

privatpersoner som vill insamla mer kunskap om Bitcoin.  Genom att kartlägga de risker som 

finns samt beskriva de positiva aspekterna med att använda sig av Bitcoin så vill jag fylla den 

bristande kunskap som finns inom området.  

Genom att privatpersoner och företag får mer kunskap om Bitcoin så kan de bättre ta ställning 

till om de vill använda sig av Bitcoin som betalningsmedel eller inte och de blir då även 

medvetna om de risker och fördelar som finns med Bitcoin.  Denna studie kommer också kunna 

nyttjas av privatpersoner och företag som har ett intresse av att lära sig mer om hur Bitcoin 

fungerar.   

Vidare så är avsikten att tillföra ett teoretiskt forskningsbidrag genom att komplettera den 

existerande forskningen som finns inom området genom att undersöka hur Bitcoin fungerar 

betalningsmedel och vilka fördelar respektive nackdelar det medför. Vidare så kan denna 

rapport användas av Svenska myndigheter när de kartlägger hur Bitcoin ska användas. 

Forskning från denna rapport kan också användas för att ge Svenska myndigheter ytterligare 

kunskap om Bitcoin som betalningsmedel vilket de kan ha nytta av när de tar ställning till den 
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virtuella valutan samt om regleringar kommer behöva genomföras för att bevara säkra 

betalningar.  Denna studie kommer även tillföra information om varför det finns 

betalningsmedel och hur dessa fungerar. Genom att privatpersoner och företag får kunskap om 

vad ett betalningsmedel är samt vilka risker som finns kopplade till Bitcoin så kan dessa ta 

ställning till huruvida de själva vill genomföra betalningar med Bitcoin.  

 

Denna bakgrundspresentation samt problemformulering leder till följande forskningsfrågor:  

 Vilka risker respektive möjligheter kopplas till att använda Bitcoin som 

betalningsmedel?  

 Hur påverkar volatiliteten i valutakursförändringen Bitcoin som betalningssätt? 

 

1.5 Syfte 

 

Syftet med den här studien är att kartlägga de risker och möjligheter som kan uppkomma när 

Bitcoin används som betalningsmedel samt att analysera hur dessa kan hanteras. Vidare så 

kommer jag att analysera hur Bitcoin kan fungera som betalningsmedel generellt.  

 

1.6 Avgränsningar 
 

Det är möjligt att undersöka Bitcoin utifrån ett flertal olika perspektiv såsom exempelvis genom 

teknologiska, IT, samhälle och programmering, I denna rapport kommer jag endast att ta upp 

frågeställningar utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv. Fokus kommer att ligga på Bitcoin 

som betalningsmedel. Studien kommer såldes inte fokusera på de teknologiska delarna som 

kryptering, skapande och genomförande. Endast de tekniska aspekter som är nödvändiga för att 

kunna få insikt i den fundamentala problematiken kommer att beskrivas.  
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2. Metod 
 

 

Detta kapitel kommer att introduceras genom att beskriva att triangulering och en abduktiv 

ansats har valts för denna studie och varför. Vidare förklaras hur datainsamling av teori och 

empiri har insamlats samt hur urvalet genomförts, vilket för denna studie har sett genom en 

enkätundersökning samt genom semi strukturerade intervjuer. Urvalet har begränsats till 

respondenter som har relevant förkunskap om Bitcoin. I detta kapitel förklaras hur arbetet har 

lagts upp och genomförts för att uppfylla rapportens syfte. 

 

2.1 Undersökningsmetoder och forskningsansats 
När en forskare ska undersöka ett problemområde och ta fram teori och empiri så finns ett flertal 

olika valmöjligheter. Dels finns det flera typer av metoder och forskningsansatser vilka har 

skilda innebörder (Eliasson, 2006). För att beskriva vilka ansatser och metoder som valts för 

denna studie så kommer forskningsansatser samt metodval att förklaras i nedanstående kapitel.  

 

2.2.1 Abduktiv ansats 
 

 

 

Induktiv och deduktiv ansats. Källa: leduc, 2017.  
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Det finns tre stycken synsätt på hur sambandet mellan empiri och teori koopererar, vilka är 

deduktiv, induktiv och abduktiv ansats. Deduktion innebär att forskaren använder en teori eller 

modell som utgångspunkt när hypotesen formuleras vilken prövas mot realiteten genom 

observationer (Eliasson, 2006). Observationerna kan exempelvis ske genom enkäter eller 

intervjuer. Vid en induktiv ansats så utgår forskaren istället från observationer som skett i 

verkligheten till generalisering för den teoretiska delen. Den abduktiva ansatsen är en 

kombination av deduktiv och induktiv ansats, teori och observationer blandas. Vid en abduktiv 

ansats så varieras induktiv och deduktiv ansats under studiens gång (Bryman & Bell, 2005) 

För denna studie så kommer en abduktiv ansats att tillämpas. Den empiriska data som har 

insamlats genom intervjuer och enkäter har används gentemot den teoretiska delen, vilket kan 

klassificeras som en deduktiv ansats. För att få en bättre uppfattning angående hur teori och 

tillämpningen i verkligheten fungerar tillsammans så har en induktiv ansats använts.  

 

2.2.2 Triangulering 
 

Genom en kvalitativ ansats så läggs fokus på ord, i motsats till den kvantitativa forskningen där 

betoning istället läggs på kvantifiering vid insamling av data och analys. Vid såväl kvantitativ 

som kvalitativ forskning så eftersträvar forskaren att finna orsaker och samband, distinktion är 

att det görs på olika sätt. Vid kvalitativ forskning så läggs ofta fokus på egenskaper. Vid en 

kvantitativ forskning så läggs vanligen fokus på antal, storlek och mängd.  Vid kvantitativ 

ansats så brukar statistik användas när data ska kontrolleras och förklara kausala samband, även 

när det granskas vad som är orsak respektive verkan (Boolsen, 2007). Förenklat så kan det 

förklaras som att kvalitativ metod är något som beskrivs med ord medan kvantitativ metod är 

något som beskrivs genom siffror (Eliasson, 2006) 

För att öka studiens reliabilitet så har jag valt forskningsansatsen, triangulering. Vid 

triangulering så dubbelkontrolleras resultaten från en studie vilken genomförts med en 

specificerad metod gentemot resultaten som framkommit från en studie med ett annat 

tillvägagångsätt. När resultaten granskas och bestyrks genom ett flertal metoder så ökar tilltron 

inför de slutliga resultat som redogörs (Jacobsen, 2002). På grund av att den tidigare 

forskningen angående Bitcoin är begränsad och eftersom att Bitcoin endast använts som 

betalningsmedel en kortare tid så är det viktigt att de resultat som presenteras ger ett tillförlitligt 

resultat (ECB, 2016). Nedanstående illustration påvisar vilka metoder som använts i rapporten 

för att uppnå ett trovärdigt resultat.  

http://www.synonymer.se/?query=distinktion
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Figur 1, triangulering. 

 

 

 

Då det finns begränsad tidigare forskning om hur företagen ser på möjligheterna samt riskerna 

som är förenat med Bitcoin som betalningssätt så är det intressant att undersöka denna 

problemformulering med stöd av en kvantitativ samt kvalitativ ansats.   

 

Genom att använda sig av en kvalitativ metod genom intervjuer kan respondenterna själva 

utveckla och urskilja de risker som kan uppstå vid användningen av Bitcoin som 

betalningsmedel. När intervjuerna har genomförts har ett stort fokus lagts på respondentens 

kunskap, inställning och synpunkter på bitcoin som betalningsmedel.  För att öka läsarnas 

förståelse för Bitcoin som betalningsmedel så har även en litteraturstudie genomförts (Lundahl 

& Skärvad, 2016). 

 

Kvantitativ ansats har använts i form av en enkätundersökning vilken har upprättats genom 

slutna frågor för att urskilja företagens uppfattning om Bitcoin.  Då resultaten från 

enkätundersökningen kontrolleras gentemot de resultat som framkommit genom de 

semistrukturerade intervjuerna så kan de slutliga resultaten presenteras med en hög reliabilitet 

(Jacobsen, 2012).  

 

Litteraturstudie 

Semistrukturerade 

intervjuer Enkätundersökning 
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2.2.3 Primärdata 
 

Det finns två sätt att insamla data genom primär- eller sekundärdata. Sekundärdata är material 

som redan finns disponibelt vilken ursprungligen insamlats av andra forskare vilka har 

undersökt och utvärderat materialet från sin egen utgångspunkt. Primärdata är material som 

forskaren själv samlar in och granskar under undersökningsprocessen (Boolsen, 2007).  I denna 

studie används både primär- och sekundärdata. Primärdata har insamlats genom intervjuer och 

genom en enkätundersökning.   

 

 

Intervjuer 

Vid en strukturerad intervju så är samtliga delar strukturerade i förväg (Eliasson, 2006). 

Frågorna som forskaren ställer är nedskrivna i ordagrann form innan intervjun, inga andra 

frågor får ställas vilket gör att forskaren exempelvis inte kan ställa spontana följdfrågor. Även 

bedömningen av intervjun sker i förväg genom checklistor och bedömningsskalor (Lundahl & 

Skärvad, 1999).  

 

Vid en semistrukturerad intervju så inleda oftast intervjun med öppna frågor vilka specificeras 

och smalnas av under intervjuns gång (Denscombe, 2009). Genom att starta intervjun med 

öppna och generella frågor så blir respondenten mer bekväm vilket ger en bra förutsättning 

inför att fortsätta en bekväm dialog. Oftast förbereder forskaren specificerade frågor genom en 

mall innan intervjun, dessa kan dock ändras och utvecklas utifrån respondentens kunskap 

bakgrund och miljö. Vid en semistrukturerad intervju så ges forskaren även möjlighet att ställa 

följdfrågor under intervjun (Jacobsen, 2012).  

 

Samtliga intervjuer som har genomförts har skett i form av semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer bedöms som mest lämplig för denna studie på grund av att 

forskaren ges möjlighet att planera frågeställningarna samtidig samtidigt som forskaren har 

tillfälle att ansätta nya infallsvinklar under intervjun (Denscombe, 2009). Vidare så är det 

fördelaktigt att använda sig av semistrukturerade intervjuer eftersom att alla intervjuer är 

skapade på ett likartat vis vilket gör det enklare för forskaren när data ska sammanställas och 

analyseras samtidigt som det ger en bra stabilitet mellan flexibla samt standardiserade frågor 

(Bryman, 2011). Att använda sig av en strukturerad intervju hade lett till för stora begränsningar 

då frågorna inte kan anpassas utifrån respondenternas kunskapsnivå. För att få så relevant 
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information som möjligt är det viktigt att frågorna kan anpassas efter respondents kunskapsnivå 

för att kunna besvara frågeställningarna på bästa vis (Denscombe, 2009).  

 

 

Enkätundersökning 

Enkätundersökningen har använts som metod för att identifiera synpunkter angående risker och 

möjligheter med Bitcoin som betalningsmedel. Samtliga respondenter som besvarat enkäten 

har tidigare kunskap om Bitcoin, vilket är nödvändigt för att relevant information för studien 

ska kunna insamlas. Alla respondenter som besvarat enkätundersökningen är anonyma, 

anledningen till detta kommer förklaras genom avsnittet forskningsetik. Svaren från 

enkätundersökningen bidrar till att besvara studiens syfte, genom att respondenterna lämnar 

information om deras uppfattning angående de risker och fördelar som finns när Bitcoin som 

betalningsmedel. Fördelen med att använda sig av enkätundersökning är att forskaren når ut till 

ett stort urval till en kostnad som är lägre i jämförelse med personliga intervjuer (Ejlertsson, 

2014). För att få ett stort representativt urval och nå ut till fler respondenter runtom i Sverige 

har en enkätundersökning upprättats. En annan fördel med enkätundersökning är att 

respondenterna har möjlighet att besvara enkäten när de själva har tid att genomföra denna 

vilket medverkar till att svarsfrekvensen blir högre (Bryman, 2011). 

 

 

 
2.2.4 Insamling av teoretisk referensram 
 
Litteraturstudien i denna rapport är i sin helhet upprättad genom böcker och artiklar, vilka har 

insamlats elektroniskt för att få så aktuell information som möjligt. En fördel med att använda 

sig av elektroniska källor är att det finns en stor datamängd tillgänglig och att materialet 

vanligtvis inte kostar något.  Det är viktigt att forskaren har ett kritiskt förhållningssätt när denne 

granskar och samlar in litteratur (Lundahl & Skärvad, 2016).  

 

 

 

 

2.3 Metod – Intervju 
 
2.3.1 Intervju - Urval 
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På grund av att Bitcoin fortfarande är en relativ ny form av betalningsmedel så är informationen 

om Bitcoin något begränsad och det har därför varit viktigt att välja relevanta respondenter för 

att få så adekvat information som möjligt och för att öka trovärdigheten för studien. 

Respondenterna har valts ut på ett konsekvent sätt genom ett koncentrerat urval där syftet varit 

att välja respondenter som har en hög kunskap angående Bitcoin samt genom en 

kompetensspridning för att besvara forskningsfrågorna för studien på bästa vis (Bryman, 2011).  

 

När forskaren gör urvalet så kan respondenterna väljas utifrån direkta eller indirekta faktorer. 

Indirekta faktorer betyder att respondenterna väljs utifrån förhandsinformation. Innan 

respondenten väljs ut så tar forskaren fram väsentlig information om respondenten. Direkta 

faktorer innebär att respondenterna väljs utifrån vad forskaren får information om utifrån 

undersökningen. I denna studie har respondera valts genom indirekta faktorer på grund av att 

det är viktigt att respondenterna som väljs ut inför denna studie innehar relevant kunskap om 

Bitcoin för att syftet med studien ska uppnås. Att använda sig av respondenter som inte innehar 

någon kunskap om Bitcoin eller virtuella valutor hade inte tillfört relevant information för 

denna studie. Urvalskriterier för denna studie är att samtliga respondenter ska inneha kunskap 

om Bitcoin. Det är dock inte bestämt vilka som ska väljas ut för undersökningen utifrån ett visst 

kön eller ålder. Det som är relevant för denna studie är istället att respondenterna har kunskap 

om Bitcoin (Lundahl & Skärvad, 2016).   

 

Genom att använda sig av ett målinriktat urval så blir det möjligt att få en bra dispersion mellan 

respondenterna för att få en samlad uppfattning om respondenternas inställning till Bitcoin som 

betalningsmedel. Genom att spridningen mellan respondenternas kunskap skiljer sig åt så får 

studien en balanserad överblick och på så sätt kan jag undvika att rapporten får en snedriven 

eller ensidig bild (Denscombe, 2009).  

 

Alla respondenterna presenteras nedan. För att studien ska kunna göra en mer inträngande 

studie inom skälig tid så har antal respondenter begränsats. Totalt har sex stycken respondenter 

intervjuats (Jacobsen, 2002).  
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Respondent Yrkestillhörighet Längd för 

intervju 

Datum för 

intervju 

Sara Andersson Riksbanken, 

avdelningen för 

finansiell stabilitet. 

75 minuter 2017-02-28 

Anders Eriksson Forskare inom 

kryptoteknik. 

60 minuter 2017-02-15 

Thomas Stjernlöf 

 

Riksbanken, 

avdelningen för 

finansiell stabilitet. 

60 minuter 2017-03-06 

Elias Johansson Finanspolisen, 

kriminalkommissarie.  

75 minuter 2017-03-20 

Sanna Wetter 

 

Finanspolisen, 

kriminalkommissarie.  

60 minuter 2017-03-01 

Hans Öst Webhallen, 

ekonomiansvarig 

60 minuter 2017-03-21 

 

 

Riksbankens primära uppgift är att verka för att betalningsväsendet ska fungera på ett säkert 

och produktivt sätt, samt att bevara ett fast penningvärde (Riksbanken, 2016). Sara Andersson 

och Thomas Stjernlöf arbetar båda på Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet. Jag vill 

uppmärksamma läsarna på att det är respondenternas egna synpunkter som presenteras under 

intervjun och de behöver inte nödvändigtvis spegla Riksbankens åsikter.  

 

Finanspolisens primära uppgifter är att ta emot, behandla och undersöka information som berör 

penningtvätt, finansiering av terrorism, bedrägliga betalningsmedel och brott mot miljön. 

Finanspolisen försöker att få ett högt förtroende hos medborgarna i Sverige gällande 

betalningsmededel. Elias Johansson och Sanna Wetter arbetar för finanspolisen och det är 

relevant att intervjua dessa för denna studie eftersom att de kan förklara och jämföra riskerna 

med att använda traditionella betalningsmedel gentemot att använda Bitcoin. 
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Webhallen var det första företaget som började ta betalt i Bitcoin (Dagens industri, 2014). Hans 

öst arbetar som ekonomichef och har jobbat på webhallen ända sedan Bitcoin först 

introducerades som betalningsmedel. Han har därför kunskap om hur introduceringen av 

Bitcoin har fungerat för företaget, vilket är relevant information för denna studie då Bitcoin 

som betalningsmedel ska analyseras. 

 

Vidare så har jag intervjuat en forskare, Anders Eriksson, som är verksam inom 

forskningsområdet kryptoteknik och som forskat inom virtuella valutor, inklusive Bitcoin. Han 

håller vidare seminarier och föreläser om virtuella valutor för att lära och besvara frågor 

angående Bitcoin och andra virtuella valutor. På grund av att Bitcoin är uppbyggd genom 

kryptoteknik så är det intressant att studera uppbyggnaden och de risker som finns genom att 

använda Bitcoin som betalningsmedel och det är därför relevant att intervjua en forskare som 

innehar teknisk kompetens inom området (Bitcoin, 2016).  

 

2.3.2 Intervju – Förberedelser 
 

Alla respondenter kontaktades genom telefon innan intervjun genomfördes, forskaren gjorde 

en kortfattad introduktion av rapporten och förklarade vad respektive individ kunde tillföra till 

studien. Genom att kontakta respondenterna över telefonen så måste individen inta en ställning 

direkt, därefter så skickade jag fullständiga uppgifter skriftligen till respektive respondents 

mejl. I detta mejl framgick fakta om studien och vad syftet med undersökning var (Lundahl& 

Skärvad, 2016). 

 

Frågorna vid intervjun introducerad med respektive respondents position, arbetssysslor och 

tidigare kännedom om Bitcoin. Intervjun delades in i två delar: bakgrund och framtid. Den 

första delen som berör bakgrund innehåll frågor vilka ställdes för att få information om tidigare 

erfarenheter av Bitcoin och vilka för- och nackdelar de upplevt med Bitcoin. Den andra delen 

handlar om Bitcoins framtid och innehåll frågor vars syfte var att ta reda på respondenternas 

uppfattning om hur Bitcoin skulle kunna verka som ett betalningsmedel i framtiden och vilka 

risker och möjligheter som detta eventuellt skulle kunna leda till, samt om huruvida 

respondenterna ansåg att Bitcoin är ett hållbart betalningsmedel. 

 

Intervjuguiden skickades till respektive respondents mejl i förhand för att respondenten skulle 

kunna ges möjlighet att i förväg göra iordning sina svar, detta för att svaren skulle bli så 
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detaljerade och ingående som möjligt. En positiv effekt av detta var att respondenterna hade 

förberett sig inför intervjuerna. En negativ effekt är dock att spontaniteten minskar på grund av 

att frågorna skickas ut på förhand (Jacobsen, 2002).  Om frågorna bedöms vara ledande så kan 

det medföra till att respondenten kan ledas till vissa associationer före intervjun vilket inte är 

fallet om respondenten endast får fakta om syfte och ämne för studien. För denna studie så 

ansåg jag ändå att det var bättre att frågorna delades ut i förväg för att respondenterna skulle 

känna sig tillfreds under intervjun och för att få så relevanta och innehållsrika svar som möjligt 

(Bryman, 2011). 

 

Skälig tid för intervjun fastställdes i förväg med samtliga respondenter. Alla respondenter gav 

en timme som förslag för rimlig tidsåtgång för intervjun. Enligt Jacobsen (2011) så är en 

lämplig tidsåtgång för en intervju från ungefär sextio minuter till nittio minuter, vilket samtliga 

intervjuer tillgodoser (Jacobsen, 2011).  

 

2.3.3 Intervju – Genomförande 
 

Jag har genomfört sex stycken intervjuer, samtliga av dessa har skett genom telefonkontakt. 

Genom att forskaren använder sig av telefonintervjuer så behöver inte denna resa runt i landet 

för att kunna genomföra intervjuerna med de olika respondenterna. I dagens samhälle har nästan 

alla människor tillgång till telefon vilket gör att möjligheterna till att få ett representativt urval 

ökar. En annan fördel med telefonintervjuer är att de är både billigare och även ett snabbare 

alternativ i jämförelse med intervjuer som sker ansikte mot ansikte(Denscombe, 2009). Boolsen 

(2007) menar att respondenterna är precis lika ärliga vid en telefonintervju som de är vid en 

intervju som genomförs ansikte mot ansikte.  

 

När forskaren genomför en telefonintervju så ges denne möjlighet att tydliggöra vad syftet med 

intervjun är och om respondenten är osäker på något under intervjun så kan forskaren utveckla 

frågan ytterligare vilket gör att missförstånd kan undvikas(Bryman, 2011).  Det som är negativt 

med telefonintervjuer är att det kan finnas störande objekt i omgivningen som respondenten 

befinner sig i under intervjun, som exempelvis en radio som är påslagen samtidigt (Boolsen, 

2007).  

 

En av anledningarna till att jag har valt att använda mig av telefonintervjuer är att jag inte blir 

begränsad geografiskt. De respondenter som innehar relevant kunskap för denna studie är inte 
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lokaliserade nära mig geografiskt. I det geografiska närområdet har jag inte funnit någon 

respondent som innehar den kunskap som är relevant för denna studies syfte. För att få så 

relevant data från intervjuerna som möjligt så har jag därför letat efter respondenter i hela 

Sverige. För att undvika att respondenten är jäktad under intervjun så har samtliga respondenter 

fått välja en tid och datum som passar bäst för dem. Jag har även frågat varje respondent innan 

vi påbörjat intervjun om det fanns några störande moment i dennes miljö, en av respondenterna 

hade en tv påslagen och jag bad då respondenten stänga av apparaten för att undvika en sämre 

kvalitet på intervjun (Boolsen, 2007).  Vidare så förberedde jag mig noggrant inför varje 

intervju för att vara förberedd på eventuella följdfrågor och för att ha en god kunskap om 

frågorna (Lantz, 2013).  

