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Förord 

Med en enorm kunskap och väl tillägnad tid åt oss vill vi tacka våra 

respondenter för deras input till vårt arbete. Utan Er kunskap om Bitcoin 

hade detta arbete inte varit möjligt att genomföra. Vi vill även passa på att 

tacka vår handledare, Rune Wigblad för hans stöd och engagemang i vår 

arbetsprocess. Hans feedback och frågeställande har gjort det möjligt för 

oss att genomföra studien på bästa möjliga sätt.  
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Sammanfattning 
 

Företagsekonomisk metod, teori och praktisk tillämpning, Högskolan i Skövde,  

Ekonomprogrammet, VT2018. 

Författare: Erik Borgklint & Michael Söderberg 

Handledare och examinator: Rune Wigblad & Anna Larsson 

Titel: Bitcoin – En studie om bankens syn på kryptovalutan Bitcoin 

 

Bakgrund: Satoshi Nakamoto kallas gruppen eller individen bakom kryptovalutan Bitcoin. 

Syftet med valutan är att kunna genomföra transaktioner snabbt, anonymt och kunna hålla 

tredje part, centralbanker och banker utanför.  

Syfte: Syftet är att undersöka och analysera svenska bankers inställning till Bitcoin. Det 

författarna till denna studie vill undersöka är hur bankens inställning ser ut till valutan om den 

blir allt mer populär att företag och privatpersoner börjar genomföra transaktioner utan 

inblandning med banken.   

Metod: För att kunna svara på syftet har studien genomförts med en abduktiv metod. 

Datainsamling har skett genom att intervjua relevanta personer på banker genom 

semistrukturerade intervjuer. I analysen förklaras sedan den datainsamlingen utifrån studiens 

teoretiska referensram. I syfte att få kvalificerade bedömningar om framtiden har studien 

använt sig av delfi-metoden.  

Slutsats: Författarna till studien kom fram till att Bitcoin inte utgör något hot mot bankerna 

eftersom de kan kopiera tekniken och bankens kärnverksamhet handlar inte bara om att 

genomföra transaktioner. Den underliggande tekniken till Bitcoin tillsammans med en mer 

legitimerad valuta (exempelvis e-krona) har en möjlighet att användas av banker i framtiden. 

Nyckelord: Bitcoin, kryptovalutor, bankens syn, risk, hot. 
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Summary 

 

Bachelor thesis in business and economics, University of Skövde,  

Bachelor of Science in Business and Economics, Spring 2018.  

Authors: Erik Borgklint & Michael Söderberg 

Advisor and examinator: Rune Wigblad & Anna Larsson 

Title: Bitcoin – A study on the banks view of the cryptocurrency Bitcoin 

 

Background: Satoshi Nakamoto is the group or person behind the cryptocurrency Bitcoin. The 

purpose of the currency was to make it possible to send money fast, anonymously and without 

involvement of third party, banks or national bank.  

Purpose: The purpose of our study is to be able to answer our theoretical questions through 

our empirical research. The authors of this study want to investigate how the bank’s attitude 

looks like if the currency becomes increasingly popular that companies and individuals begin 

to make transactions without their involvement.  

Methodology: To make it possible to answer our purpose, we have chosen an abductive 

method. Our data collection is from semi-structured qualitative interviews from relevant 

persons on banks. In our analytical part of the study we explain our collected data with help 

from our theoretical framework. In order to obtain qualified assessments, the study has used 

the delfi method 

 

Conclusion: Our conclusion was that Bitcoin does not pose a threat against the banks since 

they can copy the technology behind it right away and as well because the bank’s core business 

is not about making transactions.  The transaction technology Bitcoin relies on, in combination 

with a legitimate currency (for example the E-krona), has a possibility to be used by banks in 

the future.  

Keywords: Bitcoin, cryptocurrency, banks view, risk, threat. 
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Begrepp 

I syfte att underlätta förståelsen i arbetet för någon som inte är insatt i ämnet ges nedan ett par 

definitioner på begrepp som kommer att dyka upp under arbetets gång.  

• Bitcoin: En digital valuta som är decentraliserad, det finns alltså ingen central eller 

riksbank knuten till valutan som länders valutor är.  

• Kryptovaluta: En elektronisk valuta exempelvis Bitcoin. Finns flera olika digitala 

valutor 

• P2P-nätverk: ”Peer to Peer”, alltså person till person. Sättet kryptovalutor skickas på. 

• Bitcoinadress: Precis som ett kontonummer till en individs bankkonto som det går att 

överföra pengar till. Istället för en persons bankkonto leder adressen till en elektronisk 

plånbok.  

• Block: En historik över alla transaktioner med Bitcoin som har förekommit inom 

nätverket. En data som sparas permanent.  

• Virtuell valuta: En valuta som sker helt elektroniskt och som inte existerar i fysisk 

form. Det finns ingen centralbank eller bank som kontrollerar valutan.  

• Mining: Sättet Bitcoin skapas på, samt sättet transaktioner verifieras på. Genom att 

lösa matematiska problem verifieras transaktionen och minaren erhåller en liten 

belöning för jobbet. Detta skapar ett incitament för personer att verifiera transaktioner 

och hålla nätverket igång. 

• Fiatpengar: Pengar som staten tillverkar.  

• Volatilitet: Hur mycket priset på en finansiell tillgång varierar. Ju mer värdet rör sig 

upp eller ner desto högre volatilitet. 
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet kommer en presentation om bakgrunden till ämnesområdet Bitcoin och 

varför det har blivit ett problem. Detta gör författarna till denna studie genom en förenklad 

spridningsanalys. Författarna kommer även att klargöra syftet med uppsatsen samt vilka 

avgränsningar som de valt att hålla sig inom. 

1.1 Explorativt 

Bitcoin är relativt nytt och är att ses som ett fenomen som behöver utforskas. Därför finns det 

begränsad teori inom området. Detta är resultatet av en innovation. Det är en anledning till att 

den teoretiska referensramen kan anses sakna fullständiga teorier. Det är nytt och då finns det 

ett begränsat material att utgå ifrån vilket gör studien explorativ. Det är på gott och ont. Det 

positiva är att all forskning som görs skapar mer teori för framtiden, den måste byggas upp från 

empirisk information. Det negativa är att det finns begränsat material att utgå från och mer vikt 

får läggas vid experters uttalanden, som inte alltid kan kontrolleras med fakta.   

1.2 Bakgrund 

Det hela började med att domänen Bitcoin.org registrerades 18:e augusti 2008. Cirka två 

månader senare skapades den första virtuella valutan1, Bitcoin. Detta är en digital valuta som 

nu fanns på marknaden men skillnaden mellan den digitala valutan och en vanlig valuta är att 

den digitala är helt frånskild från tredje part, vilket betyder att det inte finns någon bank eller 

myndighet som kan kontrollera eller styra över valutan. Skaparen bakom valutan går under 

namnet Satoshi Nakamoto (Bradbury, 2013). Skaparens riktiga namn är inte avslöjat ännu.  

1.2.1 Vad är Bitcoin? 

När Bitcoin hade skapats kunde dessa köpas på motsvarande sätt som aktier för ett pris under 

en dollar per Bitcoin, ungefär sju kronor fram till i början på 2011 då värdet började öka. I 

november 2017 var värdet över 100 000 kr för en enstaka Bitcoin.  

Systemet med Bitcoin bygger på P2P-teknik vilket innebär att det inte behövs en central enhet 

eller mellanhand såsom en bank, för att genomföra transaktioner. När en individ vill skicka 

Bitcoin till en annan individ skapas en adress. Denna adress går att likna med ett kontonummer 

                                                           
1 Det råder delade meningar om Bitcoin är en valuta eller inte. I detta arbete kommer Bitcoin definieras och 
jämföras som en valuta i syfte att öka förståelsen för läsaren.   



Borgklint & Söderberg 

Bachelor’s Thesis - 2018   

 

 2 

som istället består av en lång kombination av bokstäver och siffror. När transaktionen är 

godkänd av individen som genomför den publiceras den till det publika nätverket.  

Det finns ingen central auktoritet som styr över valutan och vilka transaktioner som har 

genomförts. Bitcoin har en öppen databas som kallas för blockkedja, varpå det går att hitta alla 

transaktioner som skett genom Bitcoinnätverket. Transaktioner måste bekräftas och för att den 

ska bekräftas måste den vara med i ett block. För att skapa ett block som kommer med till 

blockkedjan uppstår en tävling mellan alla miners som försöker lösa komplexa matematiska 

problem. Belöningen för att skapa ett block är 25 Bitcoins som fördelas mellan alla användare 

som är med och har försökt lösa problemet.  

Bitcoin är väldigt dyrt i dagsläget och det är möjligt att dela upp Bitcoin i decimaler. Bitcoin 

går att dela upp i 8 olika decimaler, dvs. 0,00000001. 

  

1.2.2 Varför Bitcoin? 

Precis som det fungerar med andra valutor har Bitcoin som syfte att antingen kunna användas 

som betalmedel eller kunna lagra ett värde i. Den enskilt största skillnaden med Bitcoin är att 

den inte kontrolleras av myndigheter vilket andra valutor gör och då försvinner en mellanhand 

när valutan används. Till följd av detta sker transaktionerna mellan mottagare och den som 

skickar Bitcoin helt anonymt.  

Fördelen med Bitcoin är att transaktionerna går snabbare och till lägre transaktionskostnader. 

Transaktionerna går på mellan 10–30 minuter vilket är en stor skillnad mot vanliga 

transaktioner idag som kan ta flera dagar att genomföra. Värdet styrs helt och hållet av 

efterfrågan på valutan vilket har lett till att den har varit väldigt instabil under de senaste åren.  

1.2.3 Spridningen av Bitcoin 

Bitcoin har fått en enorm spridning. Genom att titta på antalet träffar på Google under en viss 

tidsperiod kan författarna till denna studie se att uppmärksamheten har ökat enormt under 

senare år. Eftersom Bitcoin har fått en stor spridning leder det till att företag väljer att införa 

detta som möjligt betalalternativ. Detta är anledningen till att författarna intresserade sig av att 

studera hur bankens inställning ser ut om företag och privatpersoner väljer att använda Bitcoin 

i den dagliga verksamheten istället för att utnyttja bankens tjänster.  
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Figur 1: Antal träffar på Google med termen "Bitcoin". 

1.2.4 Rogers S-kurva 

Rogers (2003) definierar en innovation som en idé, övning eller objekt som uppfattas som ny 

av en individ eller andra adoptionsenheter. Enligt Googlestatistiken kan man se att Bitcoin i sig 

inte är nytt. Det är inte det som är intressant i detta fallet, utan Rogers menar att det är en idé 

som uppfattas som ny av individer. För att se genomslag i tekniken är det intressant att se i 

vilket omfång den når den breda massan. Rogers menar att när en innovation når den kritiska 

massan börjar den sprida sig av sig själv, det vill säga utan att det behövs aktiva insatser i form 

av marknadsföring med mera (Rogers, 2013).  
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Figur 2: Rogers S-kurva, pil visar när kritisk massa nås för ett eventuellt genombrott. 

 

Jämförs Googlestatistiken med Rogers S-kurva kan man tydligt se ett samband. Det är här 

frågan väcks om när Bitcoin börjar nå kritisk massa. Det är idag tillräckligt stort för att banker 

ska ta fenomenet på allvar och deras åsikt är relevant eftersom de är experter i branschen. 

Utöver det bestämmer banker vilka valutor de ska acceptera för olika transaktioner. Folk 

vänder sig till dem för finansiella tjänster. De är på ett sätt dörrvakter och frågan är om de 

släpper in Bitcoin? Om bankerna skulle släppa in Bitcoin som accepterad valuta skulle valutan 

vara nära ett genombrott, det vill säga att de når den kritiska massan.   

1.3 Problemdiskussion 

Före tiden med Bitcoin fanns det egentligen inget sätt att utan mellanhand skicka pengar 

digitalt mellan två personer eller företag. När Bitcoin lanserades som alternativ kunde 

mellanhanden skäras bort. Detta var fördelen med att det gick att skicka pengar oavkortat och 

anonymt. Tidigare gick det att köpa många Bitcoin till lågt pris, idag är det tvärtom. Valutan 

har fått mycket uppståndelse och blivit högt värderad. Samtidigt har valutan varit mycket 

volatil. Många förespråkar att valutan blir framtiden. De mindre riskbenägna (individer och 

länder) har valt att avstå eller förbjuda valutan. I Sverige är det inte olagligt att handla med 

Bitcoin. Huruvida Bitcoin kan hota ett av bankens sätt att tjäna pengar (Shermin, 2017) är en 

intressant faktor och ett problem som behöver undersökas.  Ser bankerna valutan som en risk 

mot deras verksamhet eftersom att det idag går att genomföra transaktioner utan deras 

inblandning?  

Bitcoin innefattar mycket och därför har författarna till denna studie valt att avgränsa sig till hur 

banker ser på dagens användande. Författarna är intresserade av hur banker ser på fenomenet 

eftersom Bitcoin har fått en ökad spridning. Författarnas hypotes är att det är en varningssignal 

för banken om deras inblandning inte längre krävs vid transaktioner. Hur ser bankens inställning 

ut till valutan och hur tänker de agera för att fortfarande vara en tredje part vid genomförandet 

av transaktioner? 

