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1 INLEDNING 

Traditionella valutor används som betalningsmedel i olika länder, för att utföra handel 

behövs det en valuta som betalar för produkten eller tjänsten. Traditionella valutor 

utfärdas av ett lands regering och centralbank, på den fria marknaden styrs de av 

respektive lands penningpolitik. 

 

Kryptovalutan trotsar det mesta vad den traditionella valutan står för, förutom att den 

saknar en fysisk form, är den inte utfärdad eller reglerad av någon myndighet. De största 

kryptovalutorna har upplevt en ekonomisk boom, men samtidigt har även bedrägerier 

och stölder uppkommit bland användarna. Myndigheter och institutionella placerare har 

utgett varningar om kryptovalutor. Hela kryptovalutamarknaden är liten i jämförelse 

med en traditionell valuta som dollarn,  men kryptovalutor har potential som både ett 

investerings- och betalningsmedel. 

 

Flera kryptovalutor som Bitcoin har upplevt stora nedgångar i värdet. Positionen som 

kryptovalutorna har i framtiden hänger ihop med hur stor marknaden blir och hur man 

globalt sett reagerar till dess växande inflytande.  

 

För att kryptovaluta marknaden skall växa behövs det framförallt efterfråga, om 

institutionella placerare börjar aktivt investera i kryptovalutor kan markaden uppleva en 

enorm tillväxt. En del placerare är aktiva inom kryptovaluta marknaden, men majoriteten 

anser att kryptovalutor är för volatila och att risken för bedrägeri är hög. (Kelly & Keidan 

2017) 
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1.1 Problemformulering 

Kryptovalutornas betydelse har ökat under de senaste åren för både privata och 

institutionella placerare, inom median har kryptovalutorna fått mycket uppmärksamhet 

som ett investeringsinstrument med hög volatilitet och osäker framtid. I slutet av 

november 2018 är den totala kryptovaluta marknaden värd runt 250 miljarder dollar, 

medan kryptovalutan Bitcoin har ett totalt marknadsvärde på 143 miljarder dollar. 

(Coinmarketcap 2017). Trots att flera kryptovalutors värde har ökat mångfaldigt är det en 

väldigt riskfylld investering enligt finansinspektionen, förutom volatiliteten, finns det 

ytterligare risker som bristfällig säkerhet och kunskap (Gustafsson & Fagerström 2017).  

 

Kryptovalutan har växt snabbare än någon annan traditionell valuta under de senaste 

åren, vilket har fångat intresset bland vissa institutionella placerare. Galaxy Investment 

Partners, vd Mike Novogratz har redan skapat en egen kryptovaluta hedgefond med en 

inledande investering på 500 miljoner dollar. (Cheng, 2017) 

 

Trots att kryptovalutor är för tillfället mera vinstbringande än traditionella valutor, är den 

höga volatiliteten ett investeringshinder för institutionella placerare. Införandet av 

reglering på kryptovalutor skapar ytterlig osäkerhet. Vissa länder har till och med 

förbjudit användningen och innehavandet av kryptovalutor, Europeiska unionen är mera 

intresserad av att dra nytta av möjligheten och bli en föregångare inom marknaden.  
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1.2 Syfte 

 

Arbetets huvudsakliga frågeställningen är: 

- Hur jämförs traditionella valutor med kryptovalutor ur en institutionell placerares 

perspektiv? 

 

Den huvudsakliga frågeställningen byggs upp av följande frågeställningar: 

- Kryptovalutans kurs och volatilitet i jämförelse med traditionella valutor 

- Hur inverkar kryptovalutans säkerhet, förvaring och reglering? 

- Hur blir kryptovalutan en mera allmän institutionell investering? 

 

 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet inriktar sig inte på kryptovaluta teknologin, eftersom det är ett väldigt omfattande 

område som är mera IT-baserat.  Arbetet redovisar dock vissa nödvändiga teknologidelar 

som blockkedjan och smarta kontrakt. Endast områden som påverkar en instutionell 

placerares investeringsval behandlas, till exempel områden som; Beskattning behandlas 

inte. 

 

Arbetet fokuserar sig på Ethereum och Bitcoin, det vill säga de två största kryptovalutorna 

på marknaden. De relevanta traditionella valutorna i arbetet är amerikanska dollarn och 

euron. 
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1.4 Begrepp 

 

Blockkedja (Blockchain) = Kryptovalutor använder sig av blockkedja teknologin, vilket 

är kryptovalutans egna databas som innehåller information om valutan, användarna och 

transaktioner. (Franco 2014 s. 3-5) 

 

Decentraliserad = Motsatsen till centraliserad. Ingen singel central administration som 

styr valutan. Makten är distribuerad inom ett nätverk. (Svensk ordbok 2009) 

 

Fiat-pengar =  Valuta som inte är bunden till en annan tillgång, påverkas och styrs av en 

stat. Har oftast en flexibel kurs.  (Gerdes 2014 s. 5) 

 

Korrelation = Sammanband mellan förändringar i två olika värden. Finns både negativ 

och positiv korrelation, en positiv korrelation antyder att värden har ett sammanband. 