 

2.4 Metod – Enkätundersökning 
 

 
2.4.1 Enkätundersökning - Urval 
 

Precis som vid urvalet för intervjuerna så är har endast respondenter som har kunskap om 

Bitcoin valts ut för enkätundersökningen. Jag har valt att välja respondenter som har tidigare 

kunskap om Bitcoin på grund av att syftet med denna studie är att kartlägga de risker och 

möjligheter som betalningssättet med Bitcoin innebär. För att få relevant information inom detta 

område så behöver respondenterna ha kunskap om vad Bitcoin är och hur det fungerar, annars 

finns det ingen möjlighet att respondenterna ska kunna ge relevanta åsikter och information om 

möjligheter och risker med att ha Bitcoin som betalningsmedel. Samtliga frågor som upprättats 

i enkätundersökningen har därför utformats på ett vis som gör att de endast är anpassade för 

respondenter som har kunskap om Bitcoin.  

 

Det första urvalet gjordes genom att ta hjälp av Anders Eriksson, forskare inom kryptoteknik 

vilken intervjuades den 15 februari 2017, han publicerades enkäten på två stycken digitala 

seminarier som hölls för användare av Bitcoin, vilken nådde ut till totalt 55 stycken deltagare. 

Det andra urvalet genomfördes genom att kontakta domänen bitcoin.se för att få enkäten 

publicerad på deras hemsida. Genom att få enkäten publicerad på bitcoin.se så når enkäten ut 

till en stor population användare av Bitcoin. Genom att enkäten når ut till en större population 

så bör svarsfrekvensen höjas vilket innebär att validiteten stärks (Bryman, 2011).  
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Båda urvalen är av typen självurval vilket innebär att respondenterna själva avgör om de vill 

medverka i undersökningen eller inte. Det finns vissa nackdelar med att använda sig av denna 

typ av urval som exempelvis att snedheter kan uppstå på grund av att det endast är individer 

som besöker hemsidan eller seminariet där enkätundersökningen finns tillgänglig som kan 

besvara enkäten(Jacobsen, 2002).  

 

Under tiden från den 25 februari till och med den 15 mars 2017 så fick jag totalt 57 stycken 

svar på enkätundersökningen. Dock så ger inte svaren från enkätundersökningen ett 

representativt urval på grund av att det inte går att ta reda på hur många individer som valt att 

inte besvara enkäten och hur många som nyttjar Bitcoin totaltsett i Sverige, då denna 

information inte finns tillgänglig i dagsläget.  Detta är dock av mindre betydelse då jag inte har 

som syfte att genomföra ett sannolikhetsurval utan endast skapa en samlad bild om hur Bitcoin 

uppfattas som betalningsmedel och vilka risker samt möjligheter som det medför. Denna 

problematik kommer att diskuteras ytterligare i kapitlet metodkritik 2.7 (Bryman, 2011).  

 

2.4.2 Enkätundersökning - Förberedelser 
 

Innan det slutgiltiga enkäten publicerades så genomfördes en testenkät vilken besvarades av tio 

stycken personer. Vilken genomfördes genom ett icke-slumpmässigt bekvämlighetsurval, 

vilket betyder att forskaren frågar individer som är lätta att få kontakt med såsom familj, vänner 

och kollegor. Samtliga personer som besvarade enkäten hade tidigare kunskap om Bitcoin. 

Syftet med testenkäten var att respondenterna skulle ge sina synpunkter på eventuella stavfel, 

otydligheter eller om något svarsalternativ behövde tas bort eller läggas till. Genom testenkäten 

framkom tre stycken stavfel samt att det behövde läggas till svarsalternativ ”annat” på två 

stycken frågor(Denscombe, 2009).  

 

Att göra en testenkät kan jämföras med en pilotstudie vilket är viktigt att göra före det att den 

definitiva enkäten publiceras (Eliasson, 2006). En pilotstudie innebär att forskaren prövar 

enkäten i en liten skala först, genom att dela ut enkäten till några respondenter som helst hör till 

det urval som är aktuellt för studien (Arbnor & Bjerke, 1994) 

 

När en enkät upprättas är det viktigt att forskaren tar hänsyn till frågeformulärets längd. Det 

finns inte några exakta regler på hur många frågor som en enkät bör innehålla då det kan skilja 
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sig åt beroende på exempelvis ämne och hur komplexa frågorna är (Eliasson, 2006). Forskaren 

måste bedöma hur många frågor enkäten ska inrymma. Enkäten bör inte omfatta för många 

frågor på grund av att det kan leda till att respondenten tappar tålamodet och avbryter enkäten 

för att den är för tidskrävande och komplicerad. En alltför stor och omfattande enkät skrämmer 

ofta bort individer från att besvara enkäten. Det är därför viktigt att forskaren utvärderar 

omfattningen på enkäten (Denscombe, 2009).  

 

Frågeformuläret bör göras så kortfattat som möjligt och frågorna bör avgränsas till det ämne 

som är väsentligt för studien. Vidare bör forskaren undvika omotiverade frågor som inte hör till 

området (Eliasson, 2006). Det handlar om att finna en balans när enkäten upprättas, det ska 

finnas tillräckligt med frågor för att forskningsfrågorna för studien ska kunna besvaras samtidigt 

som det inte får finnas för många frågor vilket kan leda till att respondenterna inte kommer 

förmå sig till att besvara enkäten. Om respondenterna inte orkar besvara enkäten leder det till 

en lägre svarsfrekvens vilket i sin tur innebär att tillförlitligheten för studien minskas(Bryman, 

2011).   

 

Forskaren bör kontrollera att enkäten endast innehållet frågor som är nödvändiga för studien 

samt se över om et finns några upprepande frågor och om så är fallet så ska dessa tas bort. 

Vidare så är det viktigt att enkäten upprättas på ett vis som gör att den är enkel för respondenten 

att besvara (Eliasson, 2006). När enkäten är färdig så bör forskaren göra en testenkät för att se 

hur lång tid det tar att besvara denna, när detta har genomförts så får forskaren bedöma om 

respondenterna i denna målgrupp kommer att ta sig den tid som behövs för att besvara enkäten 

(Denscombe, 2009). 

 

Jag har sett över frågeformulärets längd och försökt göra enkäten så kort som möjligt genom 

att enbart ha med frågor som är nödvändiga för studien. Vidare har jag sett över om upprepade 

frågor finns, genom testenkäten framkom att två stycken frågor överlappade varandra varav en 

av dessa togs bort. När testenkäten genomfördes fick samtliga respondenter svara på om de 

tyckte att enkäten var för omfattande eller innehåll för många frågor, det var ingen av de 

tillfrågade som tyckte att enkäten var för stor utan samtliga tyckte att enkäten och antalet frågor 

var lagom, 

 

En enkät kan upprättas genom att ha öppna eller slutna frågor, eller genom en blandning av 

bådatyper av frågor. Öppna frågor betyder att det inte finns något förutbestämt svarsalternativ, 
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vilket innebär att det inte finns några givna svarsalternativ. Slutna frågor har givna 

svarsalternativ som exempelvis ja eller nej. Fördelen med slutna frågor är att det underlättar för 

forskaren när svaren ska analyseras och att det även blir lättare för respondenten att besvara 

enkäten (Trost, 2012).  När syftet med enkäten är att ta reda på hur respondenterna tänker i vissa 

situationer är öppna frågor att föredra.  När forskaren vill få svar genom tabeller och statistik 

så passar det bättre att använda sig av slutna frågor (Arbnor & Bjerke, 1994).   

 

Enkätundersökningen i denna studie är upprättad genom slutna frågor, respondenterna har alltså 

fyllt i enkäten genom redan angivna svarsalternativ. Då syftet med enkätundersökningen är att 

kunna presentera svaren genom statistik och tabeller när materialet analyseras. Vidare så 

underlättar slutna svarsalternativ för respondenten när dem ska besvara enkäten (Trost, 2012).  

 
 
 
2.4.3 Enkät – Genomförande 
 

Enkätundersökningen upprättades genom tjänsten Survio. När jag hade gjort färdigt samtliga 

förberedande åtgärder så publicerades enkäten, jag fick sedan tillgång till samtliga svar genom 

mina sidor på Survio. Jag kunde sedan ladda ner alla svaren i PDF-format. Fördelen med att 

använda sig av Survio var att samtliga svar krypterades automatiskt. När enkätundersökningen 

upprättades så kunde jag själv välja om det skulle finnas flera eller ett svarsalternativ, vilket 

bidrar till att missuppfattningar minskar (Bryman, 2011). När det fanns flera val så 

tydliggjordes detta, genom att detta meddelades i en stödtext.  

Under tiden från den 25 februari till och med den 15 mars 2017 så fick jag totalt 57 stycken 

svar på enkätundersökningen.  

 
2.5 Forskningsetik 
 
Etik handlar bland annat om integritet, konfidentialitet och anonymitet.  Personerna som 

medverkar inom forskning ska skyddas från skada och de ska kunna upprätthålla sin integritet, 

få information om vad som kommer att ske och vad syftet med undersökningen är (Eliasson, 

2006). Forskaren ska vidare upplysa samtliga respondenter om att de inte är förpliktigade till 

att delta i undersökningen och att de kan låta bli att medverka i studien om de vill (Bryman, 

2011). När jag kontaktade samtliga respondenter som intervjuades så berättade jag vad just de 

kunde tillföra till studien och jag gav även information om att studien var helt frivillig. Vidare 
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så berättade jag att de kunde avböja att delta i studien när de vill samt att de även kunde välja 

att låta bli att svara på enstaka frågor under intervjun om de av någon anledning inte vill svara 

på dem.  I den inledande texten till enkätundersökningen så meddelades respondenterna att 

deras delaktighet i undersökningen var helt frivillig och att de kunde välja att avbryta 

undersökningen när som helst.  

 

Det är viktigt att respondenterna erbjuds anonymitet för att bidra till en högre deltagande nivå 

för undersökningen (Eliasson, 2006). Om anonymitet inte erbjuds så kan personer välja att inte 

delta i undersökningen enbart eftersom de är rädda för att deras svar ska kopplas till dem. För 

att få svar på enkätundersökningen bedömdes anonymiteten vara en viktig faktor på grund av 

att syftet med enkäten var att få kunskap om respondenternas användande av Bitcoin, vilket kan 

bedömas som känslig information (Jacobsen, 2002). De sex stycken respondenterna som 

intervjuades erbjöds också anonymitet, vilket alla tackade nej till. Vidare så fick alla 

respondenter tillfälle att konfirmera sina uttalanden innan studien publicerades.  

 

Jag har i denna studie gett information om undersökningens syfte genom att jag skickat 

information till samtliga respondenter innan intervjun. Respondenterna till 

enkätundersökningen upplyste om syftet genom den inledande texten som visades innan 

enkäten påbörjades. Den inledande texten inför enkätundersökningen sågs även över så att den 

inte blev för genomgripande, på grund av att det finns en risk att respondenten väljer att inte 

besvara enkäten om den introducerande texten är alltför informativt (Bryman, 2011).   

 

Begriplighetskravet innebär att all fakta ska försöka göras förståelig även för individer som inte 

har några tidigare kunskaper inom forskningsområdet och att svårbegripliga termer försöker att 

undvikas i den mån som det är möjligt (Eliasson, 2006). Det finns flera tekniska begrepp som 

är kopplade till Bitcoin vilka kan vara svårbegripliga för någon som inte har förkunskaper inom 

området. Jag har därför försökt att undvika att ha med onödiga komplexa termer, dock så behövs 

vissa tekniska termer vara med för att Bitcoin ska kunna förklaras på ett bra sätt. För att 

underlätta förståelsen för läsarna har jag därför lagt till en definitionslista som förklarar dessa 

tekniska termer, listan introduceras i början av uppsatsen (Olsson & Sörensen, 2011). 
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2.6 Reliabilitet och validitet 
 

Reliabilitet betyder att undersökningens resultat ska vara detsamma om studien skulle utföras 

på nytt. Det är extra viktigt att beakta reliabiliteten inom kvalitativa undersökningar (Bryman, 

2011)  

 

Vidare så handlar reliabilitet om huruvida respondenterna kommer att omformulera sina svar 

som de gett under intervjun beroende på vilken person som intervjuar dem. Om respondenterna 

ger olika svar beroende på vem som intervjuar dem så kommer även det insamlade materialet 

skilja sig åt (Eliasson, 2006).  För att öka studiens reliabilitet så har intervjuguiderna upprättats 

med ungefär samma frågeställningar för samtliga respondenter, för att dessa svar ska kunna 

jämföras gentemot varandra på ett enkelt sätt. Det är endast ett fåtal frågor i intervjuguiderna 

som skiljer sig åt på grund av respondenternas olika förkunskap. Genom att samtliga 

respondenter valt att inte vara anonyma och eftersom att intervjuguiderna finns tillagda i 

uppsatsen så skapar det en god möjlighet till att reproducera resultaten från intervjuerna. Vilket 

tyder på en hög reliabilitet på grund av en hög replikerbarhet(Olsson & Sörensen, 2011).    

 

Alla intervjuer som genomförts har spelats in vilket underlättade när intervjuerna skulle 

analyseras, då jag kunde lyssna på intervjuerna obegränsat antal gånger och få en ordagrann 

upprepning om vad som sagt under samtliga intervjuer. Att intervjuarna spelades in var även 

fördelaktigt när intervjuerna genomfördes på grund av att jag kunde lägga allt fokus på 

respondenten utan att behöva koncentrera mig på vad jag behövde skriva upp, vilket främjar 

det fria samtalsflödet. En nackdel med att intervjuerna spelas in är att intervjun kan kännas 

onaturlig och tillgjord, vissa individer kan även tycka att det är obehagligt att intervjun spelas 

in (Kvale & Brinkmann, 2009). När jag jämförde fördelarna mot nackdelarna så ansåg jag att 

fördelarna vägda tyngre, på grund av att studiens reliabilitet styrks genom att samtliga intervjuer 

dokumenteras ordagrant(Olsson & Sörensen, 2011).     

  

Beträffande enkätundersökningarna så svarade alla respondenter på exakt samma frågor. 

Enkätundersökningen finns tillagd i denna uppsats under bilagor, vilket gör att undersökningen 

kan utföras på nytt. Något som man bör ha i åtanke är dock att teknologin är under ständig 

utveckling, vilket innebär att svaren från enkätundersökningen kan förändras på grund av 

innovationer och teknisk utveckling som kan komma att påverka individernas syn på 

betalningsmedel (ECB, 2016).  
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2.7 Validitet 
 

Validitet innebär att man verkligen mäter det som man vill mäta. Forskaren bör undersöka om 

de resultaten som presenterats kan kopplas samman eller inte (Bryman, 2011). Validiteten 

uppfylls när tillvägagångssättet undersöker det som den ska undersöka. För att uppnå en hög 

validitet så har undersökningens syfte och frågeställningar noggrant setts över vid flera tillfällen 

för att säkerhetsställa att undersökningen överensstämde med ändamålet för studien. Jag har 

vidare sett över enkätfrågorna och frågeställningarna inför intervjun för att dessa ska vara 

lämpliga och kvalificerade för att besvara studiens frågeställningar (Kvale & Brinkmann, 

2009).    

 

Validiteten för denna studie stärks även genom att denna studie tillämpar sig av triangulering 

och att tre stycken insamlingsmetoder tillämpas, vilket gör att läsarna tillförsikt inför de resultat 

som redovisas ökar på grund av att resultaten kan styrkas och valideras genom olika metoder. 

En nackdel med triangulering är att resultaten ibland inte stämmer överens med varandra 

(Bryman, 2011).   

 

För att stärka validiteten så har jag vidare beskrivit hur jag gått tillväga när undersökningen 

utförts och såväl enkätfrågorna som intervjufrågor är bifogade vilket gör det möjligt att göra en 

replikering av studien(Olsson & Sörensen, 2011).   

 

Som jag nämnde ovan är teknologin i ständig utveckling och även programvaran för Bitcoin 

kan komma att förändras i framtiden, vilket gör att det kan eventuellt kan råda andra 

omständigheter vid en studie i framtiden (ECB, 2016)   

 

 

2.8 Källkritik 
 

Det är viktigt att forskaren har en kritisk inställning till allt material som insamlas. När jag 

samlat in information i denna studie så har jag haft ett kritiskt förhållningssätt, för såväl primär- 

som sekundärdata. På grund av att den nuvarande forskning angående Bitcoin är begränsad så 

har jag noggrant beaktat all sekundärdata som insamlats. Jag har sett över varifrån materialet 

kommer, vem som har publicerat informationen och beaktat materialets relevans för studien. 

Till största del så har är de flesta elektroniska källorna som använts i studien publicerade av 

allmänt kända myndigheter. Alla övriga elektroniska källor från exempelvis tidningsartiklar har 
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kontrollerats gentemot andra källor innan användning för att verifiera dess validitet(Olsson & 

Sörensen, 2011).   

  

Samtliga intervjuer genomfördes genom telefonsamtal under likartade omständigheter utan 

några avvikande moment i miljön. Jag kontrollerade vid varje intervju att det inte fanns några 

störande moment i bakgrunden innan jag började ställa mina frågor, vid en intervju var en tv 

påslagen vilken respondenten stängde av innan intervjun påbörjades.   

 

 

2.9 Metodkritik 
 

När enkätundersökningen utfördes så hade inte respondenterna någon att fråga ifall de var 

osäkra på något svarsalternativ eller någon fråga. På grund av detta så finns en risk för att 

respondenterna kan ha missuppfattat frågorna (Ejlertsson, 2014). För att undvika denna 

problematik så uppgav jag mitt telefonnummer i enkätundersökning, för att respondenten skulle 

kunna kontakta mig vid eventuella frågor.   

 

På grund av att enkätundersökningen enbart besvarades av personer som antingen har kunskap 

eller förfogar över Bitcoin så måste resultaten från enkätundersökningen beaktas med ett kritiskt 

förhållningssätt. Det finns en risk att respondenterna besvarar enkäten på ett vis som gör att den 

överensstämmer med de sociala normer som finns inom en specifik grupp. På grund av detta så 

finns en risk att resultaten ger en överdriven bild av positiva värderingar och synssätt (Eliasson, 

2006). Vilket kan leda till bias, vilket innebär att insamlandet av material kan innehålla 

systematiska fel och att materialet kan ha en viss snedrivning (Ejlertsson, 2014).  

 

För denna studie bedömde jag ändå att det var nödvändigt att endast ha med respondenter som 

innehar kunskap om Bitcoin på grund av att individer utan någon som helst förkunskap om 

Bitcoin inte hade kunnat tillföra någon relevant information angående Bitcoin som 

betalningsmedel. På grund av ovanstående kommer jag att beakta resultaten från 

enkätundersökningen genom ett kritiskt synssätt när materialet analyseras.   
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3. Teoretisk referensram 
 

 

I detta kapitel introduceras först vad pengar är, dess funktion och varför det finns som 

betalningsmedel sedan beskrivs det kontantlösa samhället. Kapitlet avslutas genom att 

presentera fiatpengar, centralbankernas roll samt förklara varför dessa har ett statligt 

monopol. Slutligen beskrivs riskerna med de traditionella betalningssmedlena.  

 

 
3.1 Pengar 

För att få en förförståelse för vad pengar har för funktionalitet och hur det verkar som 

betalningsmedel så är det viktigt att förstå hur användandet av pengar grundades och vad det 

har tillfört.  Innan pengar introducerades så skedde all form av handel genom att byta olika 

varor och tjänster. Denna typ av handelssystem var både komplicerad och kostsamskrävande 

på grund av att varje försäljning begärde ett köp som motprestation. Vidare så var detta system 

komplicerat då priset för en vara eller tjänst kunde formuleras på flera olika vis. Dagens 

handelssystem sker genom monetär ekonomi vilket innebär att en vara eller tjänst byts gentemot 

ett allmänt accepterat betalningsmedel (Fregert och Jonung, 2010). 

 

Det monetära systemet är fördelaktigare än det tidigare systemet med byteshandel på grund det 

blir en lägre kostnad för handel på grund av att det finns ett mindre antal relativpriser. När den 

monetära ekonomin introducerades så medförde det till att utvecklingen och specialisering 

inom handeln ökade. När den monetära ekonomin påbörjades så skedde utbytet genom stora 

mynt vilka var gjorda av ädelmetall vilket senare kom att utvecklas till papperspengar, vilka 

utfärdades i form av depositionsbevis. Det var detta som medförde att det skapades ett behov 

av de första bankerna. De första bankerna som grundades delade ut depositionsbevis och hade 

även en säkerhet i form av guldreserv, vilket benämns guldmyntfotsystem (Fregert och Jonung, 

2010).  

De privata bankerna fortsatte att öka i antal på grund att fler upptäckte att det fanns en chans att 

tjäna pengar genom att trycka papperspengar i egna valutor. Dessa privata banker som tryckte 

pengar i egen valuta kom senare att kontrolleras av varje nations regering. Dessa regleringar 

och rättsregler fortsatte att utvecklas tills dess att centralbankerna hade total monopol över att 

skapa pengar (Sveriges Riksbank, 2017). 
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Det finns inte många företag eller myndigheter som skulle acceptera ett annat betalningsmedel 

än det som är allmänt erkänt som betalningsmedel. Om en större andel individer skulle byta 

betalningssätt så skulle det däremot kunna leda till en förändring av betalningssätt vilket innebär 

att ett nytt betalningsmedel skulle kunna ta över relativt snabbt.  En annan sak som bestämmer 

vilket betalningsmedel som råder är de regleringar och lagar som fastställs av myndigheter och 

regeringar. Alla länder har någon form av skatt som inbetalas, vilken staten använder för att 

bekosta offentliga utgifter. Skatteinbetalningar genomförs alltid i landets officiella valuta, 

vilket medför att den officiella valutan får en fördel framför andra valutor (Skatteverket, 2017). 