Vidare blir frågan vad som är problematiken. Bitcoin har fått enorm spridning och värdet har 

ökat enormt. Problemet med Bitcoin för banker är att det blivit så stort att vissa företag valt att 

införa det som alternativt betalmedel i sina butiker. Att införa det som betalmedel torde locka 
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fler konsumenter eftersom det är billigare, då mellanhänder inte längre krävs. Det studien 

intresserade sig för är att undersöka hur banken ser på fenomenet med denna ökade spridning, 

då det är en valuta som inte banker själva tillhandahåller. Ett exempel för banken som de borde 

vara vaksamma kring är om fler företag väljer att acceptera Bitcoin som betalmedel. 

Kombinera detta med att fler privatpersoner börjar använda Bitcoin i sitt dagliga liv. Detta 

leder till en minskning av användandet av bankens tjänster som de tjänar pengar på. Författarna 

till denna studie är nyfikna på hur de tänker agera för att vara en tredje part i transaktioner som 

görs. Bitcoin är inte någon direkttransaktion utan det krävs verifieringar för att den skall gå 

igenom. Banker kanske väljer att för tillfället stå utanför på grund av osäkerheten. 

Vidare blir frågan om varför det är viktigt att ägna uppmärksamhet kring det här fenomenet. En 

utveckling med att konsumenter och företag skulle kunna sköta sina köp och transaktioner utan 

att blanda in banker och tillhandahålla deras avgifter är ett hot mot bankerna. Varför ska ett 

företag eller en privatperson betala, låt oss säga, 100kr för att göra en transaktion utomlands 

via banken som tar ett par bankdagar att genomföra när det går att genomföra en transaktion 

med Bitcoin som går på under en timme och är billigare? 

Det sker flera transaktioner med olika valutor inom koncerner och företagen väljer noga ut 

vilken valuta de vill handla med. Det blir ibland Euro och ibland Dollar. Företag väger för och 

nackdelar mot varandra för att välja rätt valuta. Frågan blir nu vad som händer om den nya 

valutan är snabbare och har billigare transaktionsavgifter, vilket är innovationens relativa 

fördelar.  

1.4 Syfte 

Syftet är att undersöka och analysera svenska bankers inställning till Bitcoin. Det författarna 

till denna studie vill undersöka är hur bankens inställning ser ut till den virtuella valutan 

eftersom den blir allt mer populär. Vidare vill vi klarlägga hur bankerna ser på att företag och 

privatpersoner kan börja genomföra transaktioner utan inblandning av banken.   

1.5 Forskningsfråga 

Hur ser bankens inställning ut till den virtuella valutan, Bitcoin, om den blir allt mer populär 

att företag och privatpersoner börjar genomföra transaktioner utan inblandning med dem? 

1.6 Avgränsning 

Författarna till denna studies valda studieområde är Bitcoin och dess dagliga användning. 

Användandet av Bitcoin är globalt, dock kommer författarna till denna studie avgränsa sig till 
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Sverige i den kvalitativa delen av studien. Författarna har valt att avgränsa sig till ett fokus mot 

banker och hur de ser på ett växande intresse och en ökad spridning av valutan Bitcoin.  Det 

kommer inte göras en djupare undersökning om skapandet och faktorer som ledde till att 

Bitcoin skapades, utan istället fokuserar studien på bankernas perspektiv. 

1.7 Uppsatsens struktur 

Uppsatsen är uppbyggd på sex olika kapitlen. Dessa är inledning, metod, teoretisk referensram, 

empiri, analys och slutsats. Här nedan ges en kort presentation av varje kapitel.  

1. Inledning – I det inledande kapitlet av studien presenteras bakgrunden kring Bitcoin 

och varför det är ett problem som författarna till studien anser att banker bör ta på 

allvar. Sedan presenteras syftet med studien och inom vilken avgränsning studien 

kommer att hålla sig inom 

 

2. Metod – Metodkapitlet kommer att svara på hur studien är tänkt att genomföras, med 

vilken metod, och sedan hur den har genomförts. Sedan kommer ett avsnitt om etiska 

överväganden som handlar om hur uppsatsen har genomförts med ett etiskt tänk. 

 

3. Teoretisk referensram – I kapitlet teoretisk referensram presenteras relevanta teorier 

som författarna till studien anser är nödvändiga för att kunna besvara och uppfylla 

studiens syfte.  

 

4. Empiri – I empirikapitlet presenteras resultaten av den kvalitativa datainsamlingen. Här 

ges en transkriberad version av intervjuerna som har genomförts med banker.  

 

5. Analys – I analysdelen strävar författarna efter att analysera deras empiriska resultat 

genom att jämföra empiriska resultaten med uppsatsens teoretiska referensram. 

 

6. Slutsats – Slutsatsen kommer återkoppla till studiens syfte och försöka besvara den 

inledande teoretiska forskningsfrågan hur bankers ställning till Bitcoin är. Sedan 

kommer förslag till framtida forskning samt råd till chefer på banker.  
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2 Metod 

I uppsatsens metodkapitel kommer författarna till studien att förklara hur de gått till väga för 

att uppnå studiens syfte. Författarna börjar med att förklara vad de har valt för metod och i ett 

senare skede diskuterar de för och nackdelar med deras valda metod. 

2.1 Val av metod  

Studien har genomförts genom en kvalitativ undersökning av Bitcoin. Medan kvantitativa 

undersökningar fokuserar på statistiska förklaringar och mer sammanfattande karaktäriseringar 

erbjuder en kvalitativ metod en mer utvecklad beskrivning (Have, 2004). Den vanligaste 

metoden för att göra en kvalitativ undersökning är att intervjua ett antal individer på ett sätt som 

inte är lika restriktivt och standardiserat som det är i en kvantitativ undersökning (Have, 2004). 

I syfte att få svar på det studien efterfrågar har semistrukturerade intervjuer genomförts med 

utvalda personer på banker. Enligt Alvehus (2013) öppnar semistrukturerade intervjuer upp för 

de som intervjuas att påverka innehållet i intervjun. Fördelen med intervjuer är att om det blir 

några tveksamheter under intervjun kan det ställas följdfrågor för att få en mer komplex 

beskrivning av det studien efterfrågar. Detta är anledningen till datainsamlingsvalet istället för 

exempelvis enkätundersökningar där det inte är möjligt att ställa följdfrågor efter att 

respondenten har svarat.  

2.2 Datainsamling 

2.2.1 Primärdata 

Studien genomfördes med intervjuer där sex relevanta personer på banker fick svara på ett 

antal frågor om Bitcoin. Dahmström (2011) kategoriserar data som samlas in till en forskning 

som primärdata och sekundärdata. Primärdata är intervjuerna som genomfördes i studien och 

sekundärdata är data som samlats in av någon annan än författarna till denna studie som är 

relevanta. Dahmström (2011) argumenterar för att även om primärdata samlas in till studien 

bör sekundärdata också samlas in i syfte att komplettera den primärdata som samlats in.  

De personer som eftertraktades till intervjuerna är sparekonomer och analytiker på banker i 

Sverige. Med tanke på detta metodval blir datainsamlingen mer kvalitativ jämfört med om 

datainsamlingen hade genomförts på en kvantitativ metod med exempelvis massutskick av 

enkäter. Det har kontaktats personer och banker av intresse tills datainsamlingen blivit 

tillräcklig för att kunna genomföra studiens analys. Tillräcklig anses den när vi inte får ut mer 
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och känner att svaren börjar repeteras. För att komma i kontakt med dessa personer har 

författarna till dennas studie ringt till banker och därmed fått direktkontakt. Kontaktinformation 

finns på internet och den som har svarat har kunnat vidarekoppla samtalet till en relevant 

person som sedan kunde boka en tid för genomförandet av intervjun. Eftersom att tiden för 

genomförandet av denna studie är begränsad sattes ett mål om åtta intervjuer vilket författarna 

till denna studie anser är tillräckligt för att kunna besvara studiens forskningsfrågor. Detta 

eftersom att åtta intervjuer täcker nästan alla de stora bankerna i Sverige. 

2.2.2 Sekundärdata 

Att kontrollera utsagorna från intervjuerna är utmanande då intervjuerna handlade mer om hur 

de som arbetar i finansbranschen dagligen ser på fenomenet med Bitcoin. Här kommer 

sekundärdata in i bilden. Här användes böcker och artiklar som hjälpmedel för att bekräfta det 

som sagts i intervjuerna vilket kommer stärka studiens analysdel. För att illustrera det här med 

ett exempel så påpekade respondenten från SEB att det inte finns några konsumentskydd vid 

användandet av Bitcoin. Karame & Androulaki, (2016) bekräftar det här i sin bok, säkerheten 

kring Bitcoin och blockchain, om det bristande konsumentskyddet.   

2.3 Metod – Intervju 

Datainsamlingen via intervjuer är som tidigare beskrivet studiens metodval. I detta avsnitt 

beskrivs hur intervjuerna är genomförda. De banker som har intervjuats har primärt blivit 

intervjuade genom telefon. Studien innehåller datainsamling från en anonym respondent och 

denna har valt att svara på frågorna genom mejlkontakt.  

2.3.1 Intervju - Urval 

Bitcoin är fortfarande relativt nytt och en ny form av betalmedel och därmed är kunskapen om 

Bitcoin något begränsad. Författarna till studien har kontaktat storbanker i Sverige via telefon. 

Personerna som har svarat har sedan kunnat vidarekoppla intervjuaren till rätt person som 

sedan kunnat boka en tid för genomförandet av intervjun. Vad gäller urvalet av banker grundar 

det sig i ett bekvämlighetsurval. Detta innebär att de respondenter som är lättast att få tag på 

kommer att intervjuas. Detta eftersom att det inte finns många storbanker i Sverige och därmed 

har ett antal större banker (namn nämns ej för att behålla anonymitet) kontaktats och sedan har 

de som velat ställa upp på en intervju intervjuats. I syfte att kunna genomföra forskningen till 

utsatt datum har ett begränsat urval av respondenter gjorts (Jacobsen, 2002). Målet var åtta 
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respondenter och det blev sex. Detta ansåg författarna till denna studie var tillräckligt. Mer om 

studiens empiriska mättnad finns under rubrik 2.8 Empirisk mättnad.  

Namn Position Bank Datum för intervju 

Torbjörn Isaksson Chefsanalytiker Nordea 6 mars 2018 

Joakim Bornold Sparekonom Nordnet 5 mars 2018 

Andreas Kennemar Technology Evangelist Swedbank 15 mars 2018 

Johan Javeus Chefsstrateg SEB 16 mars 2018 

Johanna Kull Sparekonom Avanza 20 mars 2018 

Anonym Anonym Anonym 19 mars 2018 

Tabell 1: Medverkande respondenter 

2.3.2 Intervju – Förberedelse 

Telefonkontakt togs med samtliga banker innan intervjuerna genomfördes. Före intervju med 

respektive bank gav intervjuaren en kortfattad introduktion till vad studien handlar om och dess 

syfte. Genom en kontakt via telefon behövs inget direkt ställningstagande till medverkan i 

intervjun. Några bad om att få återkomma innan de kunde svara på om de ville vara med på en 

intervju och en bad om att få frågorna via mejl för att kunna förbereda sig. Samtliga 

respondenter har fått intervjufrågorna på förhand samt syftet med studien skriftligen (Lundahl 

& Skärvad, 1999). Anledningen till att respondenterna fått denna information på förhand är för 

att kunna förbereda sig och samla information i syfte att kunna ge en detaljerad och komplex 

information till författarnas studie.  

2.3.3 Intervju – Genomförande 

En av författarna till denna studie har genomfört intervjuerna och spelat in dem. Den andra har 

lyssnat på inspelningarna och sedan skrivit ner det viktigaste från intervjuerna. Författaren som 

intervjuar har bildat sig en hög förståelse kring intervjufrågorna enligt hänvisningar från Lantz 

(2013). Detta i syfte att undvika att respondenterna tar över intervjun samt kunna ställa 

motfrågor. Respondenterna har blivit meddelade på förhand att intervjuerna kommer att spelas 

in. Med anledning att intervjuaren inte ska behöva anteckna och pausa, ges mer stringens under 

intervjun.  Respondenten kan med anledning av inspelningen prata fritt under intervjun utan att 

bli avbruten. Det inspelade materialet tas sedan bort när studien är klar och detta är något som 

respondenten meddelas om. Respondenten blir även erbjuden att vara anonym om det är ett 
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känsligt område för banken. Mer om studiens etiska ställningstagande finns att läsa om på 

rubrik 2.9 Etiska överväganden.  

Efter att respondenten har fått den första frågan om hur utbredd handeln med Bitcoin denna 

tror är i Sverige kommer frågor som rör bankens ställningstagande kring Bitcoin. I ett senare 

skede kommer frågor om personen som intervjuas tror att kryptovalutor kan bli ett hot mot 

banker då det går att genomföra transaktioner utan bankens inblandning. Avslutande fråga 

handlar om personen själv har intresse att handla Bitcoin. Efter avslutad intervju har 

intervjuaren skickat inspelningarna för sammanställning i empirikapitlet. När intervjun är 

sammanställd har den skickats tillbaka till personen som intervjuats för godkännande. Det var 

något alla respondenter ville för att försäkra sig om att inga uttalande var annat än deras 

personliga åsikter som experter. Ingen har tagit ställning för sin bank förutom Nordea som 

hänvisade till ett ställningstagande de har sedan tidigare. 