(Svensk ordbok 2009) 

 

Penningpolitik = Valutan styrs av ett lands centralbank och regering, huvudsakliga mål 

att erhålla en stabil valuta. Sker genom att påverka räntor och mängden pengar. (Svensk 

ordbok 2009) 

 

Tillgångsklass = Är olika finansiella tillgångar. Klassas till en grupp enligt gemensamma 

egenskaper. (Investopedia) 

 

Volatilitet =  Mäter riskgraden i en finansiell tillgång genom att inspektera hur mycket 

den avviker från medelvärdet. En hög volatilitet betyder en större avvikelse från 

medelvärdet. (Investopedia) 
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2 METOD 

Arbetets metod är en litteraturgenomgång och som i stor del att basera sig på sekundär 

data.  

 

2.1 Kvantitativ och kvalitativ forskning 

En forskning kan indelas i både kvantitativa och kvalitativa metoder, det finns dock klara 

skillnader mellan båda metoderna. I den Kvantitativa metoden är forskarens egen 

uppfattning mera betydande än deltagarens, mätmetoderna är ofta sifferbaserade.  Den 

kvalitativa forskningsmetoden är mera fokuserad på analyseringen av ord och deltagarnas 

uppfattning, vilket innebär att deltagaren styr helt och hållet innehållet medan forskarens 

egen uppfattning har ingen betydelse. (Bryman 2002 s. 272) 

 

2.2 Metodval 

Arbetet är en kvalitativ forskning som genomförs med en litteraturgenomgång. En  

litteraturgenomgång redovisar till tidigare utförd forskning inom ett område, till 

materialet hör böcker, artiklar och internet databaser.  

 

Syftet med metoden är att studera den existerande litteraturen för att upptäcka vilka teorier 

som är relevanta för området, även om de finns inkonsekventa resultat och obesvarade 

frågor. Vid en litteraturgenomgång är det viktigt att vara kritisk till källorna, det betyder 

inte att källans trovärdighet är det enda man skall fästa uppmärksamhet vid. Källorna kan 

jämföras med varandra enligt dess slutsater, orsaken till olika slutsatser kan bero på olika 

metodanvändningar.  Meningen med en litteraturgenomgång är att samla ihop existerande 

information. Inom vissa områden finns det mycket information om ett ämne, vilket 

betyder att man studera de mest kvalitetsfulla källorna först. (Bryman 2002 s. 456-457) 

 



11 

 

2.3 Litteraturstudier 

En litteraturstudie kan genomföras på olika sätt, den kan endera följa en allmän eller en 

systematisk metodologi. En traditionell eller allmän litteraturstudie har ett brett fokus, 

målet med en allmän litteraturstudie är att förstå helheten av ett omfattande område hellre 

än att fördjupa sig inom ett smalt område. Författaren har inte förbestämda kriterier för 

vilka källor som är acceptabla, utan istället är källorna valda enligt författarens egen 

bedömning. I en systematisk litteraturstudie fördjupar sig författaren på ett mindre 

område, före insamlingen av information har författaren bestämt vilka kriterier som skall 

följas och vad för syfte studien har. Författarens slutsats är kort och tydligt sammanfattad. 

(Jeeson et al. 2011 s. 105) 

 

En litteraturgenomgång liknar mycket en systematisk litteraturstudie. Ett specifikt 

område studeras, dessutom är syftet och målet klart för författaren. Författaren använder 

färdigt bestämda kriterier gällande källkritiken.  

2.4 Tillvägagångssätt 

Arbetet använder databaserna ProQuest Ebook central, Theseus, Coinmarketcap och 

Google. Ebook central erbjuder flera böcker som berör kryptovaluta ämnet, medan 

Theseus erbjuder tidigare examensarbeten som berör samma ämnen. Coinmarketcap är 

en webbsida som följer olika kryptovalutors marknadsvärde. Sökorden är oftast på 

engelska som; ’’Institutional investors’’ och ’’Cryptocurrencies’’, de kan även vara 

kombinerade med varandra. Teorin behandlar inte källor som är äldre än 7-8 år, eftersom 

ämnet är relativt nytt och aktuellt. Flera källor som arbetet använder är nyhetsartiklar eller 

tidsskrifter som har ett trovärdigt rykte gällande ämnet. Arbetet jämför artiklarna med 

varandra för att försäkra att samma information kommer från flera olika källor. 
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3 TRADITIONELLA VALUTOR  