 

3.2 Pengars funktion 
 

I dagens samhälle används begreppet pengar som en definition av betalningsmedel men också 

som en beskrivning av storleken för våra inkomster och tillgångar.  De tre huvudsakliga 

funktionerna som pengar har i dagens samhälle är uppdelade i tre delar (Fregert och Jonung, 

2010): 

 Bytesmedel – Ett bytesmedel är en beståndsdel som kan bytas mot alla sorters varor 

och tjänster. Pengar i sig har egentligen inget egenvärde, utan värdet för pengar har 

skapats genom att det är allmänt erkänt som ett betalningsmedel.  Vilket gör att 

individerna har ett förtroende för att pengar även i framtiden kommer vara ett 

bytesmedel som garanterar en framtida ersättning.  

 Värdemätare- När pengar används som bytesmedel garanteras ett prissystem där 

samtliga varor och tjänsters värde specificeras i samma mått. Vilket förenklar beslut 

och effektiviserar handeln på grund av att alla handelsvaror utrycks i samma mått och 

referensramar.  

 Värdebevarare–Pengar behåller sitt värde över tid.  I jämförelse med bytesekonomi så 

sker försäljning och köp i en monetär ekonomi som fristående enheter, oberoende av 

varandra. Köp och försäljningen behöver inte göras på samma gång, pengarna har kvar 

sitt värde ändå.  Att pengar behåller sitt värde över tid ska dock inte förväxlas med att 

prisnivån är konstant, prisnivån kan både stiga och sjunka.  Prisnivån kan förändras 

på grund av exempelvis deflation eller inflation.  
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3.3 Kontantlöst samhälle 
 

Att ett samhälle är kontantlöst karakteriseras av att det finns betalningssystem vilka är 

kontantlösa, vilket innebär att kunden som gör en penningtransaktion utan att använda sig av 

sedlar eller mynt. När kunden utför penningtransaktionen så används istället exempelvis ett 

betalkort eller någon annan sort av elektronisk överföring (Nwankwo och Eze 2013).  

I dagens samhälle så har pengsystemet digitaliserats runtom i hela världen, majoriteten av 

transaktionerna genomförs elektroniskt med kontobaserade betalningar som exempelvis 

kortbetalningar eller bankbetalningar. Sedan finns det kontanta betalningar vilket innebär att 

bytet av pengar genomförs direkt på platsen för försäljningen, bytet sker genom att köparen ger 

säljaren kontanter (Segendorf och Jansson, 2012). Fördelar med kontantbetalning är att 

transaktionen genomförs anonymt, en nackdel är att innehavaren kan bli bestulen på sina 

kontanter. Fördelen med elektroniska kontobaserade betalningar är att du kan göra ett köp utan 

att behöva vara på plats fysiskt, en nackdel är dock bedrägerier och ID-stöld (Guibourg, 1997). 

Myndigheter försöker dock förhindra anonyma transaktioner på grund av att de kan vara bra att 

använda sig av vid illegala aktiviteter och på svarta marknaden. Betalningar som genomförs 

med elektroniska kontobaserade betalningar samt kontant betalning benämns som traditionella 

betalningsmedel (Segendorf och Jansson, 2012).  

På grund av att kontanter har använts i flera tusentals år så har en hög trovärdighet skapats, 

kontanter garanterar en ersättning i framtiden. Det höga förtroendet för kontanter har även 

skapats genom att deras värde garanteras av staten. Under de senaste 70 åren har kortutgivare 

som exempelvis Mastercard och Visa tillsammans med bankerna skapat en tilltro för 

kortbetalningar, genom att garantera kunderna om att kortbetalningar kommer generera en 

ersättning i framtiden. Denna tilltro har byggts upp med hjälp av säkra försäkringar och system 

mot potentiella bedrägerier. Det betalsätt som skulle kunna ersätta kontanter måste ha en hög 

trovärdighet och pålitlighet för att det ska kunna ersätta kontanter (Arvidsson 2013).  

I jämförelse med tiden som det tog för att trovärdigheten inför kontanter skulle byggas upp så 

har tillförlitligheten inför kortbetalningar skett i en snabbare takt (Arvidsson 2013). I samhället 

finns en ökad trend för att använda kortbetalningar istället för att nyttja sig av kontanter. En 

annan trend som ökar snabbt runtom i världen är mobilbetalningar (Ondrus och Pigneur 2006).  

Det är alltfler som anser att det traditionella betalningssättet med kontanter är besvärligt och 

även att det är riskabelt att inneha kontanter i en större mängd. Vidare så finns inte alltid 
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kontanter tillgängligt när det finns ett behov av dem (Lorenz 2009). Banker i hela världen har i 

allt högre utsträckning börjat använda sig av elektroniska betalningssätt genom exempelvis 

kreditkort och mobilbetalningar, vilket skapar en högre kundtillfredsställelse och en bättre 

kundservice (Salhieh, AbuDoleh & Hijazi 2011). 

Användandet av elektroniska betalningssätten ökar ständigt runtom i hela världen. Det finns 

dock en viss osäkerhet gentemot de elektroniska betalningssätten på grund av att den finns en 

viss osäkerhet över hur säkra dessa betalsätten egentligen är. Vid betalning genom betalkort så 

finns det en risk för bedrägerier och även för ID-stöld. För att samhället ska fortsätta använda 

sig av de nya elektroniska betalningssätten så måste de nya betalningsmedlen få kunderna att 

lita på dem (Lorenz 2009).   

De främsta och mest etablerade alternativen till kontanter är mobilbetalningar och betalkort. 

Vidare så har användandet av virtuella valutor börjats använda i allt större omfattning i hela 

världen. Genom att dessa nya betalningssätt tar över allt mer så kommer användandet av 

kontanter att minska ytterligare.  Pengar kommer alltid att finnas i någon form, men de nya 

elektroniska betalningssätten gör att samhället alltmer går mot att bli kontantlöst (Zorpette 

2012). När samhället blir kontantlöst så måste alla betalningssätt som tidigare genomförts med 

kontanter ersättas med elektroniska betalningar. För att kunderna ska känna en större 

tillförlitlighet gentemot de nya elektroniska betalningssättet krävs att dessa blir korrekt 

placerade, att de går snabbt och att riskerna för bedrägerier och ID-stöld är små (Arvidsson 

2013). 

 

3.4 Centralbankernas roll & Fiatpengar 
 

Fiatpengar innebär att staten tillverkar pengar vilka egentligen inte har något realt värde, det 

finns endast en begränsad täckning genom exempelvis guld. Fiatpengar har ett värde endast på 

grund av att staten garanterar dess värde. Om centralbanken utnyttjar tilltron och bryter tilliten 

så kan det leda till enorma finansiella problem. Fiatpengar skapas i samtliga länder runtom i 

världen och är den officiella nationella valutan i respektive land, den monetära basen. I dagens 

civilisation omfattas finansieringens penningmängd av kreditpengar (Ferguson 2008). 

Pengar utgör grunden i det ekonomiska systemet och är därför direkt kopplad till 

penningpolitiken. Varje land har en centralbank som ansvarar över säkerheten hos 

betalningssystemen samt fattar beslutar angående penningpolitiska åtgärder. Praktiskt så 
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genomförs dessa penningpolitiska beslut genom att den monetära basens omfattning 

modifieras. Nya fiatpengar skapas genom att centralbanken utlånar pengar till ekonomiska 

inrättningar och köper ekonomiska resurser (Fregert och Jonung, 2010).  

Centralbanken är oberoende av regering och riksdag, vilket betyder att varken regeringen eller 

riksdagen får avgöra hur Centralbanken ska besluta gällande frågor som berör penningpolitik. 

Riksdagen har således gett fullständigt ansvar för penningpolitiken till Centralbanken 

(Riksbanken, 2017).   

Centralbanken organisation regleras av riksbankslagen. I riksbankslagen framgår att 

Riksbanken har två primära uppgifter, att ansvara över landets guld- och valutareserv. Guld – 

och valutareserven används dels för att inverka på kronans värde genom att sälja eller köpa 

valuta. Reserven kan också utnyttjas om Svenska banker behöver ett lån på grund av att de har 

likviditetsproblem (Riksbanken, 2017).   

Den andra uppgiften som Centralbanken har är att de ska kontrollera att pengarna bevarar sitt 

värde och säkerhetsställa att betalningar genomförs på ett säkert och effektivt sätt. För att handel 

med varor och tjänster ska fungera krävs ett betalningssystem som fungerar.  Ett fungerande 

betalningssystem innebär att individerna i samhället kan få sin lön utbetalda, de kan handla i 

butiker och betala sina räkningar. Riksbanken ser till att detta sker genom att kontrollera så att 

betalningarna kommer fram till så låga omkostnader som möjligt (Riksbanken, 2017).   

Betalningssystemet har tidigare varit nära att kollapsa i Sverige, under 1990-talet uppstod en 

kritisk bankkris i Sverige. Bankerna hade lånat ut pengar till privatpersoner och företag vilka 

hade likviditetsproblem, de kunde inte betala sina räntor eller lån.  När avvikelser av denna typ 

uppstår så kan hela betalningssystemet falla samman på grund av att betalningar till största del 

görs med hjälp från banker. Händelser som denna har visat att det är viktigt att 

betalningssystemet fungerar utan avvikelser, att se till att systemet fungerar utan störningar är 

en av Riksbankens viktigaste uppgifter (Fregert och Jonung, 2010).  

Centralbanken är samlingspunkten i betalningssystemet. Samtliga transaktioner som inte 

genomförs med mynt eller sedlar innebär att pengar flyttas mellan konton. Om en person betalar 

en räkning via sin bank så ges banken ansvar för att överföra pengarna från personens konto till 

betalningsmottagarens konto. Om mottagare och avsändare har samma bank så kan 

transaktionen slutföras inom banken. Om de däremot har konton på olika banker så krävs ett 

system som flyttar pengarna från den ena banken till den andra. Samtliga betalningar som sker, 

såväl transaktioner i uppdrag av kund och transaktioner mellan banker, görs genom de konton 
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som bankarna har i Centralbanken. Varje dag så förflyttas ungefär 400 miljarder kronor genom 

dessa konton (Riksbanken, 2017).   

Det ska tilläggas att även banker har en viktig uppgift i för att betalningssystemet ska fungera 

då de verkar för att ekonomin ska fungera bra. Utan banker skulle vi inte kunna sätta in löner, 

betala räkningar, ta ut pengar eller köpa varor och tjänster. Privatpersoner och företag kan 

avsätta pengar för förvaring hos banken för att ta ut dem vid ett senare tillfälle.  Vidare så kan 

banker även hjälpa till med utlåning, om en person exempelvis inte har pengar till en bil idag 

så kan denne låna pengar av banken för att köpa denna bil. I utbyte för detta lån så betalas utöver 

löpande avbetalningar på lånet en kostnadsränta för lånet(Fregert och Jonung, 2010). 

 
3.5 Risker med det traditionella betalningssystemet 
 

En risk när kontantbetalningar används är att innehavaren kan bli rånad på sina kontanter.  En 

annan nackdel med kontanter är att de inte går att spåra och det blir därmed svårt att få tillbaka 

sina kontanter om konsumenten skulle bli rånad på dina kontanter.  Traditionella elektroniska 

betalningsmedel går att spåra då de finns registrerade i det finansiella systemet, där går det att 

se vilka transaktioner som gjorts och vart de överförts. Kontanter är ett fysiskt betalningsmedel 

och därmed finns inga tekniska risker som vid elektroniska betalningar (Svenska 

Bankföreningen, 2010). 

 

En annan typ av traditionell elektroniskt betalningsmedel som majoriteten av befolkningen 

använder sig av idag är kortbetalningar, denna typ av betalning är förenat med en hel del risker. 

En typ av bedrägeri som man kan bli utsatt för vid kortbedrägeri är så kallad skimming. 

Skimming innebär att innehavaren blir bestulen på sina kortuppgifter genom att förövaren 

elektroniskt kopierar innehavarens kortuppgifter, vilket normalt görs genom magnetremsan på 

bankkortet avläses och sedan förs kortuppgifterna över till ett annat falskt kort utan att 

innehavaren märker av vad som hänt. Innehavaren uppmärksammar oftast att något är fel först 

en tid efter händelsen, genom att märkliga räkningar kommer hem eller att det saknas pengar 

på kortet. Skimmingutrustning kan sättas upp i exempelvis i kortmaskiner, uttagsautomater och 

parkeringsautomater (Patidar & Sharma, 2011)  
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En annan typ av bedrägeri vid kortbetalning är att någon stjäl innehavarens kortuppgifter. Vilket 

kan hända om du exempelvis betalar för en vara eller tjänst och säljaren ändrar 

standardinställningarna på kortmaskinen så förövaren får tillgång till hela kortnumret på kvittot. 

Om säljaren sedan gör små transaktioner vid flera tillfällen med längre mellanrum är det vanligt 

att innehavaren inte märker dessa illegala transaktioner (Eriksson, 2012).  En annan risk vid 

kortbetalning är att innehavaren kan tappa kortet eller bli bestulen på det, vilket innebär att 

förövaren kan få tillgång till allt innehav för det bankkonto som kortet är kopplat till (Lygre, 

2013). 

 

Vid traditionell elektronisk interbetalning finns det också en risk för bedrägerier. En 

bedrägerityp som är förenat med interbetalningar är nätfiske, som är en ganska vanligt metod 

(Weider et al. 2008).  Nätfiske innebär att förövaren stjäl privat information som exempelvis 

kortuppgifter, lösenord och alias. Detta görs genom att förövaren sänder ett mejl som ser ut att 

komma från exempelvis Skatteverket, där de skriver att innehavaren ska fylla i sina 

kortuppgifter för att få sin skatteåterbetalning (Patidar & Sharma, 2011). En annan risk som är 

kopplat till internetbetalningar är opålitliga nätbutiker. Butiken kan exempelvis ta betalt för en 

vara som de aldrig har för avsikt att leverera till kunden (Rådmark, 2009).  

En annan typ av risk vid elektroniska betalningar är att förövaren kan hacka innehavarens 

kortuppgifter och annan privat information genom nätverket och datorer, vilket förövaren kan 

göra genom olika sorters virus. Ett datorvirus är en typ av skadlig programkod som monteras 

på innehavarens data, detta upptäcks vanligen inte av innehavaren. Viruset sprider sig sedan på 

datorn genom att det infekterar andra program och klonar sig själv vid programvaran. Vilket 

gör att förövaren sen kan stjäla privat information som exempelvis användarens kortuppgifter 

(Mishra & Ansari, 2012).   

En annan risk vid elektroniska traditionella betalningar är att många individer idag har olika 

sorters betalningstjänster i sin mobiltelefon, vilka är direkt kopplade till innehavarens betalkort. 

Vilket innebär att förövaren kan få förfogande över ens tillgångar om mobiltelefonen tappas 

eller om den skulle bli stulen.  Precis som med datorer så kan även mobiltelefoner bli utsatta 

för virus,som har syfte att komma åt innehavarens kortuppgifter och tillgångar på 

internetbanken (Delac et al. 2011). 

Genom konsumentverket finns viss reglering som skyddar konsumenten när obehöriga 

transaktioner skett. Det är också vanligt att banken har ett högt skydd mot illegala transaktioner 
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och i de flesta fall står banken för kostnaden när obehöriga transaktioner har skett. Normalt sätt 

brukar dock innehavaren betala en specificerad självrisk, storleken på denna beror bland annat 

på hur innehavaren förvarat sitt kort eller sina kortuppgifter (Mishra & Ansari, 2012).  
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4. Bitcoin – En virtuell valuta 
 

 

Detta kapitel introduceras med att presentera vad Bitcoin är och virtuell valuta.  Vidare så 

kommer det beskrivas hur Bitcoin fungerar, hur man skaffar Bitcoin, regelverk för Bitcoin i 

jämförelse med traditionella betalningsmedel. Därutöver kommer jag förklara de risker och 

möjligheter som finns med Bitcoin samt gå in på betydelsen av volaliteten för Bitcoin som 

betalningsmedel.  Kapitlet avslutas genom att beskriva framtidsutsikterna för Bitcoin. 

 

 
 
4.1 Bitcoin& Virtuell valuta 
 

 

 

 

Bitcoins in circulation Källa: blockchain:info 2017 

 

Sedan Bitcoin introducerad år 2009 har både användare och enheter ökat konstant. I början av 

2017, 8 år efter lanseringen, så fanns det 16 199 stycken Bitcoins i omlopp jämfört med 

introduktionen i början av år 2009 då det fanns 50 stycken Bitcoins i omlopp.  Se bild ovan 

(Blockchain, 2017).  
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Bitcoin är en virtuell valuta som har skapats i syfte att kunna genomföra anonyma transaktioner 

som är självständiga från stater och myndigheter. Bitcoin har fått mycket intresse i media och 

samhället på grund av att transaktionerna med Bitcoin sker med en ny sorts teknik vilken 

fungerar annorlunda i jämförelse med traditionella betalningar (Segendorf, 2014). Fördelen 

med Bitcoin jämfört med traditionella betalningsmedel ärsnabbheten, effektiviteten, 

anonymitetenoch att transaktionskostnaderna är lägre, (ECB, 2012). De största nackdelarna 

med Bitcoin är att transaktionerna är förenad med en större risk på grund av att Bitcoin inte 

inkluderas av de regler som styr betalningar och inte heller omfattas av konsumentskyddet.  Att 

Bitcoin inte omfattas av konsumentskyddet kan göra det problematiskt när det handlar om att 

få Bitcoin att bli ett allmänt accepterat som betalningsmedel (Brito & Castillo, 2013).  

 

Björn Segendorf vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet (2014) benämner virtuell 

valuta enligt följande:  

 

 “En virtuell valuta är ett betalningsmedel i form av en digital värdeenhet. Den är avsedd att 

användas för betalningar inom en specifik virtuell gemenskap, som en viss webbplats eller ett 

nätverk av användare med en speciell mjukvara för att hantera den virtuella valutan och göra 

betalningar. “ 

 

En virtuell valuta är en typ av betalningsmedel. Virtuella valutor har skapats på grund av att det 

uppkommit ett förtroende för att använda sig av andra valutor vid köp av varor och tjänster 

(ECB, 2012).  Den största skillnaden mellan virtuell valuta och den nationella officiella valutan 

är att lagen bestämmer att exempelvis penningenheten i Sverige ska benämnas krona. Den 

virtuella valutan har en annan sorts räkneenhet, som för exempelvis Bitcoin så är räkneenheten 

i Bitcoin.  Den om ger ut virtuell valuta kan vara såväl en privatperson som ett företag, dock så 

har utgivaren aldrig någon kontroll av den statliga myndigheten.  Vilket innebär att utgivaren 

av en virtuell valuta aldrig kan ske genom en verksamhet som är statligt reglerad.  Varje virtuell 

valuta har dock någon egen typ av regelverk som bestämmer var och hur valutan ska nyttjas 

samt hur transaktioner genom den tekniska infrastrukturen ska genomföras. Växelkursen för 

virtuella valutor fastställs på en öppen marknad precis som för andra valutakurser (Brito & 

Castillo, 2013). Tekniken för den virtuella valutan möjliggör att utbudet blir helt fristående från 

penningpolitiken (ECB, 2012) 
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4.2 Hur fungerar Bitcoin? 
 

Bitcoin grundar sig på kryptografi för att granska utgivningen, sekretessen och säkerheten.  

Bitcoin är helt självständigt ifrån stater, banker och andra institut. Förenklat förklarat så 

fungerar Bitcoin ungefär som en typ av elektroniska likvider. Det är möjligt att köpa Bitcoin på 

vissa internetsidor såväl i Sverige som utomlands, Bitcoin kan sedan växlas gentemot den 

nationella valutan (ECB, 2012).  Växelkursen fastställt genom utbud och efterfrågan. Alla som 

har en passande mjukvara i sin dator, mobiltelefon eller surfplatta kan handla med Bitcoin. 

Mjukvaran som behövs heter wallet, vilket är en digital plånbok. Bitcoin ska dock inte förväxlas 

med digitala kontanter på grund av att det inte är digitala kontanter som finns lagrade i den 

digitala plånboken. En bitcoin är inte en elektronisk sedel eller mynt och ska därför inte heller 

likställas med traditionella sedlar och mynt (Segendorf, 2014).  

 

Alla transaktioner som utförs registreras i en publik distribuerad databas vilken benämns 

blockkedjan. I blockkedjan så finns information om samtliga betalningar som har skett i 

Bitcoins nätverk. Blockkedjan har som syfte att garantera att elektroniska medel inte kan 

utnyttjas dubbelt (Altshuler et al, 2013).  Alla som har laddat ner en digital plånbok till sin 

mjukvara kan lagra sitt innehav av Bitcoin i sin plånbok och de kan även överföra sitt innehav 

till alla användare som har en elektronisk plånbok, under förutsättning att de har en 

internetuppkoppling (Segendorf, 2014).  

 

Transaktionerna med Bitcoin sker genom asymmetrisk kryptering. Vilket innebär att det finns 

två stycken olika krypteringsnycklar, en för dekryptering och en för kryptering.  En nyckel är 

en blandning av maximalt 34 stycken siffror och bokstäver. Nyckeln för krypteringen är den så 

kallade publika nyckeln och denna kan överföras fritt, det kan jämföras med ett vanligt 

kontonummer. Vem som helst kan skicka pengar till kontot bara de har uppgift om kontonumret 

(Segendorf, 2014). Den privata nyckeln som endast innehavaren har tillgång till är nyckeln för 

dekryptering. Dekrypteringsnyckeln innehållet ett privat lösenord vilket måste hållas hemlig på 

grund av att en signering med lösenordet godkänner att en överföring utförs, ungefär som när 

du överför pengar till någon annans konto från din internetbank (Altshuler et al, 2013).  