2.3.4 Intervju – Återkoppling / Delfi-metoden  

För att kunna göra en framtidsbedömning har vi valt att tillämpa en väletablerad 

framtidsbedömningsmetod, Delfi-metoden. Delfi-metoden går ut på att experter, var för sig, får 

ett antal frågor för framtidsbedömning. Svaren sammanställs och sedan skickas dem ut igen. 

Experterna har då möjlighet att ändra sina bedömningar efter att fått reda på vad de andra har 

svarat på samma fråga (Rowe & Wright, 2001). Syftet med denna metod är att komma fram till 

en gemensam ståndpunkt om exempelvis framtiden (Rowe et al, 2001). I syfte att försöka bilda 

en gemensam uppfattning om några viktiga frågor har författarna till studien valt att återkoppla 

till respondenterna. Tre frågor som valts att återkomma till är om respondenten kan tänkas se 

en framtid där Bitcoin blir en etablerad valuta samt vad som är begränsningarna med Bitcoin 

och vad som gör en legitimerad framtid svår. Framtiden är svår att studera och därför har 

respondenterna blivit kontaktade igen, efter att samtliga intervjuer sammanställts. 

Respondenterna har fått läsa en sammanställning av vad de andra har svarat på, samma fråga 

som de själva. Sedan har de fått svara på samma fråga igen.  

2.4 Reliabilitet  

Reliabilitet handlar om att resultatet i en undersökning ska bli detsamma om undersökningen 

skulle utföras på nytt igen. Bryman & Bell (2005) förespråkar att det är väldigt viktigt att 

reliabiliteten inom kvalitativa undersökningar beaktas. Reliabilitet innebär också om 

respondenten kommer att ändra sina svar beroende på vem som hade intervjuat dem. Om 
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respondenten ger ett annat svar om någon annan intervjuar den kommer resultatet att vara 

annorlunda (Eliasson, 2006). I syfte att öka undersökningens reliabilitet har intervjufrågorna 

upprättats med samma frågor för samtliga banker som har intervjuats. Detta leder till att 

författarna till denna studie kan jämföra deras svar mot varandra på ett enklare sätt.  

Samtliga intervjuer har spelats in vilket har underlättat när intervjuerna ska analyseras och 

transkriberas. Precis som det nämnts tidigare kunde intervjuaren fokusera på att genomföra 

intervjun utan att lägga fokus på att skriva ner det som sagts. Efter att författarna till denna 

studie publicerat studien tas inspelningarna bort. Anledningen till att inspelningarna inte tas 

bort omgående efter sammanställningen är i syfte att kunna erbjuda opponenter rådata om de 

önskar. Studien strävar efter att ha en hög reliabilitet. Studiens ämne är relativt nytt och 

kunskapen är begränsad vilket leder till att det finns en risk att reliabiliteten blir lidande.  

2.5 Validitet 

Validitet handlar om att det som mäts verkligen ska vara det som ska mätas, det vill säga om 

forskningen svarar på det som frågeställningen är tänkt ta reda på. Om forskningen inte gör 

detta anses validiteten vara låg och tvärtom om forskaren faktiskt mäter det som är tänkt att 

mäta.  Forskaren borde tydligt undersöka om de resultat som studien får fram kan kopplas 

samman eller inte (Bryman et al, 2005). I syfte att uppnå en hög validitet har undersökningens 

frågeställningar och syfte tydligt setts över för att få fram ett resultat som överensstämmer med 

vad ändamålet för studien var. Eftersom Bitcoin är relativt nytt kan den komma att förändras i 

framtiden och det kan även råda andra omständigheter då, vilket är viktigt att beakta för 

framtida studier. Studien har genomförts med en kvalitativ ansats och författarna till studien 

anser att de har fått svar som är utförliga och korrekta på deras forskningsfrågor.  

2.6 Begränsningar 

För att behålla anonymiteten på den anonyma intervjun nämns inga namn på banken i detta 

avsnitt. Två banker har valt att avstå då de inte har någon officiell ställning och inte vill gå ut 

med något i en intervju. Ytterligare fem banker har inte återkommit om de vill vara med på en 

intervju till ett examensarbete efter påminnelse både via mejl och telefon.  

Utfallet hade kunnat bli annorlunda om författarna exempelvis hade valt att genomföra 

samtliga intervjuer helt anonymt. Detta eftersom att det märktes genom intervjuerna att 

personerna talade inom bankens åsikter och ståndpunkter. Det förekom exempelvis att en av 
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respondenterna svarade på en fråga med att detta svar kommer från honom och att det inte är 

bankens ståndpunkt. Det märktes tydligt när intervjun med Nordea ägde rum att respondenten 

var väldigt kritisk till Bitcoin. På ett tidigt stadie svarade respondenten att det inte är en valuta 

och bör inte ses som det eftersom att den inte har de attribut som andra valutor har.  

2.7 Empirisk mättnad 

Efter den sjätte intervjun märktes det att svaren började bli repetitiva och därmed att empirisk 

mättnad uppnåtts (Bryman et al, 2005). Guvå och Hylander (2003) nämner att empirisk 

mättnad nås då nya data inte tillför någon viktig information till studien. De menar också att 

detta baseras på forskarens egna känsla. Det beslutades då att det var tillräckligt eftersom 

svaren var relativt lika och författarna till studien trodde inte att de skulle få ut mer 

information. Tiden började även kräva att författarna gick vidare i uppsatsen.  

2.9 Etiskt övervägande 

När forskning genomförs är de etiska övervägandena av de som genomför forskningen av stor 

betydelse. I den här studien har respondenterna erbjudits full anonymitet i syfte att få mer 

autentiska svar. Respondenter har dessutom blivit erbjudna att validera den transkriberade 

texten om sina svar på författarnas intervjufrågor. Detta leder till att respondenterna ges 

möjlighet att ändra eller klargöra en del svar som skulle potentiellt sätt kunna äventyra de 

slutgiltiga slutsatserna som författarna till studien får. Samtliga intervjuer har spelats in och 

samtliga respondenter har blivit meddelade på förhand att intervjun kommer att spela in i syfte 

att kunna sammanställa intervjun i efterhand och kunna erbjuda opponenter rådata om de 

önskar. Efter publicering av studien tas inspelningen bort. Respondenter var inte med 

ekonomiska motiv motiverade till att delta i intervjun och de var inte pressade av författarna till 

denna studie att delta.  

2.8 Metoddiskussion 

Ett ofta förekommande problem när kvalitativa studier genomförs är att forskarna som 

genomför studien inte hittar källor som ger korrekt information (Jacobsen, 2002). Det som står 

i källorna, exempelvis artiklarna som studien har använt sig av, behöver inte vara riktig. Detta 

är en anledning till att författarna till studien noga valt ut källorna och detta med ett kritiskt 

förhållningssätt.  
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Nackdelen när studien genomförs med en kvalitativ metod är att de svar som samlas in inte är 

någon säkerhet då det handlar om kvalificerade antaganden. Även om de som jobbar på bank 

kan antas vara kvalificerade är framtiden aldrig säker och det är anledningen till att författarna 

till studien valt att återkoppla till respondenterna enligt Delfi-metoden. Kritik mot 

expertintervjuer är att de har egna åsikter och principer som ibland inte alltid är objektiva. 

Förhoppningsvis hittas ett samband i all data vilket gör att ett rättvisande resultat går att se. 

Fördelen som författarna till studien ser med att jobba med intervjuer är att respondenten kan 

utveckla sina resonemang mer än om studien hade genomförts genom exempelvis en 

enkätundersökning.  Skulle det vara något under intervjun som förefaller oklart kan 

intervjuaren ställa motfrågor vilket författarna till denna studie också ser som en stor fördel. 

Fördelen med att genomföra telefonintervjuer är att författarna till denna studie inte blir 

geografiskt begränsade. Exempelvis hade alla intervjuer inneburit en resa till Stockholm, vilket 

de varken har tid eller resurser att genomföra.  

  



Borgklint & Söderberg 

Bachelor’s Thesis - 2018   

 

 14 

3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenterar författarna deras teorier som de valt att använda sig av i arbetet. 

Dessa teorier följer en sammanhängande ordning för att läsandet ska kunna blir mer 

lättöverskådligt. Denna del kommer att hjälpa författarna att sammanlänka empirin som de 

analyserar längre fram i uppsatsen.  

3.1 En introduktion till Bitcoin 

Bitcoin är ett fenomen av individen eller gruppen med namn Satoshi Nakamoto (Bradbury, 

2013). Grundidén var enkel. Att kunna genomföra transaktioner mellan två personer utan att 

behöva blanda in en tredje part, som exempelvis bank (Karame & Androulaki, 2016). 

Transaktionerna är validerade genom ett nätverk av användare som presenteras mer under 

rubrik 3.1.2 hur Bitcoin skapas. Transaktioner med Bitcoin reducerar inte bara kontrollen som 

banker har, utan de reducerar även kostnaderna som tillkommer med transaktioner på en 

internationell nivå (Karame et al, 2016).  

En transaktion med Bitcoin går relativt snabbt till skillnad mot en vanlig banktransaktion som 

tar längre tid. När det kan kosta tiotals dollar att skicka pengar från ett land till ett annat 

argumenterar bitcoinsupportrar att någonting är fel (Bradbury, 2013). År 2015 accepterade tio 

tusen företag Bitcoin som möjligt betalmedel hos dem (Raiborn, 2015).  

3.1.1 Grunderna med Bitcoin 

För tusental år sedan var pengar baserat på fysiska produkter (Raiborn, 2015). Det kunde 

exempelvis vara tobak och metall. Bitcoin är en digital valuta som är skapad, tillhandahållen 

och handlas helt elektroniskt. Till skillnad mot andra valutor finns det ingen stat eller bank 

inblandad som skapar och kontrollerar valutan. En virtuell plånbok för Bitcoin kan bli skapad 

genom att använda internet och kan användas för att betala eller ta emot Bitcoin utan att blanda 

in stat eller en bank. Transaktionerna är dessutom helt anonyma (Raiborn, 2015). Nakomoto 

(2008) påstår att ett elektroniskt mynt kan definieras som en kedja av digitala signaturer. Alla 

innehavare av valutan Bitcoin har en digital plånbok där innehavet av valutan lagras. Därefter 

kan individen eller företaget skicka och ta emot Bitcoin med en adress som består av maximalt 

34 bokstäver och siffror. För att skicka Bitcoin krävs att du får mottagarens Bitcoinadress och 

det spelar ingen roll var i världen mottagaren befinner sig, pengarna går fram på under en 

timme.  
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3.1.2 Hur Bitcoin skapas 

 Frågan som kan ställas nu är hur Bitcoin skapas. En individ kan producera egna Bitcoin genom 

en process som kallas mining. En individ som bedriver mining med Bitcoin verifierar 

transaktioner i nätverket Bitcoin med hjälp av datakraft. Datorn som försöker utvinna Bitcoin 

arbetar och försöker lösa komplexa matematiska problem. Varje transaktion som genomförs 

med Bitcoin måste verifieras (undantag finns).  Om individen lyckas verifiera en transaktion 

belönas denna med ett helt block vilket är 25 nyskapade Bitcoin varje gång den löser 

beräkningsproblemen (Brito & Castillo, 2013). Denna summa minskar med hälften varje år 

(ECB, 2012).  

Att bedriva mining med Bitcoin är idag mycket komplicerat och elektricitetkrävande att 

incitamenten minskar för miners att arbeta var för sig. Därför är ett attraktivt sätt för att få en 

del av blocket att gå med i en mining-pool. En mining-pool erbjuder ett sätt för miners att bidra 

med sina resurser för att generera ett block och senare delar alla som är anslutna till poolen på 

detta blocket (Karame & Androulaki, 2016).  

3.2 Betalningssystemets uppbyggnad 

I dagsläget när företagen använder betalsystem för att ta betalt för sina produkter går det 

genom två parter. En betalare och en betalningsmottagare. Utöver dessa två finns det i ett 

traditionellt betalsystem med kort, två fler enheter. Dessa är en enhet som är en utfärdande 

bank och en bank som tillhandahåller pengarna som inkommer (Karame & Androulaki, 2016). 

Hanteringen av ett traditionellt betalsystem är att den betalandes konto debiteras innan själva 

betalningen träder i kraft. När någon betalar med sitt kort kontaktar kortmaskinen banken för 

att debitera pengar från kundens konto (Karame et al, 2016). Betalningar kan klassificeras som 

onlinebetalningar och offlinebetalningar beroende på om det finns ett krav att kontakta banken 

för att betalningen ska kunna genomföras. Betalningssystem som sker online kräver att kontakt 

med bank för att genomföra betalningen är nödvändigt. I kontrast till detta kan 

offlinebetalningar genomföras om både betalaren och mottagaren aktivt genomför betalningen 

via en kortmaskin exempelvis (Karame et al, 2016).  