En valutas huvudsakliga uppgift är att fungera som ett medel för handel. Det betyder att 

den skall kunna erhålla en stabil köpkraft i långa perioder och användas för att mäta 

värde på produkter eller tjänster. Inom handeln används pengar i nästan alltid, vilket gör 

valutan mera likvid än andra tillgångar som till exempel guld. Valutans värde korrelerar 

med hur den värdesätts, värdet ökar eller minskar ifall köpkraften är villig att betala 

mera eller mindre för en viss produkt eller tjänst. (Gerder s. 10-13) 

 

3.1 Euro 

Inom Europeiska unionen används euron, valutan grundades år 1999 som en digital valuta 

och år 2002 utgavs den första fysiska valutan. Euron används i dag av 19 medlemsstater 

och är den andra största valutan i världen efter amerikanska dollarn. Eurons 

penningpolitik styrs av den europeiska centralbanken, vars huvudsakliga uppgift är att 

erhålla en stabil prisnivå. (Europa 2018) 

3.2 Amerikanska dollar 

 

Dollarn används officiellt i USA, men även i flera mindre länder som El Salvador. Dollarn 

används globalt mest i handelstransaktioner, dess värde mäts i USDX vilket är ett index 

som jämför dollarn med sex andra betydliga valutor (Investopedia). 
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3.3 Forexmarknaden 

 

Foreign exchange market (Forex) är världens största decentraliserade finansiella  

marknad. Marknaden existerar eftersom det inte finns en global valuta, det vill säga en 

valuta som  kan användas globalt oberoende av land. Detta innebär att handel mellan olika 

valutor blir nödvändigt. Växelkursen uppstår som valutapar, kursen för valutaparet är för 

det mesta beroende av handeln som uppstår mellan valutaparet. (Gerdes 2018 s. 21) 

 

Valutor som amerikanska dollarn och brittiska pundet har inte alltid klassats som fiat- 

pengar. USA hade ända intill 1930-talet använt sig av guldmyntfoten, det vill säga en 

slags penningpolitik som binder en valutaenhets exakta värde med en viss mängd guld. 

Den specifika penningpolitik avskaffades för att den förhindrade landets egen regering 

att stabilisera sin nationalekonomi vid behov, dessutom orsakade guldmyntfoten 

ekonomisk instabilitet. Istället ersattes guldmyntfoten med fiat-pengar, det vill säga 

valuta som inte är bunden till någon annan tillgång. Det betyder nödvändigvis inte att fiat-

pengar är ett mera stabilt alternativt i jämförelse med guldmyntfoten. Även om fiat-pengar 

inte är bunden till någon annan tillgång betyder det inte att alla valutors värde bestäms av 

handeln, det vill säga efterfråga och utbud. Fiat-pengar har tillämpats med fast växelkurs 

av flera länders regeringar, speciellt mindre valutor har bundit sig till stora valutor som 

dollarn. De största valutorna har flytande växelkurs, dock påverkas de av landets regering 

vid behov. (Gerdes 2018 s. 35-40) 
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4 KRYPTOVALUTAMARKNADEN 

Kryptovalutor definieras av Europeiska centralbanken (ECB) som en digital valuta som 

inte är utfärdad av en bank eller myndighet, den accepteras dock av fysiska och juridiska 

personer som en betalningsmetod (Judmayer et al. 2017 s. 15). I början av december 2017 

har den totala kryptovalutamarknaden cirka 6 miljoner användare (Javeus 2018 ).  

 

Figur 1 Totala värdet för kryptovalutamarknaden, 10B = 10 Miljarder dollar. Period 01.06.17-05.11.2018  

(Coinmarketcap 2018) 

 

Coinmarketcap är en webbsida som samlar in kryptovalutamarknads data om bland annat 

handelsvolymen och priser. I början av november 2018 har marknaden ett värde på nästan 

250 miljarder dollar, den har tappat en tredjedel av sitt värde sedan slutet av december 

2017. (Coinmarketcap 2018) 
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4.1 Bitcoin 

Bitcoin är den största kryptovalutan, en Bitcoin andel har ett värde på omkring 8 800 

dollar i mitten av april 2018, den totala Bitcoin marknaden har ett värde på omkring 150 

miljarder dollar i mitten av april 2018. (Coinmarketcap 2018). Bitcoin skapades av en 

anonym person eller grupp av personer som använde sig av namnet Satoshi Nakamoto.  

 

Bitcoins blockkedja fungerar i och med att alla transaktioner är nedskrivna i Bitcoins 

nätverk, Bitcoin introducerade blockkedjeteknologin vilket möjliggjorde ett fungerande 

distributionssystem för valutan. Blockkedjeteknologin innebär att datan inte är 

centraliserad på en server eller databas, utan istället är datan distribuerad mellan alla 

Bitcoin användare. Kryptovalutan kategoriseras inte som fiat-pengar, det är en 

decentraliserad valuta som inte styrs av en bank eller myndighet. Bitcoins penningpolitik 

är väldigt kortfattad; 21 miljoner Bitcoin andelar utges totalt under ett planerat 

tidsschema. Bitcoin korrelerar inte med någon råvara, som till exempel en ädelmetall. 