 

Genom de elektroniska plånböckerna, wallets, så kan användarna skapa ett obegränsat antal nya 

kontonummer för varje transaktion (Altshuler et al, 2013). Det rekommenderas också att 

användaren vid varje ny transaktion skapar ett nytt kontonummer för att skydda sin identitet. 
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Bilden nedan visar hur transaktionerna genomförs med asymmetrisk kryptering: 

 

 

 

How does digital signature in Bitcoin Work. Källa: CryptoCompare.2017 
 
 
 
4.3 Hur skaffar jag Bitcoins 
 

Du kan skaffa Bitcoins genom fyra olika sätt. Det vanligaste sättet är att Bitcoin införskaffas 

eller säljs genom företag som tillhandahåller växling. Det går också att överföra Bitcoin i realtid 

genom swish.  Det andra sättet är att skaffa Bitcoin genom privata aktörer, vilka träffas för att 

köpa och sälja Bitcoins.  Ett annat sätt är att skaffa Bitcoins är genom en speciell bankautomat 

som är anpassad specifikt för Bitcoin, i Sverige finns det en sådan automat vilken är belägen i 

centrala Stockholm (ECB, 2016).  Det sista tillvägagångsättet är att individen införskaffar 

Bitcoins genom att själv skapa egna Bitcoins vilket sker med hjälp av en process som kallas 

mining (Altshuler et al, 2013).  

 

Nya Bitcoins tillverkas genom en process som kallas mining, på samma sätt som centralbanken 

tillverkar nya sedlar och mynt så behöver även nya Bitcoins kunna produceras. Personer som 

ägnar sig åt mining kallas miners, dessa är aktörer kontrollerar transaktionerna i Bitcoins 

nätverk (Bitcoin, 2016). Det är inte så vanligt att nybörjare i branschen ger sig in på mining på 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuusuX-MHSAhUI2SwKHb16DQ4QjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fwww.cryptocompare.com%2Fwallets%2Fguides%2Fhow-do-digital-signatures-in-bitcoin-work%2F&bvm=bv.148747831,d.bGg&psig=AFQjCNGqFdxVbL6lUScmm_oiwdgV9GXZPQ&ust=1488891757796459
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grund av att det är väldigt resurskrävande att tillverka egna bitcoins. Mining brukar vanligen 

ske genom att ett flertal aktörer går samman och skapar en mining-pool, för att de ska kunna 

hantera och finansiera den datakraft som är nödvändig för att kunna utvinna Bitcoins.  När en 

aktör lyckas verifiera ett helt block så får denne en belöning i form av 25 stycken Bitcoins. Ett 

helt block består av 25 stycken Bitcoin (Brito & Castillo, 2013).  

 

 

 
How Do Bitcoin Work? Källa: Maginvestkapinoy, 2017. 

 

 

4.4  Regelverk betalningar 
 

Det finns en mängd lagar och regler som styr transaktionerna som genomförs på den Svenska 

marknaden. Riksbanken i Sverige kontrollerar att de olika funktionerna i betalningssystemet 

fungerar som det ska, som exempelvis penningvärde, konsumentskydd och finansiell stabilitet 

(Riksbanken, 2017).  

 

Bitcoin är fortfarande relativt nytt, år 2017 är det ungefär 8 år sedan valutan introducerades, 

och på grund av det så har inte de rådande lagstiftningarna och regleringarna som finns 

anpassats utifrån transaktioner som sker med Bitcoin. Regeringen har fortfarande inte beslutats 
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hur Bitcoin ska definieras, om det ska definieras som en valuta eller om det istället ska 

jämställas med andra finansiella instrument. Vilket innebär att det finns en stor juridisk gråzon 

när det kommer till betalningar som genomförs med Bitcoin. Det råder således en stor osäkerhet 

i vilka lagar och regler som ska tillämpas. Om en individ i Sverige skulle anmäla att denna blivit 

besluten på sina Bitcoins idag så skulle troligen Polisen inte veta hur de skulle gå vidare med 

anmälan på grund av att det inte är fastställt vilka lagar som ska gälla (Riksbanken, 2017).  

 

Däremot så beslutade Skatteverket under år 2014 hur beskattningen av Bitcoins ska ske:  

 

”Bitcoin har ingen formell utgivare och motsvarar inte en rättighet som kan riktas mot någon 

annan person. Bitcoin är inte heller kopplat till en viss stat eller annat geografiskt område. 

Skatteverket anser därför att bitcoin varken kan vara en utländsk valuta eller en fordringsrätt 

som ska beskattas enligt bestämmelserna i 48 kap. IL. Bitcoin kan inte likställas med en 

utländsk valuta. Försäljning av bitcoin ska därför kapitalvinstbeskattas enligt bestämmelserna 

om övriga tillgångar i 52 kapitlet inkomstskattelagen. Betalning med bitcoin vid exempelvis 

köp av en vara eller tjänst anses som ett byte och ska därför också kapitalvinstbeskattas.” 

(Skatteverket, 2014) 

 

 

4.5 Konsumenträttigheter Bitcoin 
 

För traditionella betalningar så finns det konsumenträttigheter som skyddar konsumenten vid 

betalningar. Konsumentköplagen definierar vilka rättigheter konsumenten har vid köp från en 

näringsidkare och i vilka fall konsumenten har rätt till återbetalning eller ersättning. 

Konsumentverket har inte yttrat sig angående om huruvida konsumenträttigheterna ska gälla 

även när Bitcoin används som betalningssätt (Konsumentverket, 2017) Vidare så jobbar 

bankföreningarna ständigt för att det ska råda en hög banksäkerhet och att infrastrukturen för 

transaktioner ska vara säker. För att det ska råda en finansiell stabilitet så behövs ett starkt 

förtroende gentemot det finansiella systemet. Denna tillit grundar sig primärt på konkreta lagar 

och regler (Bankföreningen, 2014).  Om en bank går i konkurs finns exempelvis en 

insättningsgaranti som skyddar innehavarens likvida medel upp till maximalt 100 000 euro. 

Bankerna kontrolleras också för att minska risken för att en eventuell konkurs ska ske, för att 

öka säkerheten (ECB, 2016).  Banker har också en skyldighet att se till att transaktionerna 
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genomförs på rätt sätt. Om en transaktion inte genomförts på ett korrekt vis så ska denna 

betalning återbetalas av banken (Bankföreningen, 2014).  

Enda sättet för innehavaren att få tillbaka sina pengar vid felaktiga transaktioner med Bitcoin 

är om parten som mottagit pengarna accepterat att göra en återbetalning. Vilket innebär att en 

stor tillit läggs på den mottagande aktören (Bitcoin, 2017).  

När det kommer till Bitcoin så finns det som sagt inget regelverk eller lagstiftning som skyddar 

konsumenterna vid köp. Vilket innebär att innehavaren kan förlora hela sitt innehav i Bitcoin, 

om kontot skulle hackas eller om exempelvis växlingskontoret gå i konkurs 

(Finansinspektionen, 2013).  Enligt Europiska bankmyndigheten2013 så har inte heller 

innehavarna rätt till någon återbetalning: 

“När du använder digital valuta för att betala för varor och tjänster gäller inga 

återbetalningsrättigheter enligt EU-lag, t.ex. vid överföringar från en vanlig bank eller annat 

betalningskonto. Obehöriga eller felaktiga debiteringar från en digital plånbok kan därför i 

regel inte återkallas” (EBA, 2013). 

 

 

4.6 Risker vid betalning med Bitcoin 
 

Europeiska bankmyndigheten anmanar att innehavare av Bitcoin ska se det som en resurs som 

är förknippad med en hög risk och att man aldrig bör ha mer sparat i Bitcoin än vad innehavaren 

klarar av att förlora (EBA, 2013).  Vissa risker är dock jämförelsebara med de risker som finns 

med traditionella betalningsmedel.  Likt traditionella betalningsmedlen så kan även Bitcoin 

försvinna, förstöras, rånas eller hackas.  Skillnaden är dock att samhällens finansiella intuitioner 

tar på sig ansvaret när något av ovanstående sker vid traditionella betalningsmedel, vilket 

skyddar den privata konsumenten (Brito & Castillo, 2013). 

Det finns också risker som endast är förknippat med betalningar som sker med de traditionella 

betalningsmedlen, risker som inte finns vid transaktioner med Bitcoin. Dessa är bland annat 

skimming, kortbedrägerier och identitetsstöld vid kortbetalning i butik eller online (EBA, 

2013). Dock så är konsumenterna i princip alltid skyddade vid sådana händelser på grund av att 

betalkorten är skyddad med försäkring (Segendorf & Jansson, 2012).  
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Enligt en studie som gjordes av Riksbanken framkom att väldigt få svenska medborgare kände 

sig otrygga när de handlade med traditionella betalningsmedel såsom betalkort och kontanter. 

Nio av tio uppgav att de kände sig trygga när de handlade på internet (Riksbanken, 2013) 

För att innehavarna av Bitcoin ska kunna nyttja Bitcoin på ett säkert vis krävs att de själva tar 

ett stort eget ansvar över att insamla kunskap om de grundläggande rekommendationerna, vilka 

förklarar hur Bitcoin ska användas (EBA, 2013). På grund av att Bitcoin kan anses vara 

komplext rent tekniskt så är det troligt att ett flertal potentiella användare har valt att avstå från 

att ha sina likvida resurser i Bitcoin, på grund av bristande kunskap angående Bitcoin (Elwell, 

Murphy & Seitzinger, 2013). 

En annan risk är att aktörerna enkelt kan ledda ner applikationen som behövs för att kunna starta 

handeln med Bitcoin innan de har tillräckligt med kunskap över hur systemet fungerar och vilka 

risker som är förenat med Bitcoin (ECB, 2012).  När innehavaren väl har sina Bitcoin lagrade 

i mjukvaran finns det alltid en risk för att mjukvaran blir hackad eller att innehavaren på grund 

av teknisk okunskap råkar radera de filer som Bitcoinen lagrades på. Vidare så finns det också 

en risk för att innehavaren tappar eller glömmer bort lösenordet till den privata nyckeln, vilket 

innebär att hela innehavet går förlorat för alltid, då det privata lösenordet aldrig lagras i Bitcoins 

nätverk (Elwell, Murphy & Seitzinger, 2013). Det är därför viktigt att innehavarna av Bitcoin 

tar ett stort eget ansvar och ser över säkerheten för att trygga sitt innehav.  De elektroniska 

plånböckerna kan säkras mot eventuella stölder genom kryptering, dock krävs att innehavaren 

själv aktiverar denna kryptering (Brito & Castillo, 2013). 

 

4.7 Möjligheter med Bitcoin 
 

De främsta fördelarna med att använda sig av Bitcoin som betalningsmedel är anonymiteten, 

smidigheten, snabbheten och de låga transaktionskostnaderna. Handel med Bitcoin skyddar 

användarnas integritet genom att användarna kan genomföra anonyma transaktioner vilka är 

oberoende från staten och regeringen (EBA, 2013). Riskerna för bedrägerierna kan bli lägre på 

grund av användarna inte behöver ge ut känslig information såsom kontonummer eller 

kortnummer. Vidare så underlättar Bitcoin transaktioner mellan nationella gränser, oavsett land 

eller tillhörighet. I jämförelse med traditionella betalningsmedel är utomlandstransaktioner med 

Bitcoin nästan alltid avsevärt billigare och enklare. Bitcoin kontrolleras inte heller av någon 
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nationell lagstiftning vilket innebär att det inte finns någon att rikta eventuella fordringar mot 

(Elwell, Murphy & Seitzinger, 2013).  

 

De främsta möjligheterna med Bitcoin för samhället kan delas in i tre punkter (Elwell, Murphy 

& Seitzinger, 2013).  

 Bitcoin är vid vissa transaktioner betydligt mer kostnadseffektivt än traditionella 

betalningsmedel.  Vilket innebär att besparingar kan göras på grund av Bitcoin, då 

betalningssystemet kan effektiviseras (Elwell, Murphy & Seitzinger, 2013).  

 Bitcoin är en virtuell valuta vilket på en längre sikt kan tillföra ett mer stadigt 

betalningssystem genom att inte alla transaktioner behöver registreras i den traditionella 

finansiella infrastrukturen som är samlingspunkten för betalningsflödet. Om en sådan 

samlingspunkt slutar att fungera så stoppas även den relaterade betalningstrafiken. Ur 

ett kontinuitetsperspektiv så är det positivt att det finns flera kanaler för betalningar 

(EBA, 2013).  

 Det kan skapas en nytta i slag av innovation samt nya betal- och finansiella tjänster vilka 

kan grundas kring Bitcoin (Elwell, Murphy & Seitzinger, 2013).   

 

4.8 Volatilitet Bitcoin 
 

Det sker stora kursförändringar i Bitcoin. Att det finns en stor volalitet i kursen för Bitcoin kan 

leda till att den används i spekulativt syfte (Elwell, Murphy & Seitzinger, 2013). De som är 

kritiska till Bitcoin hävdar att den höga volatiliteten kan vara ett problem när det gäller 

konsumenternas förtroende gentemot Bitcoin (Minsker, 2014).  

 

När Bitcoin nyttjas som betalningsmedel är dessa fluktuationer av mindre betydelse på grund 

att företagen kan sätta ett pris på sina varor och tjänster i traditionell valuta och sedan bevilja 

motsvarande antal Bitcoins i kronor. Vilket innebär att företagen inte behöver ta någon 

volatilitetsrisk (Kaplanov, 2012).  Företagen låter alltså istället betaltjänster som exempelvis 

Bitpay ta hand om växlingen från bitcoin till traditionell valuta (Misker, 2014). Det kommer 

troligtvis dröja en lång tid innan företag börjar prissätta sina varor och tjänster i Bitcoin på 

grund av de stora fluktuationerna vilket ger svårigheter när varan ska prissättas i aktuellt värde 
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i Bitcoins. Företagaresom nyttjar Bitpay som växeltjänst kan försäkra sina kunder en 

specificerad växelkurs under 15 minuter (Bitpay, 2017).  

 

Ett flertal av de mest framgångsrika växlingsföretagen för Bitcoin har någon gång utsatts för en 

temporär likviditetsbrist i form av fördröjningar i handel, uttag eller i värsta scenario konkurs 

(Elwell, Murphy & Seitzinger, 2013). Det finns alltid en likviditetsrisk när Bitcoin används som 

betalningssätt på grund av att aktörerna behöver förhålla sig till aktuellt kursvärde och volatilitet 

före det att de tar ut sina Bitcoins.  På grund av att det sker stora kursförändringar i Bitcoin så 

kan värdet ändras väsentligt på kort tid (ECB, 2012).  

 

4.9 Framtidsutsikter för Bitcoin 
 

 

Om Bitcoin ska lyckas ta en större marknadsandel från de traditionella betalningsmedlen så 

måste Bitcoin börja användas i en större omfattning. En av de främsta svårigheterna för att 

Bitcoin ska kunna bli större som betalningsmedel är att det inte finns något konsumentskydd 

som skyddar vid betalningar med Bitcoin.  Om Bitcoin anses för riskfyllt så är sannolikheten 

stor att många individer väljer bort Bitcoin som betalningsmedel och istället använder sig av 

något traditionellt betalningsmedel (Elwell, Murphy & Seitzinger, 2013). Bitcoin behöver få ett 

större förtroende för att kunna växa som betalningsmedel. Detta förtroende bör kunna uppnås 

om Bitcoin får samma regelverk som traditionella betalningsmedel, så att konsumenterna 

skyddas mot de risker som Bitcoin är förenat med. Dock så kan detta också göra Bitcoin mindre 

attraktivt för vissa på grund av att ett av syftena med Bitcoin är att betalningsmedlet ska vara 

oberoende från regeringen och staten. Vidare så kan det vara komplext att skapa ett regelverk 

för Bitcoin då det inte finns någon direkt utgivare av Bitcoin (Segendorf, 2014).  
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5. Empiri 
 

 

Detta kapitel introduceras med att beskriva anledningen till att Bitcoins skapats, dess syfte och 

funktion. Vidare så kommer risker i form av acceptans, informationskostnad, prissättning och 

konsumenträttigheter förklaras. Därefter så beskrivsmöjligheterna med Bitcoin, 

framtidsutsikter och webhallens upplevelse av att använda Bitcoin som betalningsmedel. 

Kapitlet avslutas genom att presentera resultaten från enkätundersökningen.  

 

 

5.1 Bitcoins funktion 
 

Andersson menar att Bitcoin har lanserats primärt för att Regeringen inte ska kunna kontrollera 

handeln med Bitcoin och att valutan är skapad på ett sätt som gör att den blir självständig från 

lagar och regler (Andersson, 2017). Eriksson (2017) beskriver att Bitcoin introducerades som 

en sorts teknisk innovation för att sänka transaktionskostnader och förenkla betalningar.  

Johansson (2017)  tror att Bitcoin skapades på grund av att det fanns en missbelåtenhet 

gentemot regeringen samt de finansiella instituten och att Bitcoin introducerades som en form 

av politisk kapitulation. Missnöjet mot de finansiella instituten och bankerna har skapats på 

grund av att bankerna i princip kan agera hur de vill utan att behöva drabbas av några påföljder, 

utan istället har konsekvenserna finansierats genom skattemedel från staten (Johansson, 

2017).Wetter (2017)  menar att Bitcoin skapades på grund av att man vill skapa ett 

betalningssystem som är effektivare och har lägre kostnader än traditionella betalningsmedel 

samtidigt som det är självständigt från regeringens kontroll.  Stjernlöf (2017) tror att Bitcoin 

introducerades på grund av att folket vill ha ett betalningssystem som inte kontrolleras av 

regeringen för att det ska finnas ett betalningssystem som passar sig för illegala affärer.  

 

5.2  Risk angående acceptans gentemot Bitcoin som betalningsmedel 
 

Wetter (2017) menar på att folket har en lägre tillit till Bitcoin jämfört med traditionella 

betalningssätt på grund av att det inte finns någon tredje part som är ansvarig för utgivningen 

av Bitcoin och för att det inte finns någon som garanterar säkerheten vid betalningar med 

Bitcoin. Det viktigaste för att ett betalningsmedel ska fungera och brukas är att det har ett stort 
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förtroende hos folket, detta gäller alla typer av betalningsmedel såväl traditionella 

betalningsmedel såsom Bitcoin.  Om folket inte hade något förtroende gentemot bankerna 

skulle ingen nyttja sig av deras tjänster eller varor (Andersson, 2017).  

Stjernlöf (2017)  bedömer att individer vanligtvis agerar på ett återhållsamt och förbehållsamt 

sätt när det gäller pengar, vilket gör att många känner en orolighet och misstänksamhet inför att 

mista sina pengar. Majoriteten av befolkningen bibehåller och nyttjar de allmänt accepterade 

betalningsmedlen på grund av att det finns ett stort förtroende för dessa medan vissa är mer 

intresserade av nya innovativa tekniska betalningsmedel (Stjernlöf, 2017). Somliga personer 

anmanar ny teknik fort medan det för andra tar en lång tid (Andersson, 2017). Wetter (2017) 

menar att folket på grund av introduktionen av Bitcoin har fått en ny syn på vad pengar 

egentligen är och kan innebära, att en valuta kan vara helt elektronisk och internationell.   

Eriksson (2017) uppger att det finns en tröghet angående den tekniska omställningen som 

Bitcoin innebär. Om det exempelvis inte går att betala genom mobilen i affären så är 

sannolikheten högre att personen slutför betalningen med betalkort än med Bitcoin på grund av 

att betalkortet har ett större förtroende och är mer allmänt accepterat som betalningssätt.  

Individerna är väldigt traditionella när det kommer till betalningar och i de allra flesta fall så 

väljer de flesta inte betalningssätt genom ett logiskt och förnuftigt sätt utan de majoriteten 

genomför betalningar på det vis som de alltid gjort. Det är inte ovanligt att det tar tiotals år 

innan en produkt eller ett betalningsmedel blir allmänt accepterat (Stjernlöf, 2017). Wetter 

(2017) tror dock att Bitcoin kommer att bli allmänt accepterat som betalningsmedel inom den 

närmsta framtiden. De allra flesta är intresserade av den nya sortens valuta, de bara avvaktar 

med att nyttja valutan tills att den är mer utbredd i samhället.  

 

5.3 Risk med informationskostnad Bitcoin 
 

Bitcoin är fortfarande ett relativt nytt betalningsmedel och samhället har inte hunnit få förståelse 

för hur betalningssättet fungerar, Bitcoin omfattas av en relativ komplex teknologi vilken kan 

vara svår att förstå för allmänheten (Andersson, 2017). För de som har teknisk kunskap eller ett 

tekniskt intresse kan det vara enklare att sätta sig in i hur Bitcoin fungerar medan det för 

individer som helt saknar tekniskt intresse eller kunskap, kan vara väldigt svårt att sätta sig in i 

Bitcoin. Individer som vill genomföra betalningar med Bitcoin måste ta ett stort eget ansvar 

över säkerhetsåtgärder och de risker som är kopplade till Bitcoin för att trygga sitt innehav 
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(Stjernlöf, 2017). Användarna behöver ha kunskap om Bitcoin för att kunna utföra säkra 

betalningar och förvara sitt innehav på ett tryggt vis. Wetter (2017) menar att det är ytterst 

viktigt att användarna tar ett stort ansvar, på grund av att betalningar med Bitcoin inte skyddas 

genom några lagar eller regler. Hur stora säkerhetsåtgärder som användarna väljer att vidta är 

en bedömning som de själva måste göra.  Eriksson (2017) uppger att de flesta som använder 

sig av Bitcoin oftast har en god kunskap om Bitcoin innan de börjar handla med Bitcoin.  

Informationskostnaden är hög när det kommer till Bitcoin och individen behöver ta ett stort 

eget ansvar. Anledningen till att informationskostnaden är högre vid handel med Bitcoin i 

jämförelse med traditionella betalningsmedel är att Bitcoin fortfarande är en relativt ny valuta 

som omfattas av en ny sorts teknik som inte ännu är så pass etablerad att det finns tydliga 

direktiv för hur användningen av betalningsmedlet ska gå till (Eriksson, 2017).  

 

5.4 Risker med prissättning Bitcoin 
 

Johansson (2017) menar på att Bitcoin inte kan likställas med traditionella pengar på grund av 

att det är så etablerat att alla vet vad de har för värde medan det är väldigt svårt att prissätta 

varor och tjänster i Bitcoin, på grund av de stora kursförändringarna. Kursen i Bitcoin kan 

förändras i värde från dag till dag vilket gör det svårt att veta hur man ska prissätta exempelvis 

en kamera i Bitcoin. Då är det enklare att istället prissätta varan i kronor och att göra 

omvandlingen till Bitcoin vid tillfället för köpet (Öst, 2017). Andersson (2017) tycker att 

Bitcoin är förknippat med en hög risk som betalningsmedel på grund av de stora fluktuationerna 

i kursen. Kursen kan exempelvis sjunka kraftigt efter det att aktören mottagit Bitcoins för en 

vara vilket leder till en inkomstförlust.  