Betalsystem kan antingen vara centraliserade eller decentraliserade. Ett betalsystem som är 

centraliserat har en central enhet (oftast bank) som måste godkänna eller neka betalningen. Ett 

betalsystem kan definieras som decentraliserat om ett begränsat antal av särskilt designade 

enheter medverkar i processen av transaktion (Karame et al, 2016).  
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3.3 Fiatpengar och centralbankens roll 

Fiatpengar handlar om att staten tillverkar pengar vilket inte egentligen har något realt värde. 

Det finns exempelvis endast en begränsad mängd guld. Pengarna i ett fiatsystem har endast ett 

värde på grund av att centralbanken säger att det har ett visst värde. Fiatpengar skapas i alla 

länder i världen och är den officiella valutan det landet har. Fiatpengar är direkt kopplat till 

penningpolitiken och utgör det grundläggande ekonomiska systemet i landet. Alla länder har en 

centralbank som har hand om säkerheten i betalningssystemen. Centralbanken är helt 

oberoende av riksdag och regering. Detta innebär att regering eller riksdag inte får besluta om 

frågor rörande penningpolitik till centralbank (Riksbanken, 2018).  

Riksbanken regleras istället av riksbankslagen. Där går det att läsa att riksbanken har två 

huvuduppgifter. Detta är att ansvara över landets valuta- och guldreserv. Denna används dels 

för att påverka kronans värde genom att köpa eller sälja valuta. Den kan också användas för att 

låna ut pengar till svenska banker om de har problem med likviditeten (Riksbanken, 2018). En 

andra uppgift som riksbanken har är att säkerställa att betalningar görs på ett säkert sätt. För att 

handeln ska fungera måste det finnas bra betalmöjligheter. Detta säkerställer riksbanken genom 

att kontrollera att betalningar som genomförs i samhället går att genomföra till låga kostnader 

(Riksbanken, 2018).  

Banker har också en central uppgift i att se till att betalsystemen fungerar i samhället. Utan 

banken skulle inte individer inte kunna betala deras räkningar, ta ut pengar från automater runt 

om i stan eller köpa varor och tjänster. Banken kan exempelvis hjälpa till med att låna pengar 

till en bostad om individen inte har råd att betala hela bostaden direkt.  

Evanoff (2014) menar att en centralbanks roll är att till viss del övervaka och reglera riskfyllt 

beteende, inte institutioner. Hade Bitcoin haft en centralbank som stod bakom hade det inte sett 

ut som det gör idag menar han.  

3.4 Riskanalys 

Risk är en konsekvens av en händelse där det finns en viss sannolikhet att det kan inträffa 

något oförutsett (Wendestam, 2008). Själva begreppet risk brukar oftast förknippas med något 

negativt då det är kopplat till oönskade konsekvenser. Genom att inte tänka på detta sätt, och 

istället tänka på något positivt till exempel att det finns fördelar och möjligheter med begreppet 

risk kan fördelar uppnås gentemot sina konkurrenter. Att kunna hantera risker som råder kan 
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det vara en anledning till att en verksamhet utvecklas. För att kunna hantera risker i ett företag 

behövs oftast hjälpmedel för att kunna hitta riskerna. Detta är exempelvis checklistor och annat 

metodstöd (Wendestam, 2008).   

Den ökade förändringstakten som råder idag sätter riskhantering högt upp på agendan på 

framåttänkande företag. Det är viktigt att ha en omfattande riskhanteringsstrategi för att 

överleva på dagens marknad (Merna & Al-Thani, 2008).  Riskhantering handlar i ett företag 

om en organiserad aktivitet för att hantera hot och osäkerhet (Jordão & Sousa, 2010). I vissa 

företag är den enda acceptabla risken noll. Risker kan komma från olyckor, naturkatastrofer 

eller en avsiktlig attack från en motståndare. I företag involverar riskhantering att medarbetare 

följer rutiner och använder verktyg för att minimera risker (Jardâo et al, 2010).  

Anledningen till att författarna till denna studie valt att ta med riskhantering i teorin är att det är 

en central del när det pratas om Bitcoin då valutan varit väldigt volatil.  

3.4.1 Säkerhet 

Karame & Androulaki, (2016) menar att internet innebär en risk för att bli utsatt för attacker. 

Hur Bitcoin påverkas är invecklat och det finns sätt att lura både privatpersoner och företag på 

pengar. Brotten kan begås anonymt. Det finns inte heller något konsumentskydd och när 

Bitcoins är borta går de inte få tillbaka. Karame et al, (2016) beskriver flera attacker som 

används idag. En av de vanligare är kallad ”double-spending attack”. Den går ut på att med 

Bitcoin betala för något och innan motparten hinner verifiera transaktionen återgår betalningen. 

Då har attacken lyckats och personen har köpt en tjänst och samtidigt fått tillbaka pengarna. En 

av förutsättningarna för detta är att folk använder sig av "nollverifieringar". Detta är tyvärr 

vanligt då en riktig verifiering av transaktionen kan ta upp till hundra minuter att genomföra 

(Karame et al, 2016). 

3.5 Valutarisk 

När någon handlar med valutor innebär det alltid en risk. Särskilt när det handlar om Bitcoin 

där värdet på valutan fluktuerar kraftigt. Valutarisken med Bitcoin tillfaller bland annat företag 

som valt att acceptera Bitcoin som betalmedel, eller om de arbetar på något sätt med Bitcoin. 

Ett annat exempel är att företag med flera koncerner genomför transaktioner mellan varandra 

med Bitcoin istället för bankens valutor.  
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Författarna till denna studie är nyfikna på hur företag som valt att acceptera Bitcoin som 

betalmedel ser på risken med att ha en virtuell plånbok. Anledningen till att författarna till 

studien väljer att ha en del i teorin om valutarisk är eftersom att företagen förmodligen har 

tänkt på detta innan de valt att acceptera Bitcoin som betalmedel. Det intressanta är hur de 

avser hantera risken som finns med att valutan svänger kraftigt när de har en 

kryptovalutaplånbok.  

3.6 Bitcoins legitimitet 

Det har på senare år blivit väldigt populärt bland företag och privatpersoner att använda sig av 

Bitcoin. Enligt Raborn (2015) accepterade tio tusen företag Bitcoin som möjligt betalmedel hos 

dem. Detta är en följd av att Bitcoin fått en ökad spridning och fler användare att företag väljer 

att acceptera det som betalmedel. År 2014 möjliggjorde även Inet att ta betalt med den digitala 

valutan Bitcoin. Enligt Bitcoin.se accepterar 37 svenska e-butiker och vanliga butiker valutan 

Bitcoin som betalmedel (Bitcoin, 2018). Det finns även flera andra utländska butiker som kan 

leverera produkter till Sverige och tar betalt med Bitcoins. Det är dock omöjligt att avgöra 

exakt hur många det rör sig om eftersom att det inte finns något register på detta officiellt.  

3.7 Bitcoins flödekedja 

 

Figur 3: Illustration hur alla delaktiga parter interagerar med P2P-nätverket och hur de loggas i 
blockkedjan (Böhme, Christin, Edelman & Moore, 2015).  
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3.8 Disruptiva innovationer 

Gans, J. (2016) definierar disruptiva innovationer som något ett företag står inför när ett val 

som en gång drev företaget framåt nu skulle kunna förstöra företagets framtid. Disruptiva 

innovationer handlar om innovationer som skapar en ny marknad och eventuellt stör en 

existerande marknad (Rahman, Hamid & Chin. 2017). Alla innovationer är inte disruptiva. Ett 

exempel är bilen som först var en dyr lyxprodukt som inte störde marknaden för hästdrivna 

fordon. Termen startades av Clayton M. Christensen år 1995 genom en publicerad artikel med 

rubrik ”Disruptive technologies: Catching the Wave” (Bower & Christensen. 1995).   
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4 Empiri 

I empirikapitlet presenterar författarna till studien resultaten på de semistrukturerade 

intervjuerna som har genomförts. En inledande kort beskrivning om individen och dennas 

företag varpå den jobbar på ges nedan på varje intervju.  

4.1 Telefonintervjuer 

4.1.1 Nordea Bank AB 

Tisdagen den 6 mars genomfördes en intervju med banken Nordea. Nordea är en storbank som 

tillhandahåller banktjänster som exempelvis lån, placeringar med pengar och betallösningar för 

företag. Författarna till denna studie har genomfört en telefonintervju med Torbjörn Isaksson 

som arbetar som chefsanalytiker på Nordea.   

Isaksson startar intervjun med att säga att han inte har någon direkt koll på hur utbredd handeln 

med Bitcoin är idag i Sverige. Han medger att det onekligen förekommer och att det dessutom 

finns enstaka företagskedjor som accepterar Bitcoin som möjligt betalmedel. Isaksson förklarar 

vidare att Bitcoin inte är en valuta, att det i vissa kretsar definieras som ett värdeobjekt men att 

det idag används i kriminella kretsar vilket är den tråkiga sidan av det hela.  

På frågan vad som gör Bitcoin riskfyllt är svaret att det finns ingen centralbank eller ingen som 

står bakom valutan. Anledningen till att den är volatil är delvis på grund av att den bygger till 

hundra procent på spekulation. Traditionella valutor som Euro eller Dollar kan också vara 

volatila, men det finns alltid en centralbank som står bakom dem. 

Isaksson svarar nej på frågan om han tror att det finns en framtid där Bitcoin blir en etablerad 

valuta. Isaksson tror att det måste vara någon annan typ av aktör som står bakom digitala 

valutan för att det ska kunna bli användbart och etablerat idag. Detta eftersom att tekniken 

fortfarande går att använda. Nordea har sagt nej till Bitcoin och förbjudit alla anställda att 

handla med Bitcoin. På frågan om Nordea kan ändra sig i frågan om detta förbud svarar 

Isaksson att han inte tror det är rimligt att det händer med just Bitcoin, men på andra typer av 

digital valuta.  

Isaksson säger att anledningen till valutans begränsningar och vad som gör legitimeringen svår 

är att den bygger på spekulationer. Hotet med Nordea eller de traditionella bankerna går inte 

riktigt att svara på eftersom att det pågår just nu en utredning på hur digitala transaktioner ska 
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se ut i framtiden. Isaksson hävdar slutligen att han inte har köpt eller har något intresse i att 

köpa Bitcoin privat.  

4.1.2 Nordnet Bank AB 

Måndagen den 5 mars genomfördes en telefonintervju med banken Nordnet. Nordnet är en 

bank för investeringar i fonder och aktier och är beläget i Sverige, Danmark, Norge och 

Finland. Företaget grundades 1996 som en internetmäklare för aktier men expanderade senare 

till att även omfatta bank och pensionstjänster. Joakim Bornold arbetar på Nordnet som 

sparekonom.  

Bornold förklarar att det är otroligt svårt att veta hur utbredd handeln är idag med Bitcoin i 

Sverige. Han tror att den är ganska liten eftersom att det krävs en del kunskap för att kunna 

handla Bitcoin. Däremot finns det Bitcoin som är kopplade till certifikat på Stockholmsbörsen. 

Sammanfattningsvis tror Bornold att det finns ett väldigt stort intresse bland en liten grupp. På 

frågan vad som gör Bitcoin attraktivt svarar Bornold att det delvis beror på att individer kan 

göra transaktionerna anonymt. Här kan det ofta göras antaganden till att det skulle vara 

attraktivt i kriminella syften, men det behöver absolut inte vara på detta sätt förklarar Bornold.   

Det är en teknik som är väldigt spännande menar Bornold, det här med 

transaktionshastigheterna som gör att du på ett väldigt lätt sätt kan göra transaktioner över hela 

världen. Denna teknik tror Bornold kommer explodera. På frågan vad som gör Bitcoin riskfyllt 

beror det på om man ser det som en investering, en värdeförvaring såsom guld eller som en 

valuta. Det som är problemet med Bitcoin idag är att det svänger alldeles för mycket för att det 

ska kunna gå att använda för att exempelvis betala sina räkningar. Därför blir detta något som 

man kan se som en investering. Bornold förklarar att han inte är lika skeptisk till valutan som 

alla andra är. Det är ganska lätt att tillverka en motsvarighet till Bitcoin och därför gör det 

Bitcoin riskfyllt om det kommer en annan valuta som är bättre. En annan risk är att staten går 

in och reglerar.  

Anledningen till att Bitcoin är väldigt volatilt jämfört med andra valutor är att andra valutor 

jämförs med varandra när det gäller värdet samt att de andra traditionella valutorna har en 

centralbank som reglerar påstår Bornold. Vidare förklarar han att det är långt från säkert att 

Bitcoin blir legitimerat som valuta i framtiden men att det finns en möjlighet. Bornold tror att 

det kommer att användas samma teknik i framtiden. ”Vi kommer att minnas att det var Bitcoin 
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som öppnade upp för det här i framtiden men att det inte just är Bitcoin som vi kommer att 

använda oss av” fortsätter Bornold.  

Nordnet erbjuder endast certifikat till kunder som vill handla med Bitcoin. Ingen möjlighet 

utöver detta att handla med valutan. Vad som är begränsningarna med valutan är att det inte 

riktigt går att säga om det är en valuta eller en investering. Bornold förklarar att alla 

förmodligen kan se enorma möjligheter med tekniken men att det också skapar en hel del 

rädsla.  