(Franco 2014 s. 3-5, 95)  

 

Även om Bitcoin inte har en direkt korrelation med någon annan ekonomisk tillgång 

uppstår dess värde enligt samma principer som guld. De båda tillgångarna har ett 

begränsat utbud, guld bryts ut ur gruvor medan Bitcoin bryts ut med hjälp av en dators 

energi.  Den växande efterfrågan för Bitcoin kan även förklaras med dess popularitet som  

betalningsmedel, eftersom Bitcoin är en digital valuta är den globalt anpassad inom 

näthandeln. Betalningarna är oftast fördröjda och dessutom är transaktionskostnaderna 

höga. Transaktionerna har möjliggjorts eftersom det går att dela upp en Bitcoin i mindre 

andelar, den kan splittras upp i olika storleksandelar som micro- eller millibitcoin.  

(Javeus 2017) 
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4.1.1 Kursförändringar 

Bitcoin hade en enorm marknadsväxt under år 2017, i början av januari 2017 hade Bitcoin 

marknaden en storlek på omkring 15 miljarder euro. I slutet på andra kvartalet hade 

marknaden fördubblats till över 35 miljarder euro. I början av det tredje kvartalet fortsatte 

kursen stiga snabbt och första september 2017 hade Bitcoin marknaden nått ett värde på 

omkring 80 miljarder euro. Efter det tappade marknaden en tredjedel av sitt värde på 

några veckor, men efter det ökade värdet explosivt med några nedgångar under vägen. I 

mitten av december 2017 hade Bitcoin marknaden nått ett värde på över 300 miljarder 

dollar.  

 

Figur 2 Totala värdet för Bitcoin marknaden, 10B = 10 miljarder euro. Period 01.06.18-05.11.2018 (Coinmarketcap 

2018) 

 

År 2018 har fortsatt som en väldigt turbulent period för Bitcoin, kursen har stigit och rasat 

flera gånger med tiotals procentenheter på väldigt korta tidsperioder. År 2017 uppstod det 

oftast en korrektion när kursen föll, medan år 2018 har kursen rasat. I början av november 

2018 är Bitcoin markaden värd runt 110 miljarder dollar. (Coinmarketcap 2018) 

 

 

 



17 

 

4.2 Ethereum 

Ethereum är den andra största kryptovalutan efter Bitcoin. Strukturen för plattformen 

skapades i slutet av år 2013, möjligheten att ingå handel med valutan påbörjades i juli år 

2014. Till skillnad från Bitcoin var visionen för Ethereum att dess kryptografi skulle 

kunna användas i olika applikationer för att bygga smarta kontrakt, det vill säga digitala 

bindande kontrakt. Avtalets innehåll lagras i Ethereums blockkedja och dessutom 

verkställer blockkedjan avtalets olika steg. Nedan är ett exempel på hur ett smart kontrakt 

kan fungera; 

 

 

 

Figur 3 Exempel på smarta kontrakt 

 

Det fastställda priset kan ej ändras efter att avtalet är upplagt, om produktens värde 

ökat/minskat efter att avtalet trätt i kraft blir endera parten på vinst. Avtalen kan 

uppläggas på olika sätt beroende på hurdan applikation parterna väljer att använda. 

(Brian Kelly 2014 s. 156-159) 

 

 

 

Köpoption

•Kontraktet 
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Avtalet 
genomförs

•Blockkedjan 
genomför 
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4.2.1 Kursförändringar 

Ethereum hade en omfattande tillväxt under år 2017, kursen rasade två gånger under 

sommaren vilket förorsakade att valutans värde halverades på några dagar. Kursen 

återhämtade sig dock på några veckor vid båda nedgångarna. Under det sista kvartalet 

(Q4) slog Ethereum kursen nya personliga rekord. Från mitten av november fördubblades 

Ethereums marknadsvärde till slutet av december. Den 31 december 2017 hade 

marknadsvärdet nått ett värde på cirka 70 miljarder dollar. Ethereums 24 timmars 

handelsvolym i december översteg även för första gången 5 miljarder dollar. 