 

5.5 Risk konsumenträttigheter & Bitcoin 
 

Respondenterna har olika synpunkter när det gäller huruvida de anser att 

konsumenträttigheterna bör gälla vid betalningar som sker med Bitcoin. Wetter (2017) menar 

att alla som bedriver företag borde inkluderas av lagen och att det inte borde ha någon betydelse 

av huruvida köpet har genomförts med Bitcoin eller någon annan valuta. Även Andersson 

(2017) anser att konsumenträttigheterna borde vara tillämpliga på precis samma vis för Bitcoin 

som när traditionella betalningsmedel används. Stjernlöf (2017) menar däremot att det inte bör 

gå att tillämpa lagen om konsumenträttigheter vid betalningar med Bitcoin på grund av att det 
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inte finns tillräckligt med kunskap om hur Bitcoin ska definieras ännu. En annan svårighet är 

att bedöma vem som anses ha bevisbördan om något går fel vid en betalning med Bitcoins 

(Wetter, 2017). Konsumentverket har inte fattat något beslut om huruvida Bitcoin ska omfattas 

av konsumenträttigheterna eller inte. Konsumentverket vet inte heller när de kommer fatta 

beslut gällande detta. Fram till dess att de tagit ett beslut så omfattas inte Bitcoin av 

konsumenträttigheterna (Konsumentverket, 2017). 

Johansson (2017) menar att det blir mer komplext när en betalning skett med Bitcoin. Aktörerna 

får visserligen ett kvitto på transaktionen när ett köp gjorts med Bitcoin, precis som för 

traditionella betalningsmedel däremot är det svårare att verifiera transaktionen.  Han anser dock 

att det inte bör vara något större problem vid handel med ett seriöst företag på grund av att dessa 

vill få ett gott rykte och fortsätta med sin verksamhet och att de därför kommer hantera 

betalningar med Bitcoin på precis samma sätt som med andra typer av betalningsmedel. Om 

företagen inte ger pengarna tillbaka vid exempelvis fel på varan så är det att anses bedräglig 

verksamhet oavsett om betalningen skett med Bitcoin eller något annat betalningsmedel 

(Stjernlöf, 2017).  

Att det inte finns något fastställt regelverk vid betalningar med Bitcoin leder till att det finns en 

stor osäkerhet vid betalningar. Det finns också en risk över att olika företag använder sig av 

olika regler och lagar vid köp, vilket kan leda till att samma konsument blir behandlad på olika 

vis beroende på vilket företag som denne handlar hos (Wetter, 2017). Vidare så finns en risk 

för att bedrägliga företag kommer in på marknaden på grund av bristande reglering (Johansson, 

2017).  

En risk vid betalningar med Bitcoin är att transaktionen endast kan återbetalas om mottagaren 

godkänner detta. Att transaktionen inte kan tas tillbaka innebär en stor risk, om köparen 

exempelvis råkar ange ett för högt belopp vid betalningen så är enda sättet att få tillbaka det 

han betalat för mycket är genom att motparten gör en återbetalning av pengarna. Detta system 

bygger endast på ärlighet, att motparten är pålitlig och gör en återbetalning om något går fel om 

motparten däremot är bedräglig så kommer du aldrig att återfå dina pengar och det finns inget 

du kan göra för att få dessa tillbaka (Wetter, 2017). Jämfört med traditionella betalningssätt om 

en betalning görs exempelvis med betalkort eller internetbank så går det att ta reda på om 

motparten erhållit betalningen samt exakt belopp, om något går fel vid transaktionen så kan 

eventuella anspråk riktas mot banken. Vid betalningar med Bitcoin finns det ingen tredje part 

som kontrollerar transaktionen och det är i princip omöjligt att bevisa att motparten erhållit en 

betalning. Eriksson (2017) uppger att denna problematik kan lösas genom att offentliggöra de 
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publika nycklarna, dock så skulle detta medföra att Bitcoins primära syfte med anonymiteten 

skulle falla bort helt.  

En annan risk är att en person eller ett företag med bedrägliga avsikter påstår sig vara en viss 

affär för att sedan ange en felaktig publik nyckel för att få bitcoins skickade till sig istället för 

affären. Användarna kan inte försäkra sig vid felaktiga transaktioner och om motparten är 

bedräglig och inte gör en återbetalning så går innehavet förlorat (Wetter, 2017).  

De flesta individer i dagens samhälle vet hur de ska förhålla sig gentemot de risker som är 

förknippad mot de traditionella betalningsmedlen. Som att exempelvis förvara sina kontanter i 

en magväska för att undvika fickstölder eller att skaffa ett antivirus program på datorn för att 

undvika virus och hackning (Andersson, 2017).  Däremot så är det inte alltför många som vet 

hur de ska hantera de risker som är kopplade till Bitcoin på grund av att det är ett nytt 

betalningsmedel. Detta är en aspekt som kan göra att individer väljer att avstå från användning 

med Bitcoin (Wetter, 2017). 

En annan risk som tidigare berörts är att innehavet av Bitcoin kan gå förlorat om innehavaren 

tappar bort eller blir bestulen på den privata nyckeln, om användaren råkar radera 

lagringsutrymmet där innehavet är förvarat eller om mjukvaran blir hackad. Om användaren 

väl har förlorar sitt innehav så är det borta för alltid. Andersson (2017) menar att individerna 

själva måste vidta säkerhetsåtgärder för att säkra sitt innehav, dock så kommer detta troligen att 

förändras inom den närmsta tiden då det läggs mycket resurser och utveckling på att skapa 

trygga platser där Bitcoins ska kunna bevaras med garanti.  Generellt så satsas det mycket på 

att skapa tjänster som ska trygga användningen vid betalningar med Bitcoin så att aktörerna 

inte behöver lägga allt förtroende på motpartens ärlighet (Stjernlöf, 2017).  

Eriksson (2017) tycker dock att det är viktigt att påpeka att det traditionella betalningssystem 

som finns idag också är förknippat med höga risker, det är inte enbart systemet med Bitcoin 

som är förenat med risk. Det banksystem som finns idag har exempelvis skapat finansiella 

krascher i världen vid ett flertal tillfällen, vilket har lett till att kunderna inte har kunnat få 

tillgång till sina likvida medel på grund av att bankerna inte haft tillräckligt med medel för att 

täcka upp för de uttag som konsumenterna önskar göra.  
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5.6 Möjligheter med Bitcoin 
 

Enligt Johansson (2017) är en av de största fördelarna med Bitcoin dess snabbhet vid 

transaktioner mellan olika länder, oavsett land eller tillhörighet. Dessutom är det oftast enklare 

att använda sig av Bitcoin vid utomlands transaktioner på grund av att det är flera aktörer 

inblandat vid vanliga traditionella utomlandstransaktioner, vid exempelvis banköverföringar 

eller transaktioner genom exempelvis Forex.  När transaktionen utförs med Bitcoin så behövs 

inte heller någon tredje part blandas in (Eriksson, 2017).  

Stjernlöf (2017) menar att kostnaderna som är kopplade till betalkort är kostsamma och att detta 

indirekt inverkar på priserna som kunderna får betala för en tjänst eller vara. En fördel med 

Bitcoin är att kostnaderna är väsentligt lägre jämfört med traditionella betalningsmedel på grund 

av att Bitcoin inte är fördelad på flera olika instanser och för att den inte är centralstyrd.  Om 

Bitcoin börjar användas mer så kan det leda till att kostnaderna för handeln minskar (Eriksson, 

2017).  

En annan positiv aspekt med Bitcoin är att banker och andra finansiella institut får hårdare 

konkurrens tack vare att Bitcoin introducerats på marknaden vilket sätter press på banker att 

utveckla sig angående snabbhet och effektivitet vilket är positivt för betalningsväsendet som 

helhet (Johansson, 2017).   

 

5.7 Framtidsutsikter Bitcoin 
 

Johansson (3017) menar att den virtuella valutan kommer användas i en större utsträckning i 

framtiden. Även Stjernlöf (2017) tror att den virtuella valutan kommer att bli alltmer accepterat 

och använt som betalningsmedel på grund av den ökade användningen av internet och e-handel. 

En virtuell valuta är ett väl anpassat betalningsmedel för e-handel.  Wetter (2017) anser att det 

är positivt att det finns fler betalningsmedel att använda sig av då det genererar fler möjligheter. 

Kunderna har då större chans att hitta det mest lämpliga betalningsmedlet för aktuellt köp eller 

transaktion. Andersson (2017) tror också att den virtuella valutan kommer bli mer etablerat i 

framtiden, han påpekar även att det inte nödvändigtvis behöver vara Bitcoin som blir den största 

virtuella valutan framtiden. Det utvecklas ständigt nya virtuella valutor och den bästa virtuella 

valutan är förmodligen den som kommer att ta över. Även Eriksson (2017) tror att den virtuella 

valutan kommer ta en större marknadsandel i framtiden och att det troligen kommer utvecklas 

ännu fler nya betalningssätt.  
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Det satsas mycket resurser och medel på att Bitcoins infrastruktur ska utvecklas, vilket ska 

främja att Bitcoin blir säkrare att använda som betalningsmedel. Genom att exempelvis köparen 

blir garanterad återbetalning vid felaktiga transaktioner (Stjernlöf, 2017). Regeringen kommer 

troligen försöka skapa lagar och regler för Bitcoin, vilket är både positivt och negativt. Om 

regeringen skapar ett regelverk för Bitcoin så faller ett av grundsyftena med Bitcoin bort till 

viss del på grund av att Bitcoin då kommer få en viss kontroll från regeringen. Det som är 

positivt är att konsumenterna av Bitcoin blir mer skyddade vid betalningar och den osäkerhet 

som finns på grund av att det inte finns några regleringar vid betalningar med Bitcoin idag 

försvinner, vilket gör det tryggare att använda Bitcoin som betalningsmedel (Andersson, 2017). 

Johansson (2017) tror att regeringen kommer att lägga resurser på att motverka att Bitcoin 

används som ett illegalt betalningsmedel och att de kommer arbeta för att det endast ska 

användas i legala syften.  

 

5.8 Webhallen 
 

Webhallen började acceptera betalningar som skedde med Bitcoin den 24 mars 2014. 

Webhallen var det första företaget i Sverige som började ta betalt i Bitcoin. De införde 

betalningar med Bitcoin på grund av att många av deras kunder efterfrågade detta och för att de 

trodde att det var en konkurrensfördel att vara först med denna typ av betalningar.  Det 

genomförs betalningar med Bitcoin dagligen hos Webhallen, i snitt så görs köp med Bitcoin i 

ett motsvarande värde på ungefär 1400 kr dagligen vilket ligger lite ovanför snittnivån som för 

de andra traditionella betalningssättet som de tillhandahåller. När de först introducerade Bitcoin 

trodde de inte att det skulle bli så pass vanligt att betalningar genomfördes med Bitcoin, enligt 

deras prognoser så hade de beräknat att betalningar med Bitcoin skulle ligga under snittnivån 

jämfört med de traditionella betalningssätten. Att genomföra betalningar med Bitcoin blev 

mycket mer populärt än vad de först trott (Öst, 2017).  

Webhallen har ingen övre eller nedre gräns för vilket värde ett köp med Bitcoin måste uppgå 

till. De betalningar som genomförs ligger vanligen på en nivå från 100 till 40 000 kr. Webhallen 

anser att de har åtnjutit ett flertal fördelar på grund av att de introducerade Bitcoin som 

betalningsmedel. En av de främsta fördelarna är att kostnaderna blivit lägra efter Bitcoin 

introducerades, på grund av att det inte tillkommer några avgifter med betalningar med Bitcoin. 

Vilket gör att det är väldigt kostnadseffektivt som betalningsmedel. Vidare så menar Öst (2017) 
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att de har en konkurrensfördel gentemot deras konkurrenter som inte erbjuder Bitcoin som 

betalningssätt och att de lockar till sig kunder som vill betala med Bitcoin på grund av detta. 

Webhallen hanterar riskerna med volaliteten i Bitcoin genom att dagligen växla in samtliga 

Bitcoins till Euro genom växlingsföretaget Bitpay (Öst, 2017). 

 

5.9 Enkätundersökning 
 

Resultaten från undersökningen kommer att redogöras löpande i texten. Jag kommer endast att 

presentera data som har ett värde för analysen. För att underlätta för läsarna så har resultaten 

som presenteras genom statistik tydliggjorts genom att den procentuella fördelningen framgår.  

 

Under tiden från den 25 februari till och med den 15 mars 2017 så fick jag totalt 57 stycken 

svar på enkätundersökningen. Av enkätens respondenter så var 50 stycken män och 7 stycken 

kvinnor. De flesta av respondenterna var mellan 31-40 år, 66 % av respondenterna tillhörde 

denna åldersgrupp. Av respondenterna var 19 % mellan 19-30 år.  En mindre del av 

respondenterna var mellan 41-50 år, 9 %, De resterande 6 % av respondenterna var mellan 51-

60 år. Det var ingen som var 18 år eller yngre som besvarade enkäten och det var inte heller 

någon som var 61 år eller äldre som besvarade enkäten.  

 

Av respondenterna som besvarade enkäten så hade 87 % ett intresse för datateknik och 54 % 

arbetade med datateknik. Det var 44 % av respondenterna som arbetade inom ekonomi.  
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5.9.1 Främsta anledningen till första köpet med Bitcoin 
 

Den största delen av respondenterna genomförde det första köpet med Bitcoin på grund av att 

de ansåg att det var ett nytt och spännande betalningssätt. Den näst vanligaste anledningen var 

att respondenterna ville ta avstånd från centrala myndigheter. Tätt därefter kom anonyma 

transaktioner som den tredje vanligaste anledningen för respondenterna. Det var två tycken som 

svarade annat, varav en angav att han tyckte de traditionella betalningsmedlen inte var 

tillfredställande och den andra personen angav att han tyckte Bitcoin var säkrare än traditionella 

betalningssätt.  

 

 

Diagram 1 Anledning till första köpet med Bitcoin 
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5.9.2 Primär anledning till innehav med Bitcoin idag 

 

Majoriteten av respondenterna svarade att deras huvudsakliga syfte med sitt innehav av Bitcoin 

är att ta avstånd från centrala myndigheter.  Det andra vanligaste syftet var anonyma 

transaktioner. En respondent svarade annat och angav att han hade innehav i Bitcoin på grund 

av att han inte tyckte att de traditionella betalningsmedlen var pålitliga.  

 

 

Diagram 2 Primärt syfte med innehav av Bitcoin 
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5.9.3 Bitcoin säkerhet och risker 
 

 

Mer än hälften av respondenterna vara eniga i denna fråga, hela 61 % ansåg att deras innehav 

definitivt var under säkert förvar vid oväntade händelser. Den näst vanligaste åsikten var att 

deras innehav troligen var under säkert förvar. Det var endast en minoritet av respondenterna 

som ansåg att deras innehav inte var under säkert förvar.  

 

 

 
Diagram 3 Anser du att ditt innehav är under säkert förvar vid oväntade händelser? 
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Den största risken med Bitcoin som betalningsmedel ansåg respondenterna vara hackning och 

stöld.  Den näst största risken ansåg respondenterna vara brist på lagar, regler och övervakning. 

De som uppgav annat angav båda att de ansåg att risken från konkurrerande virtuella valutor 

var den största risken enligt dem.  

 

 

 

Diagram 4 Vilken är enligt dig den största säkerhetsrisken med Bitcoin som betalningsmedel? 
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Den största andelen, över tre fjärndelar, av respondenterna ansåg att säkerheten är högre vid 

transaktioner med Bitcoin i jämförelse med traditionella betalningsmedel.  Det var endast ett 

fåtal av respondenterna som ansåg att det var mindre säkert med Bitcoin än traditionella 

betalningsmedel.  

 

Diagram 5 Jag anser att säkerheten är högre vid transaktioner med Bitcoin jämfört med 

traditionella betalningsmedel? 
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5.9.4 När används Bitcoin för betalningar 
 

Respondenternas svarsalternativ var jämt fördelade över att de använda Bitcoin senast som 

betalningsmedel för betalning av tjänst eller vara, överföringar och internationella överföringar. 

Det skilde endast några procent mellan dessa tre alternativ.  

 

 

Diagram 6 När använder du Bitcoin som betalningsmedel? 
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5.9.5 Vilken är den främsta fördelen med Bitcoin som betalningsmedel 
jämfört med traditionella betalningsmedel? 
 

 

Majoriteten av respondenterna ansåg att den främsta fördelen med Bitcoin som betalningsmedel 

jämfört med traditionella betalningsmedel var att Bitcoin inte kontrolleras av myndigheter. Den 

andra vanligaste fördelen bland respondenterna var säkrare transaktioner. Tätt därefter kom den 

tredje vanligaste fördelen, vilken var snabbare transaktioner. En respondent angav annat som 

alternativ, hanskrev att den främsta fördelen med Bitcoin var att centralbanken får ett mindre 

inflytande.  

 

 

 

Diagram 7 Vilken är den främsta fördelen med Bitcoin som betalningsmedel jämfört med 

traditionella betalningsmedel? 
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5.9.6 Är det tryggt att använda Bitcoin som betalningsmedel 
 

Den överlägsna majoriteten hade inte blivit bestulen på sina Bitcoin. Endast runt en tredjedel 

av respondenterna hade någon gång blivit besluten på sina Bitcoin.  

 

 

Diagram 8 Har du någon gång blivit besluten på dina Bitcoins? 

Nästan alla respondenter ansåg att det är tryggt att betala med Bitcoin, det var endast ett fåtal 

som ansåg att det inte var säkert att betala med Bitcoin. 

Diagram 9 Jag anser att det är tryggt att betala med Bitcoin? 
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Den största andelen av respondenterna ansåg att de helt och hållet kände ett förtroende för 

tekniken när de genomför en betalning med Bitcoin. Den näst största andelen av respondenterna 

uppgav att de känner sig delvis säkra när de genomför betalningar med Bitcoin. Bara ett fåtal 

av respondenterna uppgav att de inte känner ett förtroende gentemot tekniken.  

 

 

 

Diagram 10 Jag känner förtroende för tekniken när jag genomför en betalning med Bitcoin? 
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5.9.7 Bitcoins framtidsutsikter 
 

De allra flesta respondenter är eniga om att de tror att Bitcoin kommer att existera om 15 år. 

Endast strax över en tiondel av respondenterna uppgav att de inte tror att Bitcoin kommer att 

finnas om 15 år.  

 

Diagram 11 Tror du att Bitcoin kommer existera om 15 år? 

Det var 2 % fler av respondenterna som trodde att den virtuella valutan skulle finnas om 15 år 

i jämförelse med Bitcoin.  

 

Diagram 12 Tror du att den virtuella valutan kommer existera om 15 år? 
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Den största andelen av respondenter tror inte att Bitcoin eller någon annan virtuell valuta 

kommer att kunna ersätta de traditionella betalningssätten.  Strax under en tredjedel av 

respondenterna tror att Bitcoin kan ersätta traditionella betalningsmedel. Över en tiondel av 

respondenterna uppgav att de var osäkra på huruvida Bitcoin skulle kunna ersätta traditionella 

betalningssätt eller inte.  

 

 

Diagram 13 Tror du att Bitcoin eller andra virtuella valutor kommer kunna ersätta 

traditionella betalningssätt? 
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6. Analys 
 

 

Detta kapitel påbörjar genom att förklara Bitcoin som betalningsmedel dess syfte och funktion 

därefter kommer jag att beskriva de risker som är kopplat till bitcoin som betalningssätt och 

risker i jämförelse med traditionella betalningsmedel.  Vidare kommer jag gå igenom fördelar 

och nackdelar samt möjligheter med Bitcoin som betalningsmedel. Därefter kommer 

problematiken med volalitet samt hur den kan hanteras presenteras. Kapitlet avslutas genom 

att beskriva Bitcoins fortlevnad som framtida betalningsmedel. 

 

 

 

 

6.1 Bitcoin som betalningsmedel dess syfte och funktion 

 

Det tekniska nätverket som Bitcoin grundas på är stabilt och kraftfullt. Enkätundersökningen 

visade på att över hälften av respondenterna 53 % kände ett förtroende gentemot tekniken och 

37 % höll delvis med, endast 6 % av respondenterna kände ett mindre förtroende gentemot 

tekniken. Hela 61 % av respondenterna ansåg att deras innehav med Bitcoin var i tryggt förvar 

och 32 % ansåg att det troligen var i tryggt förvar.  Vidare ansåg 46 % av respondenterna att 

säkerheten vid betalningar med Bitcoin var högre i jämförelse med traditionella 

betalningsmedel och 47 % ansåg att det troligen var säkrare.  Den absolut största delen av 

respondenterna från enkätundersökningen uppvisar ett stort förtroende och tillit för Bitcoins 

tekniska system. Då majoriteten av respondenterna har ett intresse för datateknik så bör det tyda 

på att respondenternas svar är relevanta på grund av att de troligen har kunskap om nätverk och 

betalningsprocessen av Bitcoin.  

Alla respondenter har följt intervjuguiden och relevant data har insamlats från intervjuer samt 

enkätundersökning. Både Andersson, Johansson, Wetter och Stjernlöf är eniga om att Bitcoin 

introducerats för att skapa ett betalningsmedel som är självständigt från regeringens kontroll 

samt de lagar och regler som det medför. Eriksson anser att Bitcoin skapats för att förenkla 

betalningssystemet. Respondenterna från intervjun var eniga om att Bitcoin också skapats i 

syfte för att minska kostnaderna som är förknippat med betalningar, jämfört med traditionella 

betalningar så är det betydligt billigare att genomföra transaktioner med Bitcoin. Från 
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enkätundersökningen framkom att majoriteten börjat handla med Bitcoin på grund av att det 

var nytt och spännande, den näst vanligaste anledningen var att ta avstånd från centrala 

myndigheter och tätt följt som tredje alternativ kom anonyma transaktioner. Resultaten från 

enkätundersökningen bekräftar det som framkom genom intervjuerna, att en av de främsta 

anledningarna med Bitcoin är att ta avstånd från myndigheter och andra statliga institut, samt 

att kunna genomföra anonyma transaktioner som inte är kontrollerad av regeringen.  