Bitcoin är inget hot för banker utan det innebär enorma möjligheter. Inom transaktionerna 

skulle man kunna kapa tekniken och använda sig av liknande för att göra transaktionerna 

snabbare. Tekniken skapar enorma möjligheter för bankerna. På frågan vad Bornold skulle ge 

för råd till en kund som vill köpa Bitcoin är svaret att han inte vet, att varje individ måste 

bedöma själva och att det innebär en stor risk. Bornold har aldrig köpt Bitcoin och har inget 

intresse av att köpa heller. Han är däremot intresserad av att följa hur utvecklingen blir.  

4.1.3 Swedbank 

Torsdagen den 15 mars genomfördes en telefonintervju med Swedbank AB. De har verksamhet 

i Sverige och Baltikum. Swedbank erbjuder en rad finansiella tjänster som lån, betalningar, 

investeringar och försäkringar. Även rådgivning till både privatpersoner och företag. Andreas 

Kennemar jobbar på Swedbank och har titeln Technology Evangelist. 

Kennemar svarar på frågan om hur utbrett dagens användande med Bitcoin är med att han inte 

tror att den är jätteutspridd. Det finns en hel del privata investerare som har fått nys om det 

ungefär hösten förra året. På frågan vad som gör Bitcoin attraktivt svarar respondenten att 

Bitcoin introducerar en ny mekanism, blockchain. Blockchain är tekniken som ligger under 

Bitcoin fortsätter Kennemar. Detta introducerar en ny teknik där det inte krävs några som helst 

mellanhänder på samma sätt som andra valutor. Bitcoin är någonting som flyttar över 

ägandeskapet och kontrollen till den enskilda individen. Detta är grundtanken bakom Bitcoin 

att istället för att någon sitter och kontrollerar valutan får du själv, om du är delaktig i det 

kontrollen över den. Sedan får Kennemar frågan om vad som gör Bitcoin riskfyllt. 

Respondenten svarar att det utlämnas till de svängningarna i kursen som ges på valutan. Det är 

inte bara svängningarna i sig som är riskfyllda utan det är även att de marknadsplatserna där du 

handlar Bitcoin och tillhandahåller valutan som du måste förlita dig på. Ponera exempelvis att 



Borgklint & Söderberg 

Bachelor’s Thesis - 2018   

 

 23 

marknadsplatsen fuskar. Då finns inget försäkringsbolag att vända sig till, eller någon bank att 

vända sig till och fråga var ens pengar tog vägen.  

På frågan varför valutan är volatilare än andra valutor svarar Kennemar att den första frågan 

man kan ställa sig är om det är en valuta eller inte. Det finns förmodligen flera olika 

anledningar men några exempel kan ges. För det första är den väldigt liten jämfört med andra 

valutor som är mer etablerade.  Den har en väldigt liten marknadsandel, jämfört med de andra 

valutorna. Det räcker med några mindre aktörer som har tillräckligt mycket pengar som sedan 

kan påverka kursen på valutan. Eftersom det inte finns några regler kring valutan finns det 

heller ingenting som säger att ”nej nu har valutan gått upp för mycket, nu måste vi stoppa”, 

eller ”nej nu har den gått ner för mycket nu måste vi stoppa”. Handeln är öppen dygnet runt 

alla dagar på året. Det finns ingen naturlig koppling till något annat. Skulle det exempelvis 

börja brinna i Sydöstra Asien kan det ha påverkan på oljepriset exempelvis. Men om det börjar 

brinna i Sydöstra Asien har det ingen som helst påverkan på Bitcoin-priser.  

Kennemar svarar på frågan om Bitcoin har en möjlighet att bli en etablerad valuta att det 

kanske inte är troligt att det blir just Bitcoin men kanske andra kryptovalutor som kommer 

efter. Alternativt att Bitcoin utvecklas till någonting som innehåller vissa bitar som 

konsumentskydd och regler som måste följas, exempelvis penningtvättlagar med mera. Detta är 

någonting som skulle kunna appliceras men det beror på hur man applicerar det. ”Så absolut, 

jag ser kryptovalutor som någonting som kan bli etablerat i framtiden” säger Kennemar.  

På frågan på hur bankens ställning ser ut idag svarar Kennemar att Swedbank varken är för 

eller emot. Det är absolut ingenting som vi erbjuder, handel med Bitcoin då exempelvis, men 

om vi ponerar att kryptovalutor i framtiden skulle bli mer legitimerade finns det ingenting som 

säger emot att en bank inte skulle kunna erbjuda dessa produkterna. För nuvarande är det dock 

väldigt svårt.  

Vidare svarar Kennemar på frågan om vad som är Bitcoins begränsningar. Det är delvis för att 

det inte finns någon ägare till valutan. Valutan är även svår att hantera. För att kunna få till 

någon form av regelverk måste man nästan gå globalt. Detta är inte särskilt lätt eftersom att alla 

har olika syn på vad som bör regleras och inte. Bitcoin utgör i dagsläget inte ett särskilt stort 

hot mot banken påpekar Kennemar. Däremot den underliggande tekniken bakom Bitcoin har 
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en viss typ av möjlighet att utbringa ett hot mot traditionella banker i framtiden. Den skulle 

kunna få en enorm genomslagskraft.  

Swedbank ger inga råd alls till kunder som frågar efter Bitcoin svarar Kennemar. På frågan om 

Kennemar har intresse av att köpa eller har köpt svarar han att som en sidogrej har han varit 

den största producenten en gång i tiden av valutan. Kennemar har aldrig köpt valutan själv men 

har minat den.  

4.1.4 SEB 

Fredagen den 16 mars genomfördes en intervju med banken SEB. SEB erbjuder precis som de 

andra storbankerna vi har intervjuat en rad finansiella tjänster såsom sparande och placeringar. 

Johan Javeus arbetar som chefsstrateg på banken.  

På den inledande frågan hur utbrett Javeus tror att handeln med Bitcoin är idag i Sverige svarar 

han att det är omöjligt att svara på. Det är fortfarande någonting som i allt väsentligt är en 

nischprodukt men hur många det innebär som handlar kan jag inte svara på säger Javeus. På 

frågan vad som gör Bitcoin attraktivt svarar Johan att det i dagsläget är den förmodade 

värdestigningen som de som köper valutan är ute efter. Det här är någonting som människor 

idag köper som en finansiell investering. Att använda Bitcoin som ett betalmedel, som Javeus 

menar var tanken från början, är förmodligen rätt få håller på med idag. Sedan finns det ett 

kriminellt element kring det här som man inte ska överdriva men heller inte bortse ifrån. Vill 

man vara anonym och göra betalningar som inte ska gå att spåra är kryptovalutor ett tacksamt 

sätt att kunna göra det på. Ska man titta på vad media har skrivit om Bitcoin handlade det i 

början mycket om den kriminella biten fortsätter Javeus men på senare år har fokus svängt till 

att framförallt handla om investeringsaspekten.  

På frågan vad som gör Bitcoin riskfyllt svarar Javeus att det finns många risker med det här. En 

risk är naturligtvis kurssvängningarna. Även om det har varit en fantastisk investering sett över 

tiden har det emellanåt också varit väldigt stora nedgångar. Värdet har halverats från topparna i 

slutet av förra året. Sedan finns det nästan inget konsumentskydd, det är idag en oreglerad 

marknad även om det pågår en hel del arbete för att steg för steg kunna reglera den här typen 

av tillgångar och kunna övervaka aktörerna på marknaden och de som använder sig av valutan. 

Här finns en hel del arbete kvar att göra säger Javeus. Sedan finns en hel del andra risker. 

Exempelvis om flera stora länder går ihop och säger att de ska förbjuda kryptovalutor. Det 
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kommer antagligen inte att hända men det är ändå en risk man inte kan bortse ifrån. Andra 

risker har att göra med IT-säkerheten kring hanteringen av kryptovalutor. Exempelvis om en 

hackare stjäl kodnyckeln till din elektroniska plånbok och för över dina kryptovalutor till sin 

egen plånbok finns det inget sätt som du kan få tillbaka pengarna på.  

Javeus svarar på frågan om varför Bitcoin är mer volatil än andra valutor med att det är mycket 

spekulation kring Bitcoin och kryptovalutor. De som tror att Bitcoin om fem eller tio år 

kommer att vara en global världsvaluta där inte bara ett fåtal, som idag, nyttjar valutan utan 

mycket bredare grupper i samhället använder sig av den kommer också värdet öka eftersom 

mängden Bitcoin är begränsad. Det har bidragit till de enorma kurssvängningarna som vi har 

sett. Om vi jämför med en vanlig valuta sker aldrig stora svängningar. I grunden är det 

centralbanker som svarar för stabiliteten i de andra valutorna. Om en valuta stärks kraftigt kan 

centralbanken vidta åtgärder för att motverka den förstärkningen exempelvis genom att sänka 

räntan eller trycka mer pengar vilket leder till att utbudet ökar.  

Det finns en möjlighet att Bitcoin kan bli en etablerad valuta menar Javeus. Idag uppfyller 

Bitcoin alla de formella krav som kan ställas på en valuta, förutom att den ska fungera som en 

värdebevarare. För att en valuta ska kunna fungera som en värdebevarare måste värdet vara 

någorlunda stabilt över tiden. I dag klarar Bitcoinnätverket att utföra sju transaktioner per 

sekund. Det kan jämföras med VISA:s nätverk som utan problem skulle klara 10 000 

transaktioner per sekund. I grunden beror detta på att ett Bitcoinblock har en storlek på 1mb 

vilket sätter en gräns för hur många transaktionen man får plats med. Det pågår ett arbete för 

att hitta lösningar att transaktionshastigheten kan ökas. Ett sätt är att öka storleken på blocket. 

Problemet i fallet med Bitcoin är att det har varit svårt att nå en enighet bland alla miners som 

styr det här nätverket. Rent tekniskt sätt är det dock inga problem fortsätter Javeus.  

Javeus svarar att banken idag inte har någon officiell inställning till kryptovalutor. SEB 

erbjuder inga produkter kopplade till Bitcoin eller till andra kryptovalutor. Det här är ett nytt 

fenomen och det är någonting som vi och andra banker runt om i världen följer väldigt 

noggrant. Det är dessutom något som intresserar många av kunderna. Javeus personliga åsikt, 

utan att prata för SEB, är att fenomenet kryptovalutor är här för att stanna.  

På frågan hur stort hot kryptovalutor är mot traditionella banker svarar Javeus att det är ett 

vanligt missförstånd som antagligen har att göra med att när Bitcoin startades var det delvis 

som en kritik mot det globala finansiella systemet. Samtidigt är Bitcoin och kryptovalutor 
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egentligen inget hot mot traditionella banker. Att skicka pengar från en person till en annan 

oavsett geografisk plats går visserligen mycket snabbare med kryptovalutor än vad 

banksystemet klarar. Den tjänsten är därmed rätt svår för bankerna att tävla mot. 

Betalningsförmedling är dock inte kärnverksamheten i en bank. Det är istället att ge råd och ta 

risk. Att ta risk innebär för banken att bestämma om man ska låna ut pengar till ett företag eller 

inte och vilken ränta man ska ta för risken. I det avseendet menar Javeus att han har svårt att se 

hur kryptovalutor är ett stort hot mot de traditionella bankerna, även om fenomenet växer.  

Javeus svarar på frågan vad för råd SEB ger till kunder som vill handla med Bitcoin att SEB 

inte ger några råd om investeringar eller handel med Bitcoin och andra kryptovalutor.  Däremot 

försöker SEB hjälpa de kunder som är intresserade att få en bättre förståelse för fenomenet.  

På frågan om Javeus själv har köpt Bitcoin är svaret nej. Idag ångrar jag naturligtvis att jag inte 

köpte för några år sedan fortsätter Javeus.  

4.1.5 Avanza Bank AB 

Torsdagen den 20 mars genomfördes en intervju med banken Avanza. Avanza är en svensk 

bank som primärt fokuserar på sparande, placeringar och pension åt sina kunder. Johanna Kull 

arbetar som sparekonom på Avanza bank och det var med henne intervjun ägde rum.  

Kull inleder intervjun med att säga att handeln med Bitcoin inte är speciellt utbredd idag i 

Sverige. Det är en väldigt liten grupp och det är ännu färre idag än vad det var för några 

månader sedan svarar Kull. 

På frågan vad som gör Bitcoin attraktivt svarar Kull att det är snabba kurssvängningar som gör 

att kunder ser en stor potentiell vinst i att handla med Bitcoin. Primärt handlar det om att det är 

ett volatilt instrument som gör att det är möjligt för individer att tjäna mycket pengar snabbt.  

Kull fortsätter att svara på frågan om vad som gör Bitcoin riskfyllt med att det hänger ihop med 

tidigare ställd fråga. Nedsidan är lika stor som uppsidan som vi har sett fortsätter hon. Detta 

leder till att det är väldigt svårt att ge Bitcoin ett värde. Det handlar väldigt mycket om 

psykologi och sedan är det väldigt svårt att värdera valutan. Det finns också en politisk risk.  