 

 

Figur 4 Totala värdet för Ethereum marknaden, 10B = 10 Miljarder euro. Period 01.06.17-05.11.2018   

(Coinmarketcap 2018) 

 

Ethereums kurs fortsatte sin explosiva tillväxt under början av januari 2018, 15 januari 

hade marknadsvärdet stigit rekordhögt, 134 miljarder dollar. Kursen under resten av 

kvartalet var minst sagt lika volatil med dess upp- och nedsvängningar.  Den snabba 

tillväxten av det rekordhöga marknadsvärdet ledde till en motsatt trend, i början av 

november 2018 hade marknadsvärdet sjunkit ner till 21 miljarder dollar. (Coinmarketcap 

2018) 
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4.3 Säkerhet & Förvaring  

Kryptovalutan kan förvaras på flera olika sätt. Användarna har privata nyckelkoder som 

kan förvaras på ’’Plånbok’’ mjukvara, plånböckerna möjliggör det att förvara och 

skydda nyckelkoderna. Dessutom är det möjligt att ingå i handel via plånboken genom 

att utföra kryptovaluta transaktioner. De privata nyckelkoderna innebär tillgång till ens 

kryptovalutor, flera plånböcker erbjuder tjänsten att skapa ’’Back-ups’’ för 

nyckelkoderna. (Franco 2014 s. 17) Det går att förvara nyckelkoderna på flera olika sätt; 

 

 Fysisk bevaring – Koderna förvaras utanför nätverket, t.ex. datorns hårdskiva 

eller på ett papper 

 Mjukvara – Koderna förvaras på en digital plånbok, direkt kopplad till 

blockkedjan. Plånbokens egenskaper är beroende av mjukvaran. 

 Webbsida – Koderna förvaltas av en mellanhand, webbsidans tjänster har likheter 

med en nätbank. 

 

Oberoende av förvaringssättet uppkommer det olika risker. Ifall en utomstående har 

tillgång till en privatnyckelkod kan individen flytta koden över till sin egna adress. 

Webbsidor som erbjudit förvaringstjänster har råkat ut för stöld, användarna av 

webbsidan har förlorat deras nyckelkoder. De omfattande riskerna har förorsakat mera 

utveckling av säkra tjänster. (Franco 2014 s. 17-18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

4.4 ICO 

Det stora antalet nya kryptovalutor som dyker upp på marknaden beror delvis på Initial 

Coin Offering (ICO). I praktiken är det ett projekt som gräsrotsfinansieras på 

blockkedjan. Finansiering sker genom att endera skicka pengar eller kryptovaluta i utbyte 

mot tokens, vilket är andelar av den nya grundade kryptovalutan som styr projektet. En 

ICO token är dock inte det samma som en aktienandel, köparens rättigheter kan förbli 

oklara och vanlig gräsrotsfinansierings lagstiftning är inte i kraft. (Australian Securities 

and Investment Commission 2018) Ett ICO projekt borde innehålla följande detaljer; 

   

 -  Projektets syfte och innehåll. 

 -  Finansieringsbeloppet som behövs. 

 -  Token andelar som investerarna får behålla. 

 -  ICO periodens tidslängd. 

(Australian Securities and Investment Commission 2018) 

 

ICOs vara både oklar och misledande för investeraren. Redogörelse för projektets syfte 

och vad finansieringsbeloppet används till kan saknas, dessutom kan påståenden om 

projektets lönsamhet vara överdrivna. Ifall projektet inte har utgett ett lagbindande 

prospekt vid ansökan om finansiering är risken för svindel hög (Australian Securities and 

Investment Commission 2018). Australienska Securities and Investment Commission har 

utgett en varning gällande ICOs; ’’Det har varit mycket hype runt populära kryptovalutor, 

men alla ICOs är inte kryptovalutor. En del projekt i blockkedjan är högrisk investeringar 

som baserar sig endast på en ide. Du kan förlora mycket pengar om du köper en ICO utan 

att göra undersökning först’’(Australian Securities and Investment Commission 2018).  
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5 REGLERING 

En påverkande faktor för kryptovalutornas framtid beror på regleringen. Den 

monetärpolitik som styr traditionella valutor kan inte direkt tillämpas med 

kryptovalutor, eftersom kryptovalutor inte är officiella valutor. Därför har 

myndigheterna begränsad lagstiftningsmakt med kryptovalutor, tills vidare riktas 

regleringen mot institutionella institutioner genom att begränsa deras användning av 

kryptovalutor. Dessutom har officiella varningar utgetts av statsmakter angående 

kryptovalutor. (Matsuura 2016 s. 18-19) 

 

Ett stort bekymmer för myndigheterna med kryptovalutor är penningtvätt, de finansiella 

transaktionerna som genomförs med kryptovalutor måste följa penningtvättslagen. Det 

betyder bland annat att båda parterna i transaktionen borde känna till basuppgifter om 

varandra som telefonnummer, namn och så vidare. Vid olaglig handel används 

kryptovalutor ofta som betalningsmedel, vilket även är ett problem för myndigheterna. 

(Matsuura 2016 s. 39) 

 

5.1 Implementerings möjligheter 

De två huvudsakliga regleringsalternativen för kryptovalutor redovisas i detta kapitel. 