I dagens samhälle kan Bitcoin ses som ett komplement till fiatpengar snarare än ett substitut. 

Det finns fortfarande delade uppfattningar angående Bitcoin i samhället, vissa välkomnar de 

virtuella valutorna medan andra anser att riskerna är för stora. Vissa använder sig av Bitcoin i 

investeringssyfte på grund av volaliteten i kursen medan andra använder den som 

betalningsmedel.  I enkätundersökningen så uppgav 3 % att de använde Bitcoin i ett 

investeringssyfte vilket är en relativ låg andel. På grund av att Bitcoin är ett ganska nytt 

betalningsmedel så är det helt naturligt att det fortfarande finns en osäkerhet hos allmänheten 

mot Bitcoin, detta behöver dock inte vara ett hinder mot att Bitcoin kan att bli ett allmänt 

accepterat betalningsmedel i framtiden. Det finns också en möjlighet att Bitcoin kan växa från 

att vara ett komplement till ett substitut i framtiden.  

I teoridelen beskrevs att pengar har 3 huvudsakliga funktioner. Bitcoin fungerar till viss del på 

samma sätt: 

 

 Bytesmedel/betalningsmedel – Ett av Bitcoins primära syften är att det ska användas 

som ett betalningsmedel för handel av varor och tjänster. Skillnaden från traditionella 

betalningsmedel är att transaktionerna med Bitcoin ska kunna genomföras utan kontroll 

från centrala myndigheter eller andra finansiella institut. Dock så är funktionen 

densamma för Bitcoin som fiatpengar, de ska kunna användas som ett medel för att 

genomföra köp eller försäljning. Det ska också poängteras att Bitcoin fortfarande är ett 

nytt betalningsmedel och det tekniska systemet är fortfarande under utveckling för att 

det ska fungera på bästa möjliga sätt.  

 

 Värdemätare – Denna uppgift tillgodoses till viss del för dem som nyttjar Bitcoin. Dock 

så finns det en begränsning i hur väl Bitcoin kan användas som värdemätare på grund 

av att det finns stora valutakursförändringar i Bitcoins värde vilket gör det komplext när 

varor och tjänster ska prissättas i Bitcoin. De flesta företag idag prissätter varor i den 
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officiella valutan och genomför valutakursomvandlingen till Bitcoin vid den exakta 

tidpunkten för köpet eller försäljningen.  Det behövs ytterligare utveckling av Bitcoin 

för att det på ett tillfredställande sätt ska kunna fungera fullt ut som värdemätare.  

 

 Värdebevarare – Denna funktion uppfylls. Köp och försäljning behöver inte ske vid 

samma tidpunkt, Bitcoin har ändå kvar sitt värde precis som en värdebevarare ska ha. 

Att värdet finns kvar ska dock inte förväxlas med att prisnivån är konstant över tid, 

prisnivån kan både stiga och sjunka precis som traditionella betalningsmedel.  

 

Bitcoin uppfyller delvis pengars funktioner dock så tillfredsställs inte alla funktioner till fullo 

på grund av att Bitcoin endast delvis uppfyller funktionen som värdemätare.   

På grund av att Bitcoin inte har någon centraliserad tillverkare så innebär det att egentligen vem 

som helst som har tillräckligt med datakapacitet kan tillverka Bitcoins. Vilket sker genom 

mining, som jag tidigare beskrivit närmare i litteraturstudien. Tillverkningen sker helt frivilligt 

av miners, vilket innebär att det inte finns någon risk med att någon part känner sig utnyttjad. 

Tillverkningsprocessen sker således genom att en oberoende motpart på helt frivilligt bevåg 

skapar Bitcoins för att tjäna egna Bitcoin.  

 

6.2 Risker kopplade till Bitcoin som betalningssätt 

Ett flertal av respondenterna nämner att Bitcoin befinner sig i en gråzon vad gäller lagar och 

regler vilket kan leda till avtalstvister mellan konsumenter och företagare.  En risk som finns 

på grund av att det saknas lagar och regler som styr Bitcoin är enligt Wetter att samma 

konsument kan bli behandlat på olika sätt på grund av att olika företag har olika regler och 

rutiner. Johansson påpekar att detta fenomen är något som kan locka till sig bedrägliga företag, 

som utnyttjar att det inte finns lagar och regler vilka utför oärlig handel för att lura 

konsumenterna på Bitcoin.  Jag anser att Johansson har rätt angående detta, på grund av att det 

inte finns någon reglering så kan företagarna undanhålla information för konsumenterna och 

troligen så kommer inte heller dessa bedrägliga företag att utsättas för några påföljder på grund 

av att det inte är någon som vet vad som gälla vid ett sådant tillfälle. Detta medför att 

konsumenterna hamnar i en väldigt utsatt situation.  Dock så torde denna problematik endast 
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uppstå vid handel med opålitliga företag, då seriösa företagare troligtvis är rädda om att behålla 

sitt goda rykte för att bibehålla sin kundkrets. 

På grund av att Bitcoin inte omfattas av några lagar eller regler så skyddas inte heller 

konsumenterna av konsumenträttigheterna som det ser ut idag. De flesta av respondenterna 

ansåg dock att de tyckte att konsumenterna borde omfattas av konsumenträttigheterna trots att 

de betalat med Bitcoin, det borde inte spela någon roll vilket betalningsmedel de använde. 

Konsumentverket har dock inte fattat något beslut om huruvida Bitcoin ska omfattas av 

konsumenträttigheterna i framtiden eller inte, De vet inte heller när de kommer fatta beslut 

gällande detta. Fram till dess att de tagit ett beslut kommer dock inte Bitcoin omfattas 

konsumenträttigheterna.  

En annan risk med Bitcoin som betalningsmedel är enligt Wetter att transaktionen inte kan 

återkallas om det uppstår fel vid betalningen och på grund av att det inte finns lagar som skyddar 

konsumenten så kan betalningen endast återkallas om motparten är ärlig och accepterar en 

återbetalning.  Johansson ansåg dock att detta inte bör vara något problem om motparten är en 

seriös större aktör på grund av att företagen då troligen är rädd om sitt goda rykte. Vidare så 

kommer motparten kunna få ett gott rykte och bli betrodd genom att upprätthålla ett gott 

anseende över tiden. Jag håller med Johansson om detta på grund av att det gynnar företagarna 

att ha ett gott rykte och behandla samtliga konsumenter på ett likartat sätt oavsett vilket 

betalningsmedel de använder sig av. Genom att företagarna är ärlig och behandlar alla 

konsumenter på ett bra vis så bör de få fler återkommande kunder.  

Ett stort problem som påtalas av respondenterna är att polisen troligen inte heller vet hur de ska 

agera om det uppstår en tvist vid betalning med Bitcoin. Det gör det hela väldigt komplex när 

aktörerna ska påvisa vem som bär ansvaret för den felaktiga transaktionen. Om motparten som 

erhållit medlen inte gör en återbetalning utan behåller pengarna så kommer denne troligen inte 

drabbas av några rättsliga konsekvenser, dels för att det i princip är omöjligt att hitta motparten 

och dels för att det inte finns några lagar som skyddar betalningar med Bitcoin. 

 

Andersson och Johansson tror att flera potentiella användare av Bitcoin väljer att inte 

genomföra betalningar med Bitcoin på grund av den juridiska gråzon som Bitcoin befinner sig 

i. Om det uppstår problem eller felaktigheter med en betalning som är gjord med Bitcoin idag 

så är det väldigt osäkert huruvida motparten kan ställas till svars för detta. Detta är enligt Wetter 

något som hämmar initiativet hos konsumenterna för att genomföra betalningar med Bitcoin.   
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Bitcoin är en internationell valuta kan förändra hela ekonomin i ett land, eller hela 

världsekonomin. Om en oberoende nationell valuta som Bitcoin etablerar sig och blir ett allmänt 

accepterat betalningsmedel så kommer det leda till att de statliga myndigheterna förlorar 

makten över penningutbudet vilket i sin tur leder till att de skulle förlora ett av de främsta 

verktygen som de har för att kunna korrigera och bestämma inflation och prisstabilitet. Vilket 

skulle innebära att landet förlorar sin makt över penningpolitiken, så att de inte längre kan 

kontrollera den ekonomiska marknaden.  

 

6.3 Risker med Bitcoin jämfört med traditionella betalningsmedel   

 

I empirin så framkommer att det finns risker med traditionella betalningsmedel likaväl som det 

finns risker med Bitcoin. De traditionella betalningsmedlen är förknippade med risker genom 

att betalkort exempelvis kan tappas bort, bli utsatt för skimming, eller stjälas.  Bankens kunder 

behöver dock inte skydda sig mot dessa säkerhetsåtgärder i någon större omfattning på grund 

av att banken ger kunderna en garanti som skyddar mot bedrägerier.  Vilket innebär att kunderna 

inte behöver ta samma personliga ansvar som användare av Bitcoin behöver göra, för att trygga 

sitt innehav och skydda sig mot bedrägerier. Vilket är en nackdel för Bitcoin på grund av att 

individerna inte behöver inneha samma tekniska förkunskap för att bruka sig av traditionella 

betalningsmedel som vid användandet av Bitcoin. Informationskostnaden vid traditionella 

betalningsmedel är väldigt låg medan informationskostnaden för Bitcoin är relativt hög, 

användarna behöver lägga mer tid och resurser innan de börjar använda sig av Bitcoin i 

jämförelse med traditionella betalningsmedel. På grund av att inträdesbarriärerna är relativt 

höga för Bitcoin som betalningsmedel så kan det leda till att individerna ges ett högre incitament 

till att fortsätta med traditionella betalningsmedel.  

Riksbankens genomförde en studie vilken påvisade att nio av tio konsumenter känner sig säkra 

när de använder sig av traditionella betalningsmedel trots att det är förknippat med många 

sorters risker såsom skimming, hackning, virus och stöld. Bedrägerier som faktiskt förekommer 

i samhället.  Jag tror att så många konsumenter ändå känner sig trygga när de använder dessa 

traditionella betalningsmedel på grund av att konsumenten ges en hög säkerhet och garanti från 

banken vilket gör att osäkerheten minskar. Konsumenterna betalar dock själva för den garanti 

som bankerna ger exempelvis genom självrisk vid bedrägerier, kortavgifter och 

transaktionsavgifter.  Konsumenterna måste också ta ett visst eget ansvar vid bedrägerier då de 
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själva aktivt måste reklamera bedrägerierna till banken. Trots att banken har garantier så kan 

bedrägerierna ändå ge konsumenterna tillfälliga likviditetsproblem innan 

reklamationsprocessen är färdig och banken återbetalar kunden. Under denna tid så kan 

konsumenten få stora likviditetsproblem om denne blivit av med hela sitt innehav och för att 

kunna finansiera sig under denna handläggningstid från banken så kan konsumenterna tvingas 

ta lån för att kunna klara av sina levnadskostnader.  

Bitcoin är uppbyggd genom väldigt säker teknik och själva systemet har aldrig blivit drabbad 

av hackning trots flera försök. Flera av respondenterna menar på att det egentligen är mer säkert 

att ha sitt innehav i Bitcoin än vad det är att ha tillgångarna i en bank. Det är exempelvis helt 

omöjligt att en individ som har sitt innehav sparat i Bitcoin skulle kunna förlora sitt innehav 

genom exempelvis en bankkrasch. Om Bitcoin etableras ytterligare och växa som 

betalningsmedel så finns det dock en chans att det skulle uppstartas företag som påminner om 

banker, vilka då skulle kunna ha som funktion att inneha Bitcoin mot att i genlängd få ränta. 

Om detta skulle ske så finns det en risk för att de som har sitt innehav på en sådan typ av 

bankliknande företag skulle kunna förlora sitt innehav, likt en bankkrasch. Dock så skulle detta 

i så fall endast beröra användare som har sitt innehav på ett sådant företag, det skulle fortfarande 

vara helt omöjligt att förlora sitt innehav på detta vis för de som förvarar sina egna Bitcoins 

privat. Det ska också påpekas att det banksystem som finns idag, det traditionella 

betalningssystemet, har skapat finansiella krascher tidigare vilket har lett till att konsumenter 

inte kunnat få åtkomst till sina sparade medel på grund av likviditetsbrist hos banken. 

Motsvarande problematik skulle inte kunna uppstå vid betalning med Bitcoin. Bitcoins system 

är uppbyggt på så sätt att aktörerna alltid kan få åtkomst till sitt innehav förutsatt att de har sina 

nycklar sparade, den publika och den privata. 

 

 

6.4 Möjligheter med Bitcoin som betalningsmedel 

 

Det finns en del risker förknippad med Bitcoin som betalningsmedel, men det finns också 

många möjligheter med Bitcoin. Bitcoin är en virtuell valuta vilket på en längre sikt kan 

generera ett stabilare betalningssystem på grund av att samtliga transaktioner inte behöver 

registreras i den traditionella finansiella infrastrukturen som är samlingspunkten för 

betalningsflödet.  
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Företagen som erbjuder Bitcoin som betalningsmedel kan få en konkurrensfördel gentemot 

andra företag som inte erbjuder Bitcoin som ett betalningssätt. Webhallen som erbjuder Bitcoin 

som betalningsmedel ansåg att de vunnit en konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter 

genom att introducera Bitcoin. Då kunder som vill betala i Bitcoin väljer Webhallen framför 

deras konkurrenter, vilka inte accepterat Bitcoin som betalningssätt.Om företag skulle börja 

använda sig av enbart Bitcoin som betalningssätt så skulle de inte behöva utrustning som 

kassamaskin och kortmaskin och den medföljande kostnaden för dessa apparater skulle därmed 

försvinna.  

En annan möjlighet med Bitcoin är att banker och andra finansiella institut får hårdare 

konkurrens tack vare att Bitcoin introduceras, vilket sätter press på banker att utveckla sig 

angående snabbhet och effektivitet vilket är positivt för betalningsväsendet som helhet. Att 

Bitcoins transaktioner är snabba och inte kostar något är två stora fördelar vilket också kan 

komma att påverka banker och andra betalningsförmedlingstjänsters avgifter på 

transaktionerna, på grund av att det blir en konkurrens från Bitcoin. Vilket i sin tur är något som 

främjar konsumenterna på grund av att prisnivån blir lägre på tjänster och varor.  

På grund av att Bitcoin inte styrs av någon statlig myndighet så påverkas inte dess värde på 

samma vis om exempelvis centralbanken försöker styra upp räntenivån. Att Bitcoins värde inte 

påverkas på samma sätt som traditionella betalningsmedel kan vara en fördel för konsumenterna 

då de till viss del kan undgå konsekvenserna av regeringens agerande.  

Konsumenter och företag som har förlorat förtroendet gentemot de statliga myndigheterna och 

finansiella institut som banker kan mycket väl känna ett större förtroende gentemot ett 

betalningsmedel som Bitcoin vilket är oberoende från lagar och regler.  

De främsta fördelarna med att använda sig av Bitcoin som betalningsmedel är anonymiteten, 

smidigheten, snabbheten och låga transaktionskostnader. Handel med Bitcoin skyddar 

användarnas integritet genom att aktörerna kan genomföra anonyma betalningar vilka är 

oberoende från staten och regeringen. 

 

En av de främsta fördelarna med Bitcoin är de låga transaktionskostnaderna. Till skillnad från 

traditionella betalningsmedel genom exempelvis Paypal och betalkort som alltid är påförda med 

antingen procentuella eller givna avgifter så är det helt avgiftsfritt att handla med Bitcoin. 

Beroende på bankavgifterna så kan det till slut röra sig om större belopp som man tjänar på att 

använda Bitcoin istället för traditionella betalningsmedel. Till skillnad från Bitcoin där 
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tillverkaren inte betalar något alls för att nyttja betalsättet. Johansson tog vid intervjun upp att 

det finns ett utbrett missnöje gentemot banker och finansiella institut på grund av att dessa i 

princip har kunnat agera hur de vill utan att behöva drabbas av några påföljder och att detta 

missnöje troligen finns runt om i hela världen. För individer och företag som känner ett missnöje 

mot banker och finansiella institut så är Bitcoin ett bra alternativt betalningssätt.  

En möjlighet som togs upp av flera respondenter var att transaktionstiden är väsentligen kortare 

vid betalningar med Bitcoin jämfört med traditionella betalningsmedel, vilket är fördelaktigt 

vid exempelvis internationell handel. Vidare så behöver ingen tredje part blandas in vid 

betalningen vilket förenklar transaktionen. Det behövs inte heller något tillstånd för att kunna 

genomföra en betalning med Bitcoin och det finns inte heller någon som kontrollerar 

transaktionen.  

 

Ovanstående bekräftas även av enkätundersökningen där 26 % av respondenterna uppgav att 

den främsta fördelen med att använda Bitcoin som betalningsmedel i jämförelse med 

traditionella betalningsmedel var snabbare transaktioner. Betalningar som genomförs med 

betalkort sker oftast på några sekunder vilket är snabbare än en transaktion med Bitcoin, så i 

det avseendet tar betalningar med Bitcoin något längre tid. Respondenterna har troligen vägt in 

transaktioner som exempelvis görs till en annan bank eller utomlandsbetalningar. Beroende på 

vilken typ av transaktion som genomförs kan Bitcoin vara betydligt mycket snabbare eller något 

långsammare i jämförelse med betalkort.   

 

6.5 Risker med Bitcoin som betalningsmedel 

 

En nackdel med Bitcoin är att det inte är alltför många företag på den svenska marknaden som 

accepterat Bitcoin som betalningssätt i jämförelse med traditionella betalningsmedel vilket 

innebär att konsumenter som vill betala med Bitcoin får ett begränsat utbud av varor och 

tjänster. Att utbudet är begränsat är en faktor som kan tänkas påverka användandet av Bitcoin 

negativt, om konsumenten eftersöker en vara som endast finns tillgänglig om man betalar med 

traditionella betalningsmedel så är det troligt att konsumenten genomför betalningen på detta 

vis trots att individen egentligen ville genomföra betalningen med Bitcoin. Om Bitcoin blir mer 

etablerat så kommer troligen antal företag som erbjuder Bitcoin som betalning att öka.  
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En annan nackdel som togs upp av flera respondenter var att användarna av Bitcoin måste ta ett 

större personligt ansvar i jämförelse med traditionella betalningsmedel. Användarna av Bitcoin 

måste själva se till att insamla den kunskap som behövs för att kunna genomföra säkra 

betalningar och förvara sitt innehav på ett tryggt sätt. Vilket innebär att ett stort personligt 

ansvar läggs på individen.  En person som inte samlar in kunskap och vidtar lämpliga 

säkerhetsåtgärder löper större risk för att förlora sitt innehav, genom att innehavet exempelvis 

rånas, tappas bort eller råkar raderas.  En stor nackdel med Bitcoin som betalningsmedel är att 

det är få som egentligen har tillräckliga tekniska förkunskaper som behövs för att nyttja Bitcoin 

på ett säkert sätt. Respondenterna har dock förhoppning om att detta ska ändras inom den 

närmsta framtiden, de tror att den virtuella valutan kommer bli alltmer accepterat och utbrett 

vilket leder till att den tekniska kunskapen som behövs kommer spridas till samhället i en större 

omfattning än vad som görs idag. Genom att den virtuella valutan etableras alltmer så kommer 

också kunskapsnivån hos individerna att höjas.  

Eriksson påpekar att det i början kan kännas märkligt att gå över till en virtuell valuta som 

betalningsmedel men det var egentligen precis på samma sätt när betalkorten introducerades, 

då tyckte många att det var ett konstigt att betala med ett plastkort. Respondenterna menar att 

det handlar om att ge det tid, desto fler personer som använder Bitcoin desto vanligare blir det 

och desto mer allmänt accepterat som betalningsmedel kommer det att bli. När Bitcoin blir mer 

etablerat så kommer även många nackdelar med valutan minska, Bitcoin kommer då bli 

stabilare och valutakursförändringarna kommer att minska. När fler ansluter sig till Bitcoins 

nätverk så kommer dess värde att stabiliseras genom den fasta penningmängden.  

 

6.6 Hur påverkar volatiliteten i valutakursförändringen Bitcoin som 

betalningssätt och hur hanteras denna risk? 

 

På grund av volatiliteten med Bitcoin är hög så leder det till att det sker stora förändringar i 

kursen dagligen. Ett sätt att hantera valutakursförändringarna är att företagen använder sig av 

direktväxlingsmöjligheter genom exempelvis Bitpay. Webhallen minimerar denna risk genom 

att dagligen växla in sin Bitcoins mot Euro, genom Bitpay vid varje handelsdag slut. Vid 

löpande köp i den dagliga butiken så kan volatilitetsrisken minimeras genom att transaktionen 

genomförs med hjälp av växlingsföretag som exempelvis Bitpay. Bitpay garanterar en 
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specificerad kurs under 15 minuter vilket betyder att volalitetsrisken elimineras under 

transaktionsförloppet, under förutsättningen att köpet realiseras under den angivna tiden.   

En viss del av den osäkerhet som riktas gentemot Bitcoin har uppstått på grund av osäkerhet 

kring de stora valutakursförändringarna. Växlings företag som Bitpay kan hjälpa till att minska 

osäkerheten som finns gentemot Bitcoin genom att de kan eliminera valutarisken under 

transaktionsförloppet för betalningen. Dessa fluktuationer är egentligen av mindre betydelse för 

företagen på grund av att de enkelt kan hantera detta problem genom att prissätta sina varor i 

traditionell valuta och sedan acceptera motsvarande antal Bitcoins i kronor vid tillfället för 

transaktionen. Om företagen sen använder sig av exempelvis Bitpay för växling så behöver inte 

företagen heller ta någon volatilitetsrisk vid transaktionen.  