Anledningen till att valutan är volatilare än andra valutor är på grund av att det inte finns något 

sätt att värdera Bitcoin.  
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Kull menar att det inte finns en framtid där Bitcoin blir en etablerad valuta. För det första anser 

Kull att det inte är en valuta. Det är möjligt att det kommer e-pengar menar Kull, en typ av 

digital valuta där riksbanken har inflytande.  

Avanza har inte tagit några ställningstagande såsom Nordea där de har förbjudit de anställda att 

handla med den menar Kull. På frågan om dagens ställningstagande kan komma att ändras 

svarar respondenten att hon inte kan svara på det. Det viktiga när du arbetar inom finans är att 

du har en ordnad privatekonomi. Det spelar ingen roll vad du gör på fritiden, om du vill handla 

med aktier eller Bitcoin exempelvis fortsätter Kull.  

På frågan vad som gör en legitimerad framtid svår svarar Kull att det inte är hennes sak att 

svara på. Kull tror inte att Bitcoin är ett hot mot de traditionella bankerna. Banker måste arbeta 

med digitalisering och ta fram digitala alternativ svarar hon.  

Kull svarar att Avanza inte har någon form av rådgivning och därav ger de inga råd till kunder 

som frågar om Bitcoin. Kull har inte köpt några Bitcoin och har inga planer på att köpa i 

framtiden.  

4.2 Mejlintervju 
Den bank som inte kunde genomföra intervjun genom telefon men som istället kunde svara per 

mejl presenteras nedan.  

4.2.1 Anonym bank 

Måndagen den 19 mars genomfördes en mejlintervju med en bank som önskar vara anonym. 

Författarna till denna studie kommer att referera banken till ”Bank A” i intervjun. Personen de 

har intervjuat har en högre uppsatt post på banken.  

På den inledande frågan hur utbrett respondenten skulle säga att handeln är idag svarar denna 

att under förra året såg banken att intresset för Bitcoin ökade markant. Det är troligt att det 

intresset ledde till att fler svenskar köpte Bitcoin. I vilken skala är dock svårt att säga om. Det 

vi vet är att Nordnet och Avanza båda rapporterade stora ökningar av antalet sålda Bitcoin-

certifikat, kallade Exchange Traded Products (ETP:er). Det visar på ett stort intresserade för att 

följa utvecklingen av Bitcoin, utan att själva behöva köpa och sälja den underliggande 

tillgången. 



Borgklint & Söderberg 

Bachelor’s Thesis - 2018   

 

 28 

På frågan vad som gör Bitcoin attraktivt svarar respondenten att det drastiskt ökade intresset 

för Bitcoin har med stor sannolikhet sin grund i den monumentala värdeökning kryptovalutan 

haft under de senaste åren. Därutöver skapar också Bitcoin, genom den underliggande tekniken 

blockchain nya möjligheter kring betalningar och överföringar. Exempelvis möjliggör 

blockchain att två, för varandra, okända parter genomför transaktioner utan mellanhänder. 

Även om den typen av transaktioner kan ses som en fördel, medför de också en problematik. 

Frågor kring penningtvätt och finansiering av terrorism aktualiseras när transaktioner kan göras 

utan insyn från relevanta myndigheter. 

Bitcoin är en mycket volatil tillgång. Liksom andra tillgångar som kan öka och sjunka drastiskt 

i värde krävs kunskap och engagemang för att köpa och sälja. Bitcoin har dessutom, under lång 

tid, visat tecken på att befinna sig i en spekulationsbubbla, där många köpt på sig tillgången 

enbart för att ta del av en förväntad värdeökning. Faktum är att Bitcoin fortfarande, till stor del, 

saknar det underliggande värde som ofta anses garantera en relativ stabilitet i andra typer av 

tillgångar. 

På frågan varför Bitcoin är volatilare än andra valutor svarar respondenten att en valuta brukar 

definieras av tre attribut: 

• Den är allmänt accepterad som betalmedel. 

• Den är sällsynt/svår att förfalska. 

• Den håller ett stabilt värde över tid. 

Bitcoin är nästintill matematiskt omöjlig att förfalska med dagens teknik. Däremot är Bitcoin 

inte, i större utsträckning, accepterad som betalmedel. Detta beror på att den historiskt inte 

lyckats hålla ett stabilt värde över tid. Därför är det få som idag ser Bitcoin som en regelrätt 

valuta. Det finns en koppling mellan ett stabilt värde och en etablerad användning av tillgången 

som betalmedel. Fler handlare kan ta emot ett betalmedel om det håller ett stabilt värde. 

Därmed är, troligtvis, den begränsade användningen av Bitcoin som betalmedel, samt den 

pågående spekulation i dess värde, två av anledningarna till Bitcoins höga volatilitet. 

Huruvida Bitcoin har en möjlighet att bli en etablerad valuta svarar respondenten att Bitcoins 

framtid som potentiell etablerad valuta beror, i min mening, framförallt på två saker. Dels på 

vilken spridning Bitcoin får som betalmedel. Det vill säga hur många handlare som i framtiden 

kommer att godta Bitcoin som betalning för deras varor. Dels också på hur tillsynsmyndigheter 
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världen över väljer att reglera Bitcoin. Ett av de grundläggande problem Bitcoin står inför, är 

hur man undviker att ofrivilligt stötta exempelvis penningtvätt och finansiering av terrorism. 

De regleringar som införs för att undvika detta kan komma att antingen hjälpa eller stjälpa 

nätverket i sin helhet. 

Dagens verifierings tid kan vara lång för en transaktion, det nya nätverket ska bli snabbare. 

Kan det vara att tekniken måste komma ikapp för att Bitcoin skall bli säkrare? 

Många hävdar att Bitcoin inte kommer att lyckas, just på grund av dess tekniska begränsningar. 

Ett tydligt exempel på det är transaktionshastigheten i betalflödet. Bitcoin-nätverket kan idag 

hantera 5–7 transaktioner per sekund medan VISA kan hantera över 40 000 transaktioner per 

sekund. För att Bitcoin ska kunna ersätta dagens betalmedel måste något hända. Den 

utveckling som på senaste tid skett, bland annat genom Lightning-nätverket, talar för att 

nätverket runt Bitcoin själva är medvetna om problematiken och aktivt försöker hitta en 

lösning. 

På frågan hur respondentens bank har för ställningstagande kring kryptovalutor svarar Bank A 

att de ser stora risker i Bitcoin och andra kryptovalutor, vilka idag i första hand används som 

spekulativa investeringsobjekt. Liksom tidigare nämnt finns även en problematik kring 

bristande insyn från t.ex. finansiella myndigheter. Den bristande insynen leder till att 

kryptovalutor riskerar användas till penningtvätt och finansiering av terrorism. Bank A följer 

utvecklingen framåt.  

Huruvida Bank A:s ställning kan ändras i framtiden ges svaret att de utvärderar kontinuerligt 

tekniska lösningar. Eventuella förändringar i marknaden kan komma att påverka hur finans- 

och tillsynsmyndigheter ser på kryptovalutor som Bitcoin. 

Bitcoin har ett antal begränsningar som nämnts i svaren ovan. Bland dessa återfinns problem 

med volym, regleringar och stor volatilitet. För att nå en större massa måste Bitcoin dels 

komma förbi dessa begränsningar men också vara lösningen på ett tydligare problem. De flesta 

människor är nöjda med dagens betalmedel och ser därför inte en anledning till att gå över till 

Bitcoin. 

På frågan hur stort hotet är för den traditionella banken svarar respondenten att ny teknik alltid 

har haft och kommer troligtvis alltid att ha förmågan att drastiskt förändra sättet vi lever våra 
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liv och därmed hur banker fungerar och opererar. Det vi kan konstatera är att banken vid flera 

tillfällen fått förändra sitt arbetssätt på grund av ny teknik. Ett tydligt exempel på det är 

internet. Det förändrade arbetssättet ledde dock också till stora möjligheter. Vi kunde med 

hjälp av internet bygga nya kontaktytor som gjort det enklare än någonsin för kunderna att 

hålla koll på sin ekonomi. 

På frågan vilka råd Bank A ger till kunder som frågar om att köpa Bitcoin svarar respondenten 

att Finansinspektionen (FI) och europeiska tillsynsmyndigheter har gått ut och varnat svenska 

konsumenter för att investera i kryptovalutor som Bitcoin – både på kort och lång sikt. Bank A 

delar finansinspektionen syn.  
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Tabell 1: Huvudbiten av empiriska fynden 

Bank Respondentens 

position 

Hotbilden mot den traditionella banken 

Nordea Chefsanalytiker Oklart eftersom att det pågår en utredning om det.   

Nordnet Sparekonom Inget hot alls. Den underliggande tekniken bakom 

Bitcoin skulle bankerna kunna kopiera rakt av.  

Swedbank Technology 

Evangelist 

Bitcoin utgör inte ett särskilt stort hot. Den 

underliggande tekniken har potential att utgöra ett hot 

mot hur vi genomför transaktioner i framtiden.  

SEB Chefsstrateg Tiden det tar för att genomföra en transaktion är svår att 

tävla mot. Bitcoin är dock inget hot mot banker eftersom 

att bankens kärnverksamhet inte bara handlar om 

transaktioner.  

Avanza Sparekonom Banker måste arbeta med digitalisering och att kunna ta 

fram digitala alternativ. Bitcoin är inget hot mot banker.  

Anonym 

bank 

Anonym Ny teknik har alltid förändrat sättet hur banker opererar. 

Banker har fått förändra sitt arbetssätt på grund av ny 

teknik vid flera tillfällen.  
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5 Analys 

I analysdelen kommer författarna till studien att redogöra för hur banken ser på fenomenet 

med Bitcoin och om det utgör något hot mot den traditionella banken att en ny valuta har 

införts. Genom att se hur banken agerar i och med valutans påverkan kan författarna till 

studien erbjuda läsaren en förståelse för hur bankens potentiella risk ser ut och hur de kan 

komma att tänkas agera om valutan växer ännu mer.  

 

5.1 Överblick 

Samtliga av respondenterna har vid tillfället för intervjun följt en mall och gett svar på det som 

önskas få reda på. Respondenterna hade svårt att svara på är hur utbrett dagens användande är 

vilket ledde till begränsade svar. Detta är intressent eftersom ingen har någon insyn i hur 

mycket det används. Bitcoin skulle kunna vara på väg att göra ett genombrott och ingen bank 

har någon aning om på vilken skala detta kommer ske.  Personerna har svarat olika ingående på 

frågorna. Detta har berott på antingen som i Nordeas fall att det finns ett uttalande som de 

anställda måste följa. Alternativt att det inte fanns något ställningstagande. Detta gjorde att 

respondenten inte haft möjlighet att svara utan att ta ställning för företaget. De har till en början 

fått anta hur utbredd dagens användande är i Sverige. Vidare har de fått förklara vad de tror gör 

valutan attraktiv samt riskfylld. Samtliga respondenter svarade att de inte vet hur utbrett dagens 

användande är. Flera av bankerna svarade på frågan vad som gör valutan till väldigt volatil 

med att det inte finns någon centralbank som kontrollerar den. Utöver detta skulle 

anonymiteten kunna anses vara attraktiv i vissa fall.  

Vidare hur bankens ställningstagande ser ut gentemot valutan är det bara en av bankerna som 

har ett officiellt ställningstagande där de förbjuder de anställda att handla med valutan 

(Nordea). De andra bankerna som har intervjuats har inget liknande ställningstagande. Tiden 

det tar för att genomföra en transaktion med Bitcoin är betydligt mycket mindre än en 

transaktion med en bank. En transaktion med Bitcoin tar ungefär 10–30 minuter medan en 

transaktion med en bank tar ett par bankdagar innan transaktionen är genomförd.  

På frågan hur stort hotet är mot den traditionella banken fås olika svar. Den anonyma 

respondenten svarar att ny teknik alltid har förändrat vårt sätt att leva och därmed hur banken 

väljer att operera. En av bankerna svarade istället att det är ett vanligt missförstånd att det 
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skulle vara ett hot mot banken med kryptovalutor, tekniken skulle potentiellt sätt kunna gå att 

kapas rakt av menar en av respondenterna. Ett annat svar är att det blir svårt att konkurrera med 

hur fort det går att skicka och ta emot pengar. 

5.1.1 Struktur 

Analysen är strukturerad så att det sker en återkoppling till empiri som kopplas till teori och 

sedan kommenteras detta. Detta för att läsare skall komma ihåg empiri och teori och förstå vad 

som analyseras. 