Dessa regleringsalternativ beror på tillgångsklassen. 
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5.1.1 Handelsvarareglering 

Om kryptovalutor anses vara en handelsvara, skulle de användas som derivatinstrument. 

Det betyder att kryptovalutans finansiella risker är direkt kopplade till det specifika 

derivatinstrumentet, handeln med derivatinstrument är såklart reglerat. Ett 

derivatinstrument som passar bra med kryptovalutahandeln är terminskontrakt, ett avtal 

som binder parterna till att sälja och köpa en vara till ett visst pris vid ett bestämt datum. 

Handelsvarahandeln är reglerad av Europeiska kommissionen och Commodity Futures 

Trading Commission (CFTC). Regleringen anpassas endast då kryptovalutan används 

som ett derivatinstrument, det vill säga daglig handel med kryptovaluta påverkas inte av 

denna reglering. (Matsuura 2016 s. 45-47, 63) 

5.1.2 Värdepappersreglering 

Värdepapper kan beskrivas som ett bindande bevis med laglig rätt till pengar eller ett 

juridiskt föremål, exempel på olika värdepapper är aktier, obligationer och så vidare. 

Värdepappersregleringen skyddar marknadens investeringsprocesser och aktiviteter, 

men framförallt skyddar regleringen värdepappersinnehavarna. Detta innebär att 

regleringen övervakar marknadstransaktionerna. Kryptovalutor måste räknas som en 

finansiell investering, vars huvudsakliga uppgift är att vara ekonomiskt lönsam och att 

lönsamheten har uppstått av själva investeringsobjektet. Värdepappersregleringen 

innebär att investeraren kan inte ha en direkt påverkan på kryptovalutans lönsamhet 

eller administrerings aktiviter. (Matsuura  2016 s. 65-66) 

 

Värdepappersreglering är delvis införd på kryptovalutor. Vissa fonder som exchange-

traded funds (ETFs) och hedgefonder innehåller kryptovalutor, i detta fall följer 

kryptovalutor automatiskt värdepappersregleringen. Kryptovalutor kan under vissa 

omständigheter regleras enligt finansiella tjänster, till detta räknas skapandet av nya 

kryptovalutor och distribueringen av dem till användare. (Matsuura 2016 s. 67, 71) 
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5.1.3 Uttalanden av EU och SEC 

 

Den Europeiska kommissionen höll ett möte i Bryssel i februari 2018 angående 

kryptovalutor. Mötet anordnades för att säkerställa skydd till placerare och försäkra 

ekonomisk stabilitet inom unionen. Det hänvisades att kryptovalutorna är en möjlighet 

som skall utnyttjas. Kommissionens möte behandlade frågor gällande kryptovalutors 

inverkan på den finansiella marknaden och hur de kan rättvist anpassas till marknaden. 

Dessutom genomgicks vilken reglering som för tillfället påverkar kryptovalutor. Mötet 

fördjupade sig på de positiva och negativa faktorerna med ICOs, till riskerna hör bland 

annat anonyma finansierare och företag som inte har klargjort sin affärsmodell för 

finansiärerna. Penningtvätt via kryptovalutor var även ett bekymmer under mötet, detta 

området ansågs falla under EU penningtvätt direktivet. Det bestämdes inte exakt hur 

resten av lagstiftningen gällande kryptovalutor kommer att se ut, det klargjordes dock att 

situationen kommer att övervakas och ytterligare åtgärder verkställs vid behov. 

(European Commission 2018).  

 

I USA har talmän från både Commodity Futures Trading Commission (CFTC) och 

Securities and Exchange Commission (SEC) informerat sina åsikter om kryptovalutor. 

SECs ordförande Jay Clayton klargjorde både riskerna och möjligheterna med 

kryptovalutorna. Det ansågs även att kryptovalutor inte kan direkt regleras av SEC 

eftersom kryptovalutor är valutor och inte värdepapper, det finns dock en 

sammarbetsmöjlighet för att införa reglering tillsammans med CFTC och kongressen. 

Det hänvisas även att direkt lagstiftning för kryptovalutor saknas, det finns dock 

existerande lagstiftning som t.ex. berör ICOs koppling till värdepappershandeln. En 

mera direkt reglering mot kryptovalutor är dock sannolik i framtiden (SEC 2017). 
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6  INSTITUTIONELL ANPASSNING 

Enligt Brian Kelly har en traditionell valuta tre egenskaper; den används till handel, den 

har en hållbar köpkraft och den används som ett medel för att mäta värde. Kryptovalutor 

kritiseras för att ha en allt för ostabil kurs för att kunna kategoriseras som en valuta, 

traditionella valutor lider dock av exakt samma fenomen i sammanband med inflation. 

Detta hänvisas dock inte till, eftersom de största valutorna (EUR, USD) endast har en 

inflation på några procent per år, medan kryptovalutor som Bitcoin och Ethereums kurs 

kan förändras med flera procent per dag. Han framhäver även att en växande handel med 

kryptovalutor medför en stabiliserande effekt till dess värde (Kelly 2014 s. 123-129). 