 

6.7 Bitcoin som framtida betalningsmedel 

 

För att Bitcoin ska växa som betalningsmedel så behövs fler företag som accepterat Bitcoin 

som betalningsmedel. Om majoriteten av individerna skulle byta betalningsmedel så kan det 

enligt Skatteverket leda till en förändring på penningmarknaden vilket innebär att ett nytt 

betalningsmedel skulle kunna ta över relativt snabbt. Vilket skulle kunna innebära att om ett 

flertal av befolkningen i Sverige börjar använda Bitcoin som betalningsmedel så skulle 

marknaden anpassa sig till denna förändring och fler företag skulle acceptera Bitcoin som 

betalningsmedel.  

För att Bitcoin ska etableras ytterligare som ett framtida betalningsmedel så måste de illegala 

delarna motverkas. Om de illegala aspekterna motverkas kan eventuellt stöd ges från 

regeringen. Om valutan stödjs av den nationella regeringen så kan det bida till ett ökat nyttjande 

av valutan.  Vidare så behöver allmänheten acceptera Bitcoin som ett allmänt accepterat 

betalningsmedel. För att allmänheten ska accepterna Bitcoin så behövs dels tid, det är inte 

ovanligt att det tar tiotals år innan betalningsmedel blir accepterade av folket. Vidare så behöver 

individer och företag mer kunskap om Bitcoin för att de ska kunna våga använda Bitcoin som 

ett betalningsmedel. De skulle behöva mer kunskap om vilka risker som finns förenat med 

Bitcoin och vilka säkerhetsåtgärder som kan vidtas för att kunna genomföra säkra transaktioner, 

samt förvara sitt innehav på ett tryggt vis.  
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Det betalningsmedel som skulle kunna ersätta kontanter måste enligt Arvidsson ha en hög 

trovärdighet och pålitlighet för att det ska kunna ersätta kontanter. För att kunderna ska känna 

en tillförlitlighet gentemot de nya elektroniska betalningssättet krävs att dessa blir korrekt 

placerade, att de går snabbt och att riskerna för bedrägerier och ID-stöld är små enligt 

Arvidsson. Bitcoin har ännu inte det förtroendet som det skulle behöva ha för att kunna ersätta 

kontanter som betalningsmedel, idag fungerar Bitcoin istället mer som ett komplement till 

kontanter. Individerna i dagens samhälle har inte tillräckligt med information om Bitcoin för 

att de skulle kunna känna ett så pass stort förtroende att de skulle kunna tänkas ersätta kontanter 

mot att genomföra betalningar med Bitcoin helt och hållet. Bitcoin är ett relativt nytt 

betalningsmedel som behöver etableras och utvecklas mer innan individerna kan känna en 

större trygghet för systemet. Vidare så behöver valutakursförändringarna stabiliseras innan 

individerna kan känna en större tillförlitlighet gentemot Bitcoin. 

Europeiska bankmyndigheten uppmanar användare av Bitcoin att deska betraktainnehavet i 

Bitcoin som en resurs som är förknippad med en hög risk och att man aldrig bör ha mer sparat 

i Bitcoin än vad innehavaren klarar av att förlora. Bitcoin är enligt Wetter fortfarande under 

utvecklingsfasen och ska därför betraktas som ett komplement till traditionella betalningsmedel 

snarare än ett substitut även om det i framtiden kan komma att förändras. Eriksson menar också 

på att Bitcoin fortfarande är under utvecklingsfasen men att det finns en stor sannolikhet att 

Bitcoin i framtiden kommer att ersätta traditionella betalningsmedel.   

Enligt Jansson så är traditionella betalningsmedel också förknippat med många risker precis 

som Bitcoin skillnaden är att konsumenterna i princip alltid skyddas när bedrägerier sker med 

traditionella betalningsmedel, detta skyddsnät finns inte vid betalningar i Bitcoin.  Det är 

egentligen denna risk som är den mest betydelsefulla och som skiljer betalningsmedlen åt 

primärt enligt min mening. Då det innebär att användarna kan förlora hela sitt innehav i Bitcoin 

vid bedrägerier motsvarande risk finns i princip inte vid traditionella betalningsmedel på grund 

av att konsumenterna skyddas av såväl banker som lagar och regler. Att förvara sitt innehav i 

Bitcoin och veta att hela innehavet kan försvinna är en stor och viktigt skillnad mellan 

betalningsmedlen. För att Bitcoin ska kunna bli ett allmänt accepterat betalningsmedel så anser 

jag att innehavet av Bitcoin måste kunna garanteras på något vis.  

Segendorf menar att den största utmaningen för att Bitcoin ska kunna användas som 

betalningsmedel i en större utsträckning är avsaknaden av konsumentskydd som skyddar 

konsumenterna. Om Bitcoin anses för riskfyllt så är kommer troligen många individer välja bort 
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Bitcoin som betalningsmedel och istället använder sig av traditionella betalningsmedel. 

Segendord antyder därför att Bitcoin behöver få ett större förtroende för att kunna växa som 

betalningsmedel. För att skapa detta förtroende så behöver konsumenterna skyddas mot de 

risker som Bitcoin är förenat med. Segendorf påpekar dock att detta också kan leda till negativa 

effekter på grund av att det skulle kunna göra Bitcoin till ett mindre attraktivt betalningsmedel 

för vissa, på grund av att ett av syftena med Bitcoin är att det ska vara självständigt från 

regeringen. Om det införs regleringar angående Bitcoin så skulle det leda till att detta oberoende 

troligen skulle minska. Det kan dock vara svårt att skapa ett regelverk för Bitcoin på grund av 

att det inte finns någon given utgivare av Bitcoin. Stjernlöf påtalade att det satsas mycket 

resurser på att Bitcoins infrastruktur ska utvecklas och att de arbetar för att konsumenterna ska 

bli garanterad återbetalning vid felaktiga transaktioner i framtiden, vilket främjar Bitcoin som 

betalningsmedel.  

Stjernlöf påpekar att konsumenter oftast handlar på ett återhållsamt sätt när det gäller pengar, 

många känner en orolighet och misstänksamhet inför att mista sina pengar. På grund av detta 

så vill individerna vanligtvis endast använda sig av betalningsmedel som de har ett stort 

förtroende gentemot. Vidare så menar Stjernlöf att individerna är väldigt traditionella när det 

kommer till betalningsmedel, de gör som de alltid gjort snarare än att välja betalsätt genom 

logik och förnuft.  

Johansson, Stjernlöf, Wetter, Andersson och Eriksson tror alla att Bitcoin kommer att bli mer 

accepter och ta en större marknadsandel som betalningsmedel i framtiden. Wetter påpekar även 

att det är positivt för penningmarknaden att det finns fler betalningsalternativ då det genererar 

fler möjligheter. Bitcoin är väl anpassad för framtidens handel på grund av den ökade 

användningen av e-handel och internet.  

Av enkätundersökningen framkom att över en fjärdedel av respondenterna, hela 83 %, trodde 

att Bitcoin skulle existera som betalningsmedel om 15 år. Respondenterna från 

enkätundersökningen påvisar ett stort förtroende mot Bitcoins framtida existens och många av 

respondenterna anser att den virtuella valutan är framtidens betalningsmedel.  
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7. Slutsatser 
 

 

Detta kapitel påbörjas med att förklara vilka risker och nackdelar som finns förenat med att 

använda Bitcoin som betalningsmedel, vidare så beskrivs vilka fördelar och möjligheter som 

finns med att använda Bitcoin som betalningsmedel.  Därefter presenteras hur volatiliteten i 

valutakursförändringen påverkar Bitcoin som betalningsmedel. Kapitlet avslutas genom att 

beskriva Bitcoins framtidsutsikter som betalningsmedel.  

 
 

 

 

7.1 Vilka risker kopplas till att använda Bitcoin som betalningsmedel 

Nedan sammanfattas risker och nackdelar med att använda Bitcoin som betalningsmedel: 

 Höga inträdesbarriärer i form av teknisk kunskap 

 Juridisk gråzon 

 Inget konsumenträttigheter 

 Bedrägliga företag 

 Lågt utbud av varor och tjänster 

 Valutakursförändringar 

 

Bitcoins funktion som pengar uppfylls endast delvis då samtliga tre huvudsakliga kritiker som 

pengar bör ha inte uppfylldes. Bitcoin uppfyller funktionen som bytesmedel och värdebevarare 

men uppfyller endast delvis funktionen som värdemätare. För att bitcoin ska bli ett allmänt 

accepterat betalningssätt så bör alla dessa tre funktioner tillfredsställas.  

Det betalningsmedel som skulle kunna ersätta kontanter i framtiden måste ha en hög 

trovärdighet. För att bitcoin ska etableras ytterligare i framtiden så krävs att folkets förtroende 

gentemot Bitcoin ökar. Vidare så behöver osäkerheten angående betalningar med Bitcoin 

minska. Konsumenterna måste ges någon form av garanti eller säkerhet vid avtalsbrott eller 

felaktiga transaktioner. Som det ser ut idag är det relativt få företag i Sverige som erbjuder 

Bitcoin som betalningsmedel för att Bitcoin ska kunna växa ytterligare måste fler företag börja 

acceptera Bitcoin som betalningsmedel. En annan aspekt som skulle kunna tänkas öka 
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användningen av Bitcoin är om allmänheten får en större misstro gentemot statliga myndigheter 

och finansiella institut som banker.  

En nackdel med Bitcoin som betalningsmedel är att inträdesbarriärerna är höga. Användarna 

måste ta ett stort personligt ansvar för att trygga sitt innehav och kunna genomföra säkra 

transaktioner, vilket kräver en teknologisk kunskap. En person som inte samlar in kunskap och 

vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder löper större risk för att förlora sitt innehav, genom att 

innehavet exempelvis rånas, tappas bort eller råkar raderas. En stor nackdel med Bitcoin som 

betalningsmedel är att det är få som har tillräckliga tekniska förkunskaper som behövs för att 

nyttja Bitcoin på ett säkert sätt. Troligen kommer dock den virtuella valutan etableras alltmer 

vilket då leder till att kunskapsnivån hos folket höjs.  För att Bitcoin ska bli mer etablerat som 

betalningsmedel behöver Bitcoin bli mer användarvänligt. Att inträdesbarriärerna är relativt 

höga för Bitcoin jämfört med traditionella betalningsmedel kan det leda till att individerna ges 

ett högre incitament till att fortsätta med traditionella betalningsmedel.  

När konsumenterna väljer att använda sig av Bitcoin istället för traditionella betalningsmedel 

så innebär det att de också avsäger sig den garanti och säkerhet som traditionella 

betalningsmedel erbjuder. Bitcoin omfattas inte heller av de konsumenträttigheter som 

traditionella betalningsmedel gör. Bitcoin befinner sig i en juridisk gråzon och det är oklart om 

och mot vem köparen kan rikta sin fordran mot vid avtalsbrott eller felaktiga transaktioner, det 

är även osäkert om motparten kan drabbas av några rättsliga påföljder på grund av sitt agerande.  

Detta betyder att konsumenterna kan förlora hela eller andelar av sitt innehav utan att kunna 

begära någon ersättning.  Att det saknas lagar och regler kan också resultera i att samma 

konsument behandlas på olika sätt av olika företag. Att Bitcoin befinner sig i en juridisk gråzon 

kan också locka till sig bedrägliga företag vilka utnyttjar konsumenternas okunskap, troligen 

drabbas inte dessa heller av någon rättslig påföljd på grund av att det inte finns någon rådande 

lagstiftning. Större välkända företag torde dock vara rädda om sitt anseende och därförborde 

denna problematik endast uppstå med opålitliga företag.  Att Bitcoin befinner sig i denna 

juridiska gråzon och att konsumenterna inte skyddas på något vis samt att motparten inte kan 

stället till svara vid felaktiga transaktioner är något som hämmar initiativet hos konsumenterna 

till att genomföra betalningar med Bitcoin.  
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En annan nackdel med Bitcoin är att det inte ännu är alltför många Svenska företag som erbjuder 

Bitcoin som betalningsmedel vilket innebär att kunder som vill betala med Bitcoin får ett 

begränsat utbud av varor och tjänster. Att utbudet är begränsat vid betalning med Bitcoin är en 

faktor som kan tänkas påverka användandet av Bitcoin negativt, om kundenletar efter en vara 

som endast finns tillgänglig om man betalar med traditionella betalningsmedel så är det troligt 

att kunden väljer att genomföra betalningen med hjälp av traditionella betalningsmedel trots att 

konsumenten egentligen ville genomföra transaktionen med Bitcoin. Om Bitcoin blir mer 

etablerat så kommer troligen antal företag som erbjuder Bitcoin som betalning att öka.  

 

7.2 Vilka möjligheter finns det med att använda Bitcoin som 
betalningsmedel 
 

Nedan sammanfattas fördelar och möjligheter med att använda Bitcoin som betalningsmedel: 

 Anonymitet 

 Snabbhet 

 Låga transaktionskostnader 

 Smidighet 

 Skyddar användarnas integritet  

 Hårdare konkurrens gentemot finansiella institut 

 Konkurrensfördel 

 Ingen kassamaskin eller kortmaskin behövs 

 

Av respondenterna så ansåg 46 % att säkerheten vid betalningar med Bitcoin var högre i 

jämförelse med traditionella betalningsmedel och 47 % ansåg att det troligen var säkrare. 

Majoriteten av respondenterna har ett starkt förtroende för Bitcoins tekniska betalningssystem.  

En fördel för företag som använder Bitcoin som betalningsmedel är att de får en 

konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter.  En konsument som vill köpa en vara med 

Bitcoin istället för med traditionella betalningsmedel kommer troligen välja det företag som 

accepterar Bitcoin som betalningssätt. Att erbjuda Bitcoin genererar nya möjligheter och nya 

kunder för företagen.  
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En annan fördel med Bitcoin är att banker och andra finansiella institut får hårdare konkurrens 

tack vare att Bitcoin lanserats vilket sätter press på banker att utveckla sig Vilket är positivt för 

betalningsväsendet som helhet. Vidare så är Bitcoins transaktioner snabba och de kostar inte 

något vilket kan påverka banker och andra betalningsförmedlingstjänster att sätta ner sina 

avgifter på transaktioner vilket gynnar konsumenterna.  

En annan möjligt är den snabba transaktionstiden, vilken underlättar vid exempelvis 

internationell handel. Vidare så behövs inget tillstånd för att genomföra en betalning med 

Bitcoin och inte heller behövs någon tredje part blandas in, vilket förenklar transaktionen.  

En av de främsta fördelarna med Bitcoin är de låga transaktionskostnader. Det finns idag många 

konkurrerande betalningssätt såsom Paypal, betalkort och mobilbetalningar, alla dessa är 

förenade med någon form av avgift antingen i fasta avgifter eller procentuellt. Bitcoin är inte 

förenat med några avgifter och aktörerna behöver därför inte betala några transaktionsavgifter. 

Att Bitcoin inte har några avgifter är en stor fördel gentemot traditionella betalningsmedel. Om 

det är större summor som ska betalas kan dessa avgifter bli stora vilket gör att konsumenten 

kan spara in dessa summor genom att använda sig av Bitcoin istället. Genom att de låga 

transaktionskostnaderna med Bitcoin så kan företagen sätta ett lägre pris på sina varor och 

tjänster.  

En annan fördel för företag som endast skulle erbjuda Bitcoin som betalningssätt istället för 

traditionella betalningsmedel är att de inte behöver utrustning som kassamaskin och 

kortmaskin, vilket leder till att dessa omkostnader försvinner om de använder Bitcoin som 

betalningssätt. Detta är en möjlighet för företagen då de kan sänka sina omkostnader och öka 

lönsamheten. 

Det är mycket möjligt att individer som känner misstro mot banker och andra finansiella institut 

väljer att använda sig av Bitcoin som betalningsmedel istället för att använda sig av de 

traditionella medlen. Handel med Bitcoin skyddar användarnas integritet genom att aktörerna 

kan genomföra anonyma betalningar vilka är oberoende från staten och regeringen.  

 

Bitcoin är en virtuell valuta vilket på en lång sikt kan generera ett stabilare betalningssystem på 

grund av att samtliga transaktioner inte behöver registreras i den traditionella finansiella 

infrastrukturen som är samlingspunkten för betalningsflödet.  
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7.3 Hur påverkar volatiliteten i valutakursförändringen Bitcoin som 
betalningsmedel 
 

 

Volaliteten är delvis ett problem för Bitcoin som betalningsmedel idag. Dessa 

valutakursförändringar behöver stabiliseras för att osäkerheten gentemot Bitcoin ska minska. 

Om bitcoin blir mer etablerat som betalningsmedel så kommer det medföra till att 

valutakursförändringarna blir stabilare, vilket kommer leda till att volaliteten kommer att 

minska. När fler börja använda sig av Bitcoin så kommer dess värde att stabiliseras genom den 

fasta penningmängden.  

 

Dessa valutakursförändringar är egentligen av mindre betydelse eftersom det går att hantera 

detta problem genom att prissätta varor och tjänster i traditionell valuta och sedan acceptera 

motsvarande antal Bitcoins i kronor vid tillfället för transaktionen. Valutarisken under 

transaktionsförloppet för betalningen kan elimineras med hjälp av växlingsföretag som Bitpay, 

vilka garanterar en specificerad kurs under 15 minuter. Företagen kan efter transaktionen 

hantera risken med volaliteten genom att använda sig av direktväxling. Vilket innebär att 

företaget direkt efter det att de mottagit en betalning genom Bitcoin växlar in dem mot svenska 

kronor. Genom att använda sig av direktväxling så elimineras den valutarisk som finns förenat 

med Bitcoin. Då företagen får in exakt samma värde i svenska kronor som de tog betalt med i 

Bitcoin.  

 

7.4 Framtidsutsikter för Bitcoin som betalningsmedel 
 

Det som Bitcoin saknar idag är fler användare, respondenterna från intervjuerna är eniga om att 

de tror att Bitcoin kommer etableras ytterligare i framtiden och att fler personer kommer inneha 

kunskap om virtuella valutor.  

 

Denna studie visar på att Bitcoin inte är redo att ersätta traditionella betalningsmedel än utan 

att Bitcoin snarare verkar som ett kompletterande betalningsmedel.  Bitcoin fungerar dock som 

ett komplett betalningssystem. Det är mycket som tyder på att den virtuella valutan kommer att 

ta en större marknadsandel i framtiden.  
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För att Bitcoin ska kunna etableras ytterligare så måste även de illegala aspekterna motverkas. 

Om de illegala aspekterna motverkas kan eventuellt Bitcoin få stöd från regeringen. Om valutan 

stödjs av den nationella regeringen så kan det bida till ett ökat nyttjande av valutan.  

För att Bitcoin ska bli ett allmänt accepterat betalningsmedel så behövs också tid, det är inte 

ovanligt att det tar tiotals år innan ett betalningsmedel blir accepterat. Vidare så behöver 

samhället informeras mer om vilka risker som finns med Bitcoin och hur dessa kan hanteras för 

att genomföra säkra transaktioner, samhället behöver denna kunskap för att de ska våga nyttja 

Bitcoin som betalningsmedel.  

Samtliga respondenter från intervjun tror att Bitcoin kommer etableras ytterligare i framtiden 

och bli ett allmänt accepterat betalningsmedel.  Över tre fjärdedelar av respondenterna från 

enkätundersökningen, 83 %, tror att Bitcoin kommer att existera som betalningsmedel om 15 

år. Denna studie påvisar att det finns en stark tilltro för Bitcoins framtida fortlevnad som 

betalningsmedel. Jag kan dock inte dra någon slutsats om Bitcoin kommer att existera i 

framtiden på grund av att Bitcoin fortfarande befinner sig i utvecklingsskedet.  

En annan aspekt att beakta är att om en oberoende nationell valuta som Bitcoin etablerar sig 

och blir ett allmänt accepterat betalningsmedel så kommer det troligtvis innebära att de statliga 

myndigheterna förlorar makten över penningutbudet vilket i sin tur leder till att de skulle förlora 

ett av de viktigaste redskapen som de har för att kunna bestämma inflation och prisstabilitet. 

Vilket skulle innebära att landet förlorar sin makt över penningpolitiken, så att de inte längre 

kan kontrollera den ekonomiska marknaden.  Det skulle det leda till att centralbankernas roll 

förändras och dessa skulle behöva modifieras till ett nytt sorts pengsystem.  

 

7.5 Förslag vidare forskning 
 

 

På grund av att den tidigare forskningen angående Bitcoin som betalningsmedel är begränsad 

behövs ytterligare studier göras för att validera uppsatsen.  Respondenterna har varit positivt 

inställda till att en studie om Bitcoin genomförs då de anser att samhället behöver mer kunskap 

om Bitcoin och virtuella valutor. Ett förslag på vidare forskning är att göra en jämförelse 

gentemot Bitcoin mot endast ett specifikt betalningsmedel som exempelvis betalkort eller 
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kontanter för att få en djupare förståelse angående likheter och olikheter samt för- och 

nackdelar.  

Vidare förslag på forskning är att genomföra en studie där Bitcoins institutioner analyseras och 

att kartlägga hur dessa modifierats. Ett annat förslag på vidare forskning är att undersöka hur 

känsligt Bitcoins valutaskursvärde är gentemot marknadshändelser.  
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Bilagor 
 

Bilaga AIntervjuguide– Riksbanken, Sara Andersson, 2017-02-28. 

 

Presentation och syfte med studien 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga de risker som kan uppkomma när Bitcoin används som 

betalningsmedel och att undersöka hur dessa risker kan hanteras. Vidare så vill jag i denna 

studie analysera hur Bitcoin fungerar som betalningsmedel.  Jag vill undersöka vad fördelarna 

respektive nackdelarna med att använda sig av Bitcoin som betalningsmedel samt ta reda på 

varför företag använder sig av Bitcoin som betalningsmedel.  

 

Jag har delat in intervjun i två stycken delar, bakgrund och framtid.  Den första delen handlar 

om bakgrundsinformation om Bitcoin och innehåller frågor om vad du har för tidigare 

erfarenheter av Bitcoin och vilka för- och nackdelar du upplevt med Bitcoin. Den andra delen 

handlar om Bitcoins framtid och innehåll frågor vars syfte är att ta reda på din uppfattning om 

hur Bitcoin skulle kunna verka som ett betalningsmedel i framtiden och vilka risker och 

möjligheter som detta eventuellt skulle kunna leda till. Slutligen så kommer vi att gå in på 

huruvida du anser att Bitcoin är ett hållbart betalningsmedel. Ovanstående utgör basen för 

intervjun, det finns även utrymmeför följdfrågor och diskussion som uppstår under intervjun.  