5.2 Riskanalys 

Till samtliga banker har frågan hur stort hotet är mot den traditionella banken givits. Den första 

respondenten svarar att det inte riktigt går att svara på eftersom att det just nu pågår en 

utredning på hur digitala transaktioner ska se ut i framtiden. Den andra respondenten svarar att 

Bitcoin inte är ett hot mot de traditionella bankerna, utan att det istället innebär en enorm 

möjlighet. Tekniken som används går att enligt J. Bornold (Intervju, 5 mars 2018) ”kapa rakt 

av” inom transaktioner för att göra dem snabbare. Den andra respondenten svarar att Bitcoin 

inte i dagsläget utgör ett särskilt stort hot mot banken men att den underliggande tekniken 

bakom Bitcoin har en viss typ av möjlighet att utbringa ett hot mot banker i framtiden. Denna 

teknik skulle kunna få enorm genomslagskraft menar han. Den tredje respondenten däremot 

svarar att det är ett vanligt missförstånd att det skulle vara ett hot mot vanliga banker. Det som 

skulle kunna vara anledningen till detta missförstånd är att när Bitcoin startades var det delvis 

på grund av en kritik mot de system som råder idag. Att skicka pengar från en person till en 

annan oavsett geografisk plats är någonting som banker har svårt att tävla mot sett till tid. Det 

här är dock inte kärnverksamheten i en bank menar respondenten. Kärnverksamheten är att ge 

råd och att ta risk. Den anonyma respondenten svarar på frågan att ny teknik alltid har haft och 

kommer troligtvis alltid att ha förmågan att drastiskt förändra sättet vi lever våra liv och 

därmed hur banker fungerar och opererar. Det som kan konstateras är att banken vid flera 

tillfällen fått förändra sitt arbetssätt på grund av ny teknik fortsätter han. 

I teorierna (Merna & Al-Thani, 2008; Jordão & Sousa, 2010) kan det konstateras att på det sätt 

de beskriver, på liknande sätt använder bankerna som intervjuats dessa teorier. Behovet av 

strategier för riskhantering och medarbetare som följer rutiner för att minimera risk märks 

tydligt i många intervjuer då det är mycket försiktighet och övervakning med anledning av 

osäkerheten i Bitcoin. Alla banker som intervjuats har i någon form anställda som jobbar med 
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kryptovalutor eller teknik i den formen. Alla arbetar dock inte aktivt med det, Nordeas 

ställningstagande visar att de tydligt tar avstånd.  

 

5.2.1 Säkerhet 

Johan Javeus på SEB pratade om att säkerheten är ett problem. Både i samband med risk och 

dagens teknik. Transaktionstiden är ett problem som utgör en flaskhals vid hög efterfrågan. 

Flaskhals i detta fall betyder upp till hundra minuter, till hela världen. Ska pengar flyttas till ett 

annat land tar det flera bankdagar för en bank. Bitcoin ”max” cirka 100 minuter. Detta gäller 

inhemskt också tyvärr då Bitcoin inte tar länder i hänsyn vid transaktioner. Karame et al (2016) 

stödjer detta i förklaringen av attackerna som görs. På grund av tiden det kan ta för en 

transaktion att gå igenom är det möjligt att välja transaktioner som inte verifieras. Detta är 

vanligt då hundra minuter är lång tid för en verifiering, vid en jämförelse med direktöverföring 

som Mastercard och Visa erbjuder till exempel, även vid hög belastning och detta utgör en 

säkerhetsrisk. Det som behövs är en ökad hastighet. Utan det måste man minska säkerhetsnivån 

för att hålla uppe hastigheten. När säkerhet minskar finns det möjlighet för brottslingar att 

utnyttja eventuella säkerhetsbrister.  

5.2.2 Avsaknad av centralbank 

Flera av respondenterna svarar att valutan är volatil och riskfylld i och med att det inte finns 

någon centralbank som övervakar och reglerar den. För finansiell stabilitet måste det finnas 

någon som övervakar och reglerar (Evanoff, 2014). Den första respondenten svarar att det 

beror på avsaknaden av en centralbank och att den bygger till hundra procent på spekulation. 

Den andra respondenten svarar på frågan vad som gör valutan riskfylld är på grund av att andra 

mer traditionella valutor jämförs med varandra när de värderas vilket inte Bitcoin gör. 

Exempelvis när någon vill få reda på hur valutakursen på dollarn eller euron ligger på jämförs 

dessa med den egna valutan, svenska kronor. Den tredje respondenten svarar att det inte finns 

någon ägare till valutan. Om den ska bli mer legitimerad måste den kunna regleras globalt 

vilket är väldigt svårt då olika länder har olika syn på valutan.  

5.2.3 Bitcoins framtid 

En del av syftet var att undersöka om det finns en legitimerad framtid med valutan. Samtliga 

respondenter är överens om att Bitcoin förmodligen inte kommer vara en legitimerad valuta i 

framtiden. Författarna använde sig av Delfi-metoden och återkopplade till respondenterna efter 
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att ha sammanställt intervjuerna och låtit samtliga respondenter få läsa vad de andra har svarat. 

Sedan återkom författarna till dem och kom fram till en gemensam ståndpunkt. Den 

framtidsbedömning som alla respondenter är överens om efter användandet av Delfi-metoden 

är att det intressanta är nödvändigtvis inte Bitcoin, utan den bakomliggande tekniken. Det som 

kan vara en framtid var en eventuell e-krona som Sveriges riksbank då står bakom. Flera av 

respondenterna var överens om att det som gör en legitimerad framtid med Bitcoin svår är att 

ingen står bakom den, samt är den för volatil. Exempel på en något mindre volatil valuta är den 

svenska kronan, där riksbanken står bakom. Vad som även ska lyftas fram är att som sagt 

tidigare visste ingen hur utbredd handeln var och det är intressant. Handlar det om att de 

egentligen inte tar det på allvar. Eller är de så säkra på sin sak att de anser att det inte behövs? 

Författarnas ställning är liknande bankernas gällande Bitcoin. Statistiken visar att det finns ett 

stort intresse för Bitcoin, ska detta verkligen underskattas? Teknik är något som går fort och 

arbetar man inte aktivt med att ligga i framkant riskerar man att bli en dinosaurie, ett exempel 

är Nokia som inte trodde på Smartphones med touchskärm. Dock är det svårt att tro att de 

svenska bankerna skulle överges till förmån för Bitcoin. Däremot kan det anses lite 

oprofessionellt att inte veta Bitcoins utbredd för bankerna inte ”tycker” att det är en utmanare. 

5.2.4 Bankens syn på valutan 

En annan del av syftet var att undersöka hur bankerna ser på dagens användande av Bitcoin där 

privatpersoner och företag kan genomföra transaktioner utan inblandning av banken. Här gavs 

svar från SEB att detta kan ses som ett vanligt missförstånd att det skulle vara ett hot mot den 

traditionella banken, eftersom bankens kärnverksamhet inte enbart handlar om transaktioner. 

Detta hot svarar en respondent skulle kunna ha och göra med att när Bitcoin startades var det 

delvis på grund av en kritik mot det traditionella bankväsendet. Kärnverksamheten i en bank 

handlar om att ge råd och kunna ta risker. Att ta risk innebär för banken om de ska låna ut 

pengar till ett företag exempelvis och till vilken ränta för den risken. I detta avseende menar 

respondenten att han har svårt att se att Bitcoin skulle kunna vara ett hot mot den traditionella 

banken, även om den växer och blir till en större och mer utbredd valuta.  

5.3 Tekniken bakom 

Efter tillämpning av Delfi-metoden märktes att tekniken som Bitcoin använder är av intresse. I 

den anonyma intervjun som utfördes nämndes att teknik är något som gör att företag måste 

förändra sig för att följa med. Internet var exemplet som gav i det fallet. På liknande sätt är 
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”blockkedjan” (Böhme, Christin, Edelman & Moore, 2015, Figur 1), (verifieringsnätverket 

Bitcoin använder) den nya tekniken. Bitcoin och tekniken bakom är skapad för att minska 

mellanhänder. Ytterligare fördelar är snabbhet (kommande nätverk kommer vara snabbare), 

kostnadsreduktion, duplikation och automation. Störst är fördelen med borttagandet av 

”bankdagar” i dess nuvarande mening. Tack vare verifikationsnätverket som arbetar 

automatiskt dygnet runt hela året kan transaktioner utföras när som helst, var i världen man än 

befinner sig och till vem som helst. Detta finns visserligen idag hos Bitcoinanvändare. Det som 

saknas är att banker anammar denna teknologi. Där finns eventuellt en öppning för ”E-kronan” 

som utreds. Det som krävs enligt respondenten på SEB är regleringen och den juridiska delen. 

Det är alltså nödvändigtvis inte Bitcoin som tar tekniken framåt utan mer en fråga om en laglig 

kryptovaluta. Tekniken är helt enkelt inte riktigt klar än. Idag är den lite för långsam och det 

finns ingen fiatvaluta (pengar en stat tillverkar och står bakom) som använder den.  

5.4 Volatilitet 

Som fortsättning på E-kronaexemplet finns inte en kryptovaluta som ett lands centralbank står 

bakom än. Intervjuerna visar att volatiliteten i detta fall gör Bitcoin ohållbart till att till exempel 

betala räkningar eller att ha ett lån i valutan blir svårt. Detta gör att den inte kan användas i 

bankers kärnverksamhet. En eventuell E-krona måste därför visa sig vara stabil för att den skall 

kunna användas i bankens dagliga verksamhet. Lån och räkningar är knutna till valuta, i 

Sverige är det kronor. Säkerheten är på ett sätt valutans stabilitet. Den som lånar ut eller 

fakturerar vill få tillbaka valuta till samma värde helst. I Bitcoin har detta varit ett problem, då 

kursen är volatil finns risken att det som betalas tillbaka är värt mindre. Exempel lyder, köp på 

faktura för 100, när betalning sker är 100 i dagens kurs värt 80 i en stark fiat-valuta som euro 

eller dollar. Motsvarande svängning i kronans värde är enstaka procent upp eller ner. Bitcoin 

behöver inte nödvändigtvis vara negativt volatil. En av anledningarna till att det går att läsa 

mycket om Bitcoin i media är att det tjänats enorma summor pengar på valutan. Det har visat 

sig som rubriken lyder att det är volatilt dock, åt båda hållen. Säkerhet går långt ifrån att 

garantera i Bitcoin vilket lett till att många stora aktörer, exempelvis de banker vi intervjuat 

står utanför och övervakar. Osäkerhet är svårt att tjäna på långsiktigt och banker har ett 

ägaransvar som ofta vill ha en säker avkastning. Därför vill inte stora institutioner chansa.  
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5.5 Dagens användande  

Ingen av respondenterna kunde svara på hur utbrett dagens användande är. En av 

respondenterna svarar att det onekligen förekommer och att det dessutom finns enstaka 

företagskedjor som accepterar valutan som möjligt betalmedel. Den andra respondenten svarar 

att det är väldigt svårt att säga men att den förmodligen är väldigt begränsad eftersom det krävs 

en del kunskap för att kunna handla med valutan. När Avanza intervjuades svarade 

respondenten med säkerhet att den är väldigt låg och att det är en väldigt liten grupp som 

handlar med Bitcoin. Resten av respondenterna svarar att det inte går att säga hur utbredd 

handeln är. Förhoppningen här hade varit att få ett bättre svar. Det som går att konstatera är att 

handeln är låg i Sverige. Detta då det bara är Avanza och Nordnet (genom certifikat, alltså inte 

direkthandel) av de intervjuade bankerna som erbjuder handel med Bitcoin. De andra avvaktar 

och ger begränsade råd till intresserade kunder. 

5.6 Disruptiva innovationer 

Är detta då en disruptiv teknik? Det enkla svaret är nej, det är det inte. Anledningen till detta 

skulle vara att fördelarna för en privatperson inte är tillräckligt stora för att byta till en 

eventuellt ny bank som anammar den nya tekniken. Däremot bygger systemet på reglerna som 

finns idag, och om reglerna ändras finns ändå möjligheten att företag och privatpersoner agerar 

annorlunda. Vad som inte gör detta till disruptiv teknik är som förklarat ovan, den utökar 

egentligen bara möjligheten till att använda banken under fler timmar på dygnet. Vad som är 

intressant att se är om och vem som anammar denna teknik och vad utfallet blir. Får de fler 

kunder? Tappar banker som inte väljer tekniken kunder?    
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6 Slutsats  
 

I den avslutande delen av arbetet kommer författarna att redogöra för de slutsatser som de 

kommit fram till genom deras analysdel. Slutsatsen kommer att besvara uppsatsens 

problemformulering och syfte. Förslag till vidare forskning kommer att ges och avslutningsvis 

ger författarna deras slutdiskussion.    

 

Intresset för Bitcoin upptäcktes av oss under sista året på högskolan. Det som väckte mycket 

uppmärksamhet var värdeökningen av valutan samt alla skriverier i dels sociala, men även 

andra medier. Vår kunskap om valutan var relativt stor. Trots det krävdes en hel del läsande 

och studier för att få en gedigen kunskap om ämnet. Det som ansågs intressant var att flera 

företag valt att acceptera Bitcoin som möjligt betalmedel. Den förkunskap som inhämtades 

genom att läsa på om ämnet var att syftet med valutan var att göra det möjligt för 

privatpersoner och företag att genomföra transaktioner utan inblandning av varken stat eller 

bank. Därför öppnades en nyfikenhet på hur bankens syn är på valutan då det idag ges 

möjlighet att genomföra transaktioner utan deras inblandning.  