6.1 Metoder 

Vilka faktorer iakttar en institutionell placerare vid en investering på kryptovalutor? 

Spekulation angående förväntad avkastning baserar sig i viss mån på olika 

marknadstrender och prognoser. Det är framförallt viktigt att undersöka 

investeringsobjektet. 

 

En  orsak till att inkludera kryptovalutor i en investeringsportfölj är på grund av att den 

har en diversifierande effekt. Bitcoin har till exempel i längre perioder korrelerat positivt 

med Standard & Poor’s 500 (S&P 500), men i vissa perioder har korrelationen även varit 

negativ, alltså S&P 500 indexets kurs har gått åt ett motsatt håll än Bitcoin. Den 

diversifierande effekten uppstår eftersom det finns minimal korrelation till traditionella 

tillgångsklasser. Finanscentrumet Wall Street har övervägt ifall kryptovalutorna kan 

kategoriseras som en valuta eller som en ny tillgångsklass, detta skulle öka institutionella 

placerares intresse för kryptovalutor. (Kelly, s. 123-129). 
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6.1.1 Barclay PLC prismodell 

Barclays investeringsbank skapade en prismodell för Bitcoin. Prismodellen anser att när 

kursen stiger, ökar antalet köpare endast på grund av det stigande priset. Diskussion på 

marknaden om den specifika kryptovalutan leder till att flera köpare deltar, antagandet är 

att det är en för bra investering att gå misste om. I det långa loppet betyder det att mängden 

köpare ökar, som i sin tur leder till att antalet innehavare av Bitcoin ökar, innehavarna 

blir potentiella säljare inom en viss tid. Till slut blir mängden säljare större än mängden 

köpare, då märker säljarna att högre priser inte säljer längre, vilket leder till att flera säljer 

till ett lägre pris (Lam 2018) 

 

Allmänhetens begränsade intresse att placera i Bitcoin är en delorsak till detta fenomen, 

köpkraften räcker inte till för en fortsatt prisökning. Barclays analys tyder på att Bitcoin 

är helt och hållet fast på efterfråga och utbud enligt denna teori, och att efterfrågan tycks 

styras av en trend  som sprids via diskussion mellan köparna. Barclays påpekar att 

analysen hänvisar till att kryptovalutor har ett specifikt toppvärde, enligt dem nådde 

Bitcoin sitt toppvärde i december 2017 då värdet uppgick till nästan 20 000 dollar. Detta 

tyder att en ny liknande trend runt samma kryptovaluta är osannolik. (Lam 2018) 

 

6.1.2 Metcalfes lag 

Metcalfes lag eller nätverks teorin är en metod som värdesätter en kryptovaluta. Principen 

utgår ifrån att en större mängd användare av en enhet utgör en större nytta i helheten för 

alla användare, kryptovalutans värde är proportionell till mängden av användare. Nyttan 

uppkommer på flera olika områden, till exempel ifall flera individer skaffar en 

kryptovaluta i syfte att bevara värdet, ökar det i proportion valutans värde. I teorin betyder 

detta att en kryptovaluta, till exempel Bitcoin har ett x antal kopplingar till de andra 

bitcoin enheterna på marknaden. Mängden kopplingar fastställer värdet för den specifika 

marknaden. Ifall mängden användare av Bitcoin blir mindre, minskar mängden 

kopplingar proportionellt.  (Franco 2014 s. 178-179) 
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6.2 Centralbanker 

Det är viktigt för institutioner att anpassa sig till kryptovalutor. Kryptovalutor som 

betalningsmedel  är konkurrenskraftiga med centralbanker, enligt följande principer; 

globala kostnadsfria transaktioner och obefintlig penningpolitik. Om kryptovalutor som 

Bitcoin fortsätter att växa och användas i allt större grad av institutionella investerare, 

skulle centralbanker sannolikt inta Bitcoin som reservvaluta.  Ifall kryptovalutorna inte 

anpassas av centralbanker skulle det betyda att andra reservvalutor som amerikanska 

dollarn och tillgångar som guld skulle minska i marknadsvärde. Kryptovalutamarknadens 

potential skulle i detta fall utnyttjas av ett annat komplex. (Ammous 2018 s. 24-26). 

 

6.3 Marknadsutsikt 

Majoriteten av de institutionella placerarna undviker fortfarande kryptovalutor, vilket det 

finns flera orsaker till. En orsak är volatiliteten, både Bitcoin och Ethereum har haft höga 

fluktuerande kurser, i olika tidsperioder har båda valutorna kunnat förlora upp till en 

tredjedel av dess värde inom några dagar. Enligt Trevor Greetham som är anställd på 

Royal London Asset Management, undviker de kryptovalutor dels på grund av 

volatiliteten men även eftersom de är svåra att analysera och dessutom är de utsatta för 

bedrägeri. Även om kryptovalutorna skulle ha en diversifierande effekt skulle det öka 

riskgraden för hela investeringsportföljen (Kelly & Keidan 2017). 