 

 

Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor 

Vad arbetar er organisation med? 

Vad är din roll i organisationen? 

Vad har du för arbetsuppgifter? 

Vad har du för tidigare erfarenheter angående Bitcoin? 

Vad tror ni är det primära motivet till att Bitcoin introducerats som betalningsmedel?  
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Vad anser ni om att det i dagens samhälle finns flera betalningsmedel att använda sig av? 

Vad anser ni att Bitcoin har för fördelar respektive nackdelar?  

Hur skiljer sig Bitcoin från traditionella betalningsmedel?  

 

Framtidsfrågor 

Anser du att Bitcoin användaren behöver ta ett stort eget ansvar för att förhindra de risker som 

en transaktion med Bitcoin kan innebära? 

Anser du att det finns någon risk med att ta betalt i Bitcoin? Om ja, vilka risker förknippar du 

med Bitcoin som betalningssätt? 

Vad ser ni för möjligheter med Bitcoin som betalningssätt?  

Hur påverkas Bitcoin som betalningsmedel med hänsyn till att det inte finns någon nu rådande 

reglering? 

Påverkas Bitcoin som betalningsmedel på grund av att det inte finns exempelvis en bank som 

verifierar transaktionerna? 

Finns det något som användaren bör beakta innan man genomför en transaktion med Bitcoin? 

Vad tror du om Bitcoins framtid som ett hållbart betalningsmedel? 

Allmänna tankar? 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga B Intervjuguide– Forskare, Anders Eriksson, 2017-02-15. 

 

Presentation och syfte med studien 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga de risker som kan uppkomma när Bitcoin används som 

betalningsmedel och att undersöka hur dessa risker kan hanteras. Vidare så vill jag i denna 

studie analysera hur Bitcoin fungerar som betalningsmedel.  Jag vill undersöka vad fördelarna 

respektive nackdelarna med att använda sig av Bitcoin som betalningsmedel samt ta reda på 

varför företag använder sig av Bitcoin som betalningsmedel.   

 

Jag har delat in intervjun i två stycken delar, bakgrund och framtid.  Den första delen handlar 

om bakgrundsinformation om Bitcoin och innehåller frågor om vad du har för tidigare 

erfarenheter av Bitcoin och vilka för- och nackdelar du upplevt med Bitcoin. Den andra delen 

handlar om Bitcoins framtid och innehåll frågor vars syfte är att ta reda på din uppfattning om 

hur Bitcoin skulle kunna verka som ett betalningsmedel i framtiden och vilka risker och 

möjligheter som detta eventuellt skulle kunna leda till. Slutligen så kommer vi att gå in på 

huruvida du anser att Bitcoin är ett hållbart betalningsmedel. Ovanstående utgör basen för 

intervjun, det finns även utrymme för följdfrågor och diskussion som uppstår under intervjun.  

 

 

Intervjufrågor 

 

Bakgrundsfrågor 

Vad arbetar er organisation med? 

Vad är din roll i organisationen? 

Vad har du för arbetsuppgifter? 

Vad har du för tidigare erfarenheter angående Bitcoin? 

Vad tror ni är det primära motivet till att Bitcoin introducerats som betalningsmedel?  
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Vad anser ni om att det i dagens samhälle finns flera betalningsmedel att använda sig av? 

Vad anser ni att Bitcoin har för fördelar respektive nackdelar?  

Hur skiljer sig Bitcoin från traditionella betalningsmedel?  

 

Framtidsfrågor 

Anser du att Bitcoin användaren behöver ta ett stort eget ansvar för att förhindra de risker som 

en transaktion med Bitcoin kan innebära? 

Anser du att det finns någon risk med att ta betalt i Bitcoin? Om ja, vilka risker förknippar du 

med Bitcoin som betalningssätt? 

Vad ser ni för möjligheter med Bitcoin som betalningssätt?  

Vad anser du om att betalningssättet med Bitcoin behöver förlita sig på kryptografi?  

Vilka risker finns med betalningar som genomförs med hjälp av kryptografi? 

Vilka fördelar finns med betalningar som genomförs med hjälp av kryptografi? 

Är det säkert med asymmetrisk kryptering vid betalningar? 

Påverkas Bitcoin som betalningsmedel på grund av att det inte finns exempelvis en bank som 

verifierar transaktionerna? 

Finns det något som användaren bör beakta innan man genomför en transaktion med Bitcoin? 

Vad tror du om Bitcoins framtid som ett hållbart betalningsmedel? 

Allmänna tankar? 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga C Intervjuguide– Riksbanken, ThomasStjernlöf, 2017-03-06. 

 

Presentation och syfte med studien 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga de risker som kan uppkomma när Bitcoin används som 

betalningsmedel och att undersöka hur dessa risker kan hanteras. Vidare så vill jag i denna 

studie analysera hur Bitcoin fungerar som betalningsmedel.  Jag vill undersöka vad fördelarna 

respektive nackdelarna med att använda sig av Bitcoin som betalningsmedel samt ta reda på 

varför företag använder sig av Bitcoin som betalningsmedel.   

 

Jag har delat in intervjun i två stycken delar, bakgrund och framtid.  Den första delen handlar 

om bakgrundsinformation om Bitcoin och innehåller frågor om vad du har för tidigare 

erfarenheter av Bitcoin och vilka för- och nackdelar du upplevt med Bitcoin. Den andra delen 

handlar om Bitcoins framtid och innehåll frågor vars syfte är att ta reda på din uppfattning om 

hur Bitcoin skulle kunna verka som ett betalningsmedel i framtiden och vilka risker och 

möjligheter som detta eventuellt skulle kunna leda till. Slutligen så kommer vi att gå in på 

huruvida du anser att Bitcoin är ett hållbart betalningsmedel. Ovanstående utgör basen för 

intervjun, det finns även utrymme för följdfrågor och diskussion som uppstår under intervjun.  

 

 

Intervjufrågor 

 

Bakgrundsfrågor 

Vad arbetar er organisation med? 

Vad är din roll i organisationen? 

Vad har du för arbetsuppgifter? 

Vad har du för tidigare erfarenheter angående Bitcoin? 

Vad tror ni är det primära motivet till att Bitcoin introducerats som betalningsmedel?  
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Vad anser ni om att det i dagens samhälle finns flera betalningsmedel att använda sig av? 

Vad anser ni att Bitcoin har för fördelar respektive nackdelar?  

Hur skiljer sig Bitcoin från traditionella betalningsmedel?  

 

Framtidsfrågor 

Anser du att Bitcoin användaren behöver ta ett stort eget ansvar för att förhindra de risker som 

en transaktion med Bitcoin kan innebära? 

Anser du att det finns någon risk med att ta betalt i Bitcoin? Om ja, vilka risker förknippar du 

med Bitcoin som betalningssätt? 

Vad ser ni för möjligheter med Bitcoin som betalningssätt?  

Hur påverkas Bitcoin som betalningsmedel med hänsyn till att det inte finns någon nu rådande 

reglering? 

Påverkas Bitcoin som betalningsmedel på grund av att det inte finns exempelvis en bank som 

verifierar transaktionerna? 

Finns det något som användaren bör beakta innan man genomför en transaktion med Bitcoin? 

Vad tror du om Bitcoins framtid som ett hållbart betalningsmedel? 

Allmänna tankar? 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga D Intervjuguide– Finanspolisen, Elias Johansson, 2017-03-20 

 

Presentation och syfte med studien 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga de risker som kan uppkomma när Bitcoin används som 

betalningsmedel och att undersöka hur dessa risker kan hanteras. Vidare så vill jag i denna 

studie analysera hur Bitcoin fungerar som betalningsmedel.  Jag vill undersöka vad fördelarna 

respektive nackdelarna med att använda sig av Bitcoin som betalningsmedel samt ta reda på 

varför företag använder sig av Bitcoin som betalningsmedel.   

 

Jag har delat in intervjun i två stycken delar, bakgrund och framtid.  Den första delen handlar 

om bakgrundsinformation om Bitcoin och innehåller frågor om vad du har för tidigare 

erfarenheter av Bitcoin och vilka för- och nackdelar du upplevt med Bitcoin. Den andra delen 

handlar om Bitcoins framtid och innehåll frågor vars syfte är att ta reda på din uppfattning om 

hur Bitcoin skulle kunna verka som ett betalningsmedel i framtiden och vilka risker och 

möjligheter som detta eventuellt skulle kunna leda till. Slutligen så kommer vi att gå in på 

huruvida du anser att Bitcoin är ett hållbart betalningsmedel. Ovanstående utgör basen för 

intervjun, det finns även utrymme för följdfrågor och diskussion som uppstår under intervjun.  

 

 

Intervjufrågor 

 

Bakgrundsfrågor 

Vad arbetar er organisation med? 

Vad är din roll i organisationen? 

Vad har du för arbetsuppgifter? 

Vad har du för tidigare erfarenheter angående Bitcoin? 

Vad tror ni är det primära motivet till att Bitcoin introducerats som betalningsmedel?  
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Vad anser ni om att det i dagens samhälle finns flera betalningsmedel att använda sig av? 

Vad anser ni att Bitcoin har för fördelar respektive nackdelar?  

Hur anser du att människor generellt reagerar angående ny teknik och tjänster när de ska välja 

betalningsmedel?  

Vad anser du om samhällets kunskap kring Bitcoin som betalningsmedel? 

Vad är din uppfattning om allmänhetens tillit gentemot Bitcoin som betalningsmedel?  

 

Framtidsfrågor 

Anser du att Bitcoin användaren behöver ta ett stort eget ansvar för att förhindra de risker som 

en transaktion med Bitcoin kan innebära? 

Anser du att det finns någon risk med att ta betalt i Bitcoin? Om ja, vilka risker förknippar du 

med Bitcoin som betalningssätt? 

Vad ser ni för möjligheter med Bitcoin som betalningssätt?  

Påverkas Bitcoin som betalningsmedel på grund av att det inte finns exempelvis en bank som 

verifierar transaktionerna? 

Finns det något som användaren bör beakta innan man genomför en transaktion med Bitcoin? 

Finns det några grupper som påverkats negativt eller positivt genom användandet av Bitcoin 

som betalningsmedel? 

Vad tror du om Bitcoins framtid som ett hållbart betalningsmedel? 

Allmänna tankar? 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga EIntervjuguide – Finanspolisen, Sanna Wetter, 2017-03-01. 

 

Presentation och syfte med studien 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga de risker som kan uppkomma när Bitcoin används som 

betalningsmedel och att undersöka hur dessa risker kan hanteras. Vidare så vill jag i denna 

studie analysera hur Bitcoin fungerar som betalningsmedel.  Jag vill undersöka vad fördelarna 

respektive nackdelarna med att använda sig av Bitcoin som betalningsmedel samt ta reda på 

varför företag använder sig av Bitcoin som betalningsmedel.   

 

Jag har delat in intervjun i två stycken delar, bakgrund och framtid.  Den första delen handlar 

om bakgrundsinformation om Bitcoin och innehåller frågor om vad du har för tidigare 

erfarenheter av Bitcoin och vilka för- och nackdelar du upplevt med Bitcoin. Den andra delen 

handlar om Bitcoins framtid och innehåll frågor vars syfte är att ta reda på din uppfattning om 

hur Bitcoin skulle kunna verka som ett betalningsmedel i framtiden och vilka risker och 

möjligheter som detta eventuellt skulle kunna leda till. Slutligen så kommer vi att gå in på 

huruvida du anser att Bitcoin är ett hållbart betalningsmedel. Ovanstående utgör basen för 

intervjun, det finns även utrymme för följdfrågor och diskussion som uppstår under intervjun.  

 

 

Intervjufrågor 

 

Bakgrundsfrågor 

Vad arbetar er organisation med? 

Vad är din roll i organisationen? 

Vad har du för arbetsuppgifter? 

Vad har du för tidigare erfarenheter angående Bitcoin? 

Vad tror ni är det primära motivet till att Bitcoin introducerats som betalningsmedel?  
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Vad anser ni om att det i dagens samhälle finns flera betalningsmedel att använda sig av? 

Vad anser ni att Bitcoin har för fördelar respektive nackdelar?  

Hur anser du att människor generellt reagerar angående ny teknik och tjänster när de ska välja 

betalningsmedel?  

Vad anser du om samhällets kunskap kring Bitcoin som betalningsmedel? 

Vad är din uppfattning om allmänhetens tillit gentemot Bitcoin som betalningsmedel?  

 

Framtidsfrågor 

Anser du att Bitcoin användaren behöver ta ett stort eget ansvar för att förhindra de risker som 

en transaktion med Bitcoin kan innebära? 

Anser du att det finns någon risk med att ta betalt i Bitcoin? Om ja, vilka risker förknippar du 

med Bitcoin som betalningssätt? 

Vad ser ni för möjligheter med Bitcoin som betalningssätt?  

Påverkas Bitcoin som betalningsmedel på grund av att det inte finns exempelvis en bank som 

verifierar transaktionerna? 

Finns det något som användaren bör beakta innan man genomför en transaktion med Bitcoin? 

Finns det några grupper som påverkats negativt eller positivt genom användandet av Bitcoin 

som betalningsmedel? 

Vad tror du om Bitcoins framtid som ett hållbart betalningsmedel? 

Allmänna tankar? 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga F Intervjuguide– Webhallen, Hans Öst, 2017-03-21. 

 

Presentation och syfte med studien 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga de risker som kan uppkomma när Bitcoin används som 

betalningsmedel och att undersöka hur dessa risker kan hanteras. Vidare så vill jag i denna 

studie analysera hur Bitcoin fungerar som betalningsmedel.  Jag vill undersöka vad fördelarna 

respektive nackdelarna med att använda sig av Bitcoin som betalningsmedel samt ta reda på 

varför företag använder sig av Bitcoin som betalningsmedel.   

 

Jag har delat in intervjun i två stycken delar, bakgrund och framtid.  Den första delen handlar 

om bakgrundsinformation om Bitcoin och innehåller frågor om vad du har för tidigare 

erfarenheter av Bitcoin och vilka för- och nackdelar du upplevt med Bitcoin. Den andra delen 

handlar om Bitcoins framtid och innehåll frågor vars syfte är att ta reda på din uppfattning om 

hur Bitcoin skulle kunna verka som ett betalningsmedel i framtiden och vilka risker och 

möjligheter som detta eventuellt skulle kunna leda till. Slutligen så kommer vi att gå in på 

huruvida du anser att Bitcoin är ett hållbart betalningsmedel. Ovanstående utgör basen för 

intervjun, det finns även utrymme för följdfrågor och diskussion som uppstår under intervjun.  

 

 

Intervjufrågor 

 

Bakgrundsfrågor 

Vad arbetar er organisation med? 

Vad är din roll i organisationen? 

Vad har du för arbetsuppgifter? 

När hörde du först talas om Bitcoin? 

Vad har du för tidigare erfarenheter angående Bitcoin? 



108 

 

Under hur lång tid har ni tagit emot Bitcoin som betalning? 

Varför använder ni er av Bitcoin som betalningsmedel? 

Vad tror ni är det primära motivet till att Bitcoin introducerats som betalningsmedel?  

Vad anser ni om att det i dagens samhälle finns flera betalningsmedel att använda sig av? 

Vad anser ni att Bitcoin har för fördelar respektive nackdelar?  

Hur ofta genomförs betalningar med Bitcoin? Finns statistik över det? 

 

Framtidsfrågor 

Anser du att Bitcoin användaren behöver ta ett stort eget ansvar för att förhindra de risker som 

en transaktion med Bitcoin kan innebära? 

Tycker ni att det finns någon risk med att ta betalt i Bitcoin? Om ja, hur behandlar ni den risken?  

Vad ser ni för möjligheter med Bitcoin som betalningssätt?  

Finns det något som användaren bör beakta innan man genomför en transaktion med Bitcoin? 

Vad tror du om Bitcoins framtid som ett hållbart betalningsmedel? 

Allmänna tankar? 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga G – Enkätundersökning 
 

Jag är en student vid Linneuniversitet som skriver ett examensarbete som handlar om Bitcoin 

som betalningsmedel.  Resultaten från enkätundersökningen kommer att presenteras i 

examensarbetet vilken beräknas publiceras till våren 2017. 

 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga de risker som kan uppkomma när Bitcoin används som 

betalningsmedel och att undersöka hur dessa risker kan hanteras. Vidare så vill jag i denna 

studie analysera hur Bitcoin fungerar som betalningsmedel.  Jag vill undersöka vad fördelarna 

respektive nackdelarna med att använda sig av Bitcoin som betalningsmedel samt ta reda på 

varför företag använder sig av Bitcoin som betalningsmedel.   

 

Din medverkan är viktig för studien.  Då fokus för den här studien ligger på Bitcoin som 

betalningsmedel kommer du som har nyttjat Bitcoin få möjlighet att besvara på frågor angående 

användningen.  Enkäten innehåller frågor om vad du har för tidigare erfarenheter om Bitcoin. 

Vidare så får du besvara frågor som berörBitcoins framtid, om Bitcoin skulle kunna verka som 

ett betalningsmedel i framtiden och vilka risker och möjligheter som detta eventuellt skulle 

kunna leda till.  

 

Enkäten behandlas konfidentiellt och tar ungefär fem minuter att genomföra. Undersökningen 

är frivillig och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan.  När samtliga enkäter 

sammanställts så kommer länken till enkätundersökningen att raderas.  

 

Med Vänlig Hälsning 

Mikaela Sylvén 

Kontaktuppgifter:  

070-66 54 849  

1990mikaela@hotmail.se 

mailto:1990mikaela@hotmail.se
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1. Är du: 

 Man  

 Kvinna 

 

2. Ålder? 

 0 – 18 

 19 -30 

 31 – 40 

 41 – 50 

 51 – 60 

 61 – 70 

 71 – 80 

 81- 

 

3. Vad är din huvudsakliga sysselsättning? 

 Arbetande 

 Studerande 

 Arbetslös 

 Pensionär 

 Annat……………………. 

 

4. Har din huvudsakliga sysselsättning någon koppling till datateknik? 

 Ja 

 Nej 

 

5. Är du intresserad av datateknik? 

 Ja 

 Nej 
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6. Har din huvudsakliga sysselsättning någon koppling till ekonomi? 

 Ja 

 Nej 

 

7. Vilken var den främsta anledningen till att du köpte Bitcoin? 

 

 Nytt/spännande 

 Hobby 

 Ta avstånd från centrala myndigheter 

 Anonyma transaktioner 

 Snabba transaktioner 

 Investering 

 Annat……………………. 

 

 

8. Vilken är den främsta anledningen till att du innehar Bitcoin idag? 

 

 Nytt/spännande 

 Hobby 

 Ta avstånd från centrala myndigheter 

 Anonyma transaktioner 

 Snabba transaktioner 

 Investering 

 Äger inte Bitcoin idag 

 Annat……………………. 

 

9. Anser du att ditt innehav är under säkert förvar vid oväntade händelser? 

 

Ja, definitivt Antagligen Vet inte     Troligtvis inte        Definitivt inte 

      1                     2                   3                    4                            5 
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10. Vilken är enligt dig den största säkerhetsrisken med Bitcoin som betalningsmedel? 

 Volatilitet  

 Konkurs av tredje part (växlingsföretag, börs etc.)  

 hackning/Stöld 

 Brist på lagar, övervakning och regelverk 

 Brist på konsumenträttigheter 

 Riskfyllda transaktioner 

 Ej användarvänligt 

 Annat……………………. 

 

11. Jag anser att säkerheten är högre vid transaktioner med Bitcoin jämfört med 

traditionella betalningsmedel? 

Ja, definitivt Antagligen Vet inte     Troligtvis inte        Definitivt inte 

      1                     2                   3                    4                            5 

 

12. När använder du Bitcoin som betalningsmedel? 

 Donationer 

 Internationella överföringar 

 Betalning av tjänst eller vara 

 Överföring mellan plånböcker 

 Använder ej Bitcoin som betalningsmedel 

 Annat……………………. 

 

13. Vilken är den främsta fördelen med Bitcoin som betalningsmedel jämfört med 

traditionella betalningsmedel? 

 Säkrare transaktioner 

 Anonyma transaktioner 

 Snabba transaktioner 

 Kontrolleras inte av myndigheter 
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 Annat……………………. 

 

14. Vilken är den främsta nackdelen med Bitcoin som betalningsmedel jämfört med 

traditionella betalningsmedel? 

 Volatilitet  

 Hackning/Stöld 

 Brist på lagar, övervakning och regelverk 

 Brist på konsumenträttigheter 

 Riskfyllda transaktioner 

 Ej användarvänligt 

 Annat……………………. 

 

15. Har du någon gång blivit besluten på dina Bitcoins? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 Annat……………………. 

 

 

16. Jag anser att det är tryggt att betala med Bitcoin? 

Tar helt avstånd   Tar delvis avstånd    Vet inte    Håller delvis med    Håller helt med 

      1                          2            3                    4                            5 

 

17. Jag anser att det är användarvänligt att betala med Bitcoin? 

Tar helt avstånd   Tar delvis avstånd Vet inteHåller delvis med Håller helt med 

      1                     2            3                    4                            5 

 

18. Jag känner förtroende för tekniken när jag genomför en betalning med Bitcoin? 

Tar helt avstånd   Tar delvis avstånd    Vet inte    Håller delvis med    Håller helt med 
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      1                          2            3                    4                            5 

19. Har du någon gång drabbats av skada på grund av en betalning med Bitcoin? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 Annat……………………. 

 

19.A Om ja, hur har du lidit skada? 

 Volatilitet  

 Hackning/Stöld 

 Tappat bort mitt innehav 

 Råkat raderat mitt innehav 

 Blivit lurad av motpart 

 Brist på garanti 

 Annat……………………. 

 

20. Tror du att den virtuella valutan kommer existera om 15 år? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 Annat……………………. 

 

21. Tror du att Bitcoin kommer existera om 15 år? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 Annat……………………. 

 

22. Tror du att den virtuella valutan kommer kunna ersätta traditionella betalningssätt? 

 Ja 
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 Nej 

 Vet ej 

 Annat……………………. 

 