 

Syftet med studien var att dels titta på nutiden och även med inslag om hur respondenter till 

denna studie ser på valutans framtid. Det som behövde undersökas är om Bitcoin är ett hot mot 

den traditionella banken eftersom det idag går att lämna bankerna utanför vid köp och 

transaktioner. Om valutan kan komma att bli ett hot är spekulation om framtiden. I syfte att 

kunna svara på framtiden på bästa möjliga sätt genomfördes en Delfi-studie där respondenterna 

som sitter på mycket kunskap om ämnet har blivit kontaktade igen och tillfrågade, efter att de 

fått ta del av all sammanställning från de andra intervjuerna, om några viktiga frågor som 

handlar om framtiden. Resultatet från denna redovisasi rubrik 6.1.  

 

Bland respondenterna som har intervjuats har det konstaterats att ingen kan ge ett svar på hur 

utbrett dagens användande är i dagsläget. Detta har troligen att göra med att transaktioner med 

Bitcoin genomförs anonymt samt att det inte finns någon centralbank inblandad som kan 

genomföra statistik. Det var tydligt att en av respondenterna, Nordea, var kritisk till valutan. 



Borgklint & Söderberg 

Bachelor’s Thesis - 2018   

 

 39 

Med tanke på att Nordea har förbjudit alla sina anställda att handla med valutan2 går det att 

förstå att de är kritiskt lagda.  

 

En del av syftet handlade om risk. Vi ville få en bredare förståelse om Bitcoin från bankens 

perspektiv. Ser de valutan som ett hot mot sin egen verksamhet? Hur tänker de agera om 

valutan växer och blir av den storlek att företag och privatpersoner väljer att genomföra 

transaktionerna utan bankens inblandning. Här ges två intressanta svar som lyfts fram. En av 

respondenterna svarade att valutan inte är ett hot eftersom bankens kärnverksamhet inte enbart 

har med transaktioner att göra. Kärnverksamheten är enligt Johan Javeus på SEB att ta risk och 

ge råd. Med att ta risk handlar det om att om de ska låna ut pengar till ett företag exempelvis 

och till vilken ränta. Ett annat intressant svar var att det inte är ett hot alls eftersom banker kan 

enligt J. Bornold (intervju, 5 mars 2018) ”kapa tekniken rakt av”. Detta i sin tur skulle kunna 

skapa enorma möjligheter för banken om de väljer att använda sig av samma teknik menar 

respondenten. En fråga som blir intressant är om det stämmer att Bitcoin inte utgör ett hot mot 

bankens verksamhet som respondenterna medger. Detta eftersom att det skulle skapa en 

konkurrensfördel för internetbanken om privatpersoner och företag kan genomföra 

transaktioner till lägre kostnader och på snabbare tid.  

6.1 Återkoppling till respondenterna / Delfi-metoden 

I syfte att bilda en gemensam kvalificerad uppfattning har studien genomförts med Delfi-

metoden. Respondenterna till intervjun blev kontaktade igen och fick ta del av 

sammanställningen av samtliga intervjuer. Sedan fick de samma fråga igen. Samtliga 

respondenter är överens om att Bitcoin inte har en framtid där den blir en etablerad valuta. 

Däremot var de överens om att den underliggande tekniken bakom Bitcoin har en möjlighet att 

bli en teknik som kan användas i framtiden. Respondenterna är överens om att det skulle kunna 

röra sig om en E-krona eller liknande.  

En legitimerad framtid för Bitcoin anser inte någon respondent att det finns. Huruvida Bitcoin 

eller kryptovalutor i övrigt kommer att försvinna är fem av sex respondenter överens om att de 

inte gör.  Trots detta är respondenterna överens om att en sådan valuta som tar över inte är 

Bitcoin.  

                                                           
2 https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/nordea-anstallda-forbjuds-handla-med-bitcoin-6894496 
Hämtad: 2018-06-26 

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/nordea-anstallda-forbjuds-handla-med-bitcoin-6894496
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6.2 Förslag till framtida forskning  

Eftersom Bitcoin liksom många andra kryptovalutor är relativt nytt och befinner sig 

i utvecklingsstadiet finns det en del intressanta frågeställningar att forska vidare på. Fortsatt 

forskning kring Bitcoin hade varit intressant. Till exempel att genomföra studier kring hur 

mycket företag hade sparat på att införa Bitcoin som valuta i sin verksamhet. Företag med flera 

koncerner som genomför transaktioner mellan varandra värderar för och nackdelar med olika 

valutor och ibland blir det euro och ibland dollar.  Vilka för och nackdelar finns med att 

använda sig av Bitcoin helt eller delvis? Eftersom denna studie inte fick något direkt svar på 

hur utbrett dagens användande är föreslås också en forskning kring detta. Det med en 

kvantitativ metod.  

6.3 Teoretiskt bidrag 

Forskningen kring Bitcoin är begränsad. Det finns många outforskade områden. Studiens valda 

forskningsområde handlar bland annat om hur banker själva anser att hotbilden ser ut med 

Bitcoin. Genom den empiriska datainsamling denna studie har gjort har den bidragit till 

forskningen genom att sammanställa intervjuer från ett flertal större banker om deras syn på 

Bitcoin och om den kryptovalutan utgör ett hot mot den traditionella banken. Denna studies 

teoretiska bidrag hänger samman med slutsatsen. De traditionella storbankerna i Sverige anser 

inte att Bitcoin utgör ett hot mot deras kärnverksamhet när denna datainsamling genomfördes.  

6.4 Implikationer för chefer 

I en tid med en accelererande teknologisk utveckling bör chefer och anställda med 

ledningsfunktion vara vaksamma på nya innovationer och vad för typ av påverkan dessa kan ha 

på verksamheten. En av respondenterna medgav att det är svårt för banken att tävla mot 

Bitcoins transaktionstid. Den underliggande tekniken med Bitcoin resulterar i snabba 

transaktionstider oavsett geografisk position och oavsett om sändare och mottagare har olika 

banker vilket inte banken idag kan konkurrera med.  

Författarna till denna studie föreslår till chefer och anställda med ledningsfunktion att följa 

med i teknikutvecklingen. Detta går att göra på två olika sätt. Det ena är att utveckla egen 

kompetens och det andra är att köpa kompetens. Fördelen med att köpa kompetens är att chefen 

eller den anställda med ledningsfunktion kan fokusera på kärnverksamheten istället. Nackdelen 

som författarna till denna studie ser är att det blir kostsamt. Eftersom att transaktionstiden är 

snabbare med Bitcoin bör banken kunna erbjuda något motsvarande alternativ med 
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transaktioner oavsett geografisk position och om mottagare och sändare har olika banker. 

Därför anser författarna till denna studie att det bör utredas mer om banken skulle kunna 

erbjuda ett alternativ till Bitcoin i syfte att de kan fortsätta vara en tredje part i transaktioner 

och därmed kunna erbjuda högre säkerhet och mer stabilitet i värdet på valutan. En tjänst 

banken erbjuder med transaktioner som har högre hastigheter anser författarna till denna studie 

borde erbjudas om kryptovalutor blir ännu större där fler företag och privatpersoner börjar 

använda valutan eftersom att de börjar se fördelar med den som inte banken kan erbjuda.  

6.5 Slutdiskussion 

Bitcoin är en briljant produkt enligt många. Företag och privatpersoner kan genomföra 

transaktioner utan att påverkas av bankens transaktionsavgifter. De som vinner på sänkta 

transaktionsavgifter blir privatpersoner och företag som genomför transaktioner. Under den 

första intervjun med Nordea, märktes det att det var ett känsligt område eftersom denna 

respondent var väldigt kritisk till valutan. Det som gick att konstatera efter att ha genomfört de 

andra intervjuerna är att de hade liknande bedömningar, dock har Nordea ett mycket starkare 

ställningstagande än de andra bankerna som intervjuades. Respondenter var avvaktande till 

Bitcoin och trodde inte riktigt att det fanns en plats för det hos dem. De kände sig inte heller 

hotade, då bankens kärnverksamhet inte bara handlar om att genomföra transaktioner. Av 

denna anledning blir svaret på forskningsfrågan i denna studie, hur bankens inställning ser ut 

till den virtuella valutan om den växer och blir allt mer populär att företag och privatpersoner 

kan genomföra transaktioner utan deras inblandning, att de tar avstånd och att de inte ser 

valutan som ett hot mot deras kärnverksamhet. 

Härmed lämnas skrivandet av examensarbetet med en förstärkt förståelse av bankens syn på 

valutan Bitcoin och även med en bra förståelse för hur den fungerar. Trots att den första 

intervjun med Nordea visade på ett starkare, negativt ställningstagande gentemot de andra 

intervjuerna där det går det att se en neutralare syn, om än avvaktande, till valutan och att den 

inte utgör något hot mot de traditionella bankerna i Sverige. 
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8. Bilagor 

8.1 Medverkande respondenter 

Namn Position Bank Datum för intervju 

Torbjörn Isaksson Chefsanalytiker Nordea 6 mars 2018 

Joakim Bornold Sparekonom Nordnet 5 mars 2018 

Andreas Kennemar Technology Evangelist Swedbank 15 mars 2018 

Johan Javeus Chefsstrateg SEB 16 mars 2018 

Johanna Kull Sparekonom Avanza 20 mars 2018 

Anonym Anonym Anonym 19 mars 2018 

 

8.2 Intervjufrågor med banker 

• Hur utbredd skulle du säga att handeln med Bitcoin är idag i Sverige? 

• Vad gör Bitcoin attraktivt? 

• Vad gör Bitcoin riskfyllt? 

• Varför är det volatilare än andra valutor? 

• Tror du att det finns en framtid där Bitcoin är en etablerad valuta?  

• Dagens verifierings tid kan vara lång för en transaktion, det nya nätverket ska bli 

snabbare. Kan det vara att tekniken måste komma ikapp för att Bitcoin skall bli 

säkrare? 

• Hur ser er banks ställning ut idag?  

• Kan dagens ställning ändras i framtiden?  

• Vad är Bitcoins begränsningar och vad gör en legitimerad framtid svår? 

• Hur stort är hotet för den traditionella banken? Eller finns det möjligheter för den 

traditionella banken? 

• Vilka råd ger ni kunder som frågar om att köpa Bitcoin? 

• Om du vill svara, har du köpt Bitcoin eller har du intresse av att köpa? 
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9 Individuella reflektioner 

Hela arbetet har skrivits tillsammans och därigenom med många gemensamma ståndpunkter. 

Under detta avsnitt ges möjlighet till båda författarna att få reflektera kring arbetsgången och 

genomförandet av detta arbete utifrån deras egna perspektiv. 

Erik Borgklint: 

Jag har under åren på högskolan undrat hur en C-uppsats skrivs och hur svårt det är. Det har 

hela tiden känts som den sista utmaningen och det är här som kunskap från studierna ska visa 

sig. Ämnet Bitcoin var Michaels idé från början och det jag kände var svårast att hitta ett ämne 

att skriva om. Även om mitt privata intresse inte har varit lika stort som Michaels innan vi 

började skriva har jag haft en tillräckligt stor kunskap för att skriva om Bitcoin. Jag har flera 

bekanta som är intresserade av det och har på det sättet blivit informerad om mycket gällande 

Bitcoin. Det var inte enkelt. Men som på många ställen i livet hjälper det att vara intresserad 

och hämta kunskap för att man vill, inte för att man måste. Det har varit en enorm hjälp att 

besitta mycket kunskap om Bitcoin. Jag har lärt mig mer under studiens gång, mestadels när 

man letat källor och läst mycket text för att hitta relevant information. Ytterligare hjälp och råd 

som varit värdefullt har vi fått från familj och bekanta.  

 
Michael Söderberg: 

Intresset för Bitcoin upptäckte jag för några månader sedan. Jag minns att en gymnasievän för 

flera år sedan pratade om valutan. Då låg värdet på cirka 300 kr per Bitcoin. Självklart är jag 

lite besviken på jag inte köpte när värdet var lågt. Jag provade att köpa en del av en Bitcoin när 

värdet för en Bitcoin var cirka 90 000 svenska kronor. Sedan sålde jag när värdet hade gått upp 

lite. Detta fick mig att se vilka enorma möjligheter som finns ur ett investerarperspektiv.  

Sista kursen på högskolan, att skriva examensarbete, är något jag har haft väldigt stor respekt 

för eftersom att jag vet hur omfattande ett examensarbete är. Spänningen att skriva ett stort 

arbete inom sitt intresseområde, ekonomi känns bra. Det har varit väldigt utmanande att få alla 

delar att gå ihop och att få en röd linje genom hela studien. Detta eftersom att omfattningen på 

examensarbetet är större än tidigare arbeten under utbildningen. Trots denna utmaning har 

motivationen varit hög eftersom att studien är dels inom ett eget valt ämne och dels för att det 

är vår sista kurs på högskolan innan examen.  
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Examensarbetet har helt klart varit det mest lärorika under vår läsperiod. Att få fördjupa sig 

inom ett område som vi båda känner att vi har ett förintresse för har varit väldigt spännande. 

Min och Eriks samarbetsförmåga har fungerat bra, eftersom att vi båda känner att vi ligger på 

samma ambitionsnivå samt har ett gemensamt intresse för Bitcoin. Vi båda har arbetat deltid 

vid sidan av studien. Det är dock inget vi känner har tagit någon kraft från skrivandet eftersom 

att vi har tillägnat mycket tid på helger och kvällar åt skrivandet.  
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