6.3.1 Pionjärer 

Inom institutionella placerare finns det även en minoritet som ser kryptovalutor som en 

positiv möjlighet, som VDn Mike Novogratz från Galaxy Investment Partners. Han 

planerar att lansera en digital tillgångs hedgefond med en inledande investering på 500 

miljoner dollar. Han ser en ljus framtid för flera kryptovalutor, den östasiatiska 

marknadens fortsatta växande intresse för Bitcoin har bidragit till en stor framgång för 

den specifika kryptovalutan (Cheng 2017). 
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Företaget Alphabit släppte ut sin egen digital valuta hedgefond i januari 2017, fonden har 

redan uppnått ett värde på 12 miljoner dollar i november 2017. Ifall mängden 

institutionella placerare fortsätter öka kommer det att synas i kryptovalutornas priser 

eftersom det ökar efterfrågan (Nasdaq 2017) 

6.4 Jämförelse av valutornas kurs 

Följande tabell ger data för två traditionella valutor och två kryptovalutor. 

Växelkursernas förändring per månad under perioden 1.9.2014-1.9.2018. Ethereums 

valutakurs är tagen under perioden 1.9.2015-2018, eftersom valutan grundades i juli år 

2015. Euron och dollarn har brittiska pundet som valutapar för att mäta växelkursen, 

kryptovalutorna har dollarn som valutapar. Datan är tagen från Finance yahoo och OFX. 

 

Tabell 1 Valutapar kurser 

Valuta 

1.9.2014-1-9.2018 

Minimalt värde % Maximalt värde % Genomsnittlig 

förändring % 

EUR -6,18 3,68 -0,22 

USD -7,73 3,50 -0,44 

BTC -32,81 70,38 8,42 

ETH (1.9.2015-

1.9.2018) 

-53,72 210,58 30,22 

Växelkurser (Finance Yahoo & OFX 2018) 

 

Förändringen per månad räknades på följande sätt; 

((Nuvarande värde – Förra månadens värde) / Förra månadens värd )) 

 

De traditionella valutornas kurs har förändrats per månad under fyra år med endast några 

bråkdels procentenheter. Det mesta euron steg under en månad under perioden var 3,68% 

och amerikanska dollarn 3,50 euro. Bitcoin har haft en genomsnittlig förändring på 8,42% 

och Ethereum 30,22% per månad. Ethereum hade en valutakursförändring under en 

månad på 210,58% och Bitcoin 70,38%. 
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6.5 Volatilitet & korrelation i jämförelse med andra 

tillgångsklasser 

Kapitalförvaltnings- och försäkringsbolaget Aegon asset management räknade ut en årlig 

volatilitet för Bitcoin och Ethereum i jämförelse med andra tillgångsklasser.  

 

 

Figur 5 Volatilitet per tillgångsklass. Historisk data från 1999-2018. (Ghachem & Botev, 2018) 

 

Både Bitcoin och Ethereum har en tydligt högre volatilitet än någon annan av de nio olika 

finansiella tillgångsklasserna. Datan för kryptovalutor är baserad på en 2-5 års historik, 

medan de andra tillgångsklasserna har insamlad data för 12-19 år bak i tiden. (Ghachem 

& Botev 2018) 

 

 



29 

 

 

Figur 6 Linjär korrelation mellan tillgångsklasserna. Historisk data från 1999-2018. (Ghachem & Botev, 2018) 

 

I figur 6 anpassas den samma historiska datan för att beräkna den linjära korrelationen 

mellan kryptovalutorna och de finansiella tillgångsklasserna. En hög procentenhet 

betyder att korrelationen är hög. Bitcoin och Ethereum har inte en högre korrelation än 

11 procent med någon av de finansiella tillgångsklasserna. Båda kryptovalutorna har en 

korrelation på omkring 10-11 procent med globala alternativa investeringar. 

Korrelationen mellan Ethereum och Bitcoin är vid 22 procent, det vill säga 

korrelationen är högre mellan de två kryptovalutorna än med någon av de andra 

tillgångsklasserna. (Ghachem & Botev 2018) 
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7 ANALYS  

Detta kapitel analyserar samt diskuterar den uppsamlade litteraturen. Kapitlet kartlägger 

de viktigaste faktorerna till varför institutionella placerare undviker kryptovalutor. 

Fastställningen av faktorerna sker genom en granskning av de största skillnaderna till 

traditionella valutor.  

7.1  Problem för institutionella placerare 

I undersökningen kom det fram att kryptovalutorna i jämförelse med traditionella 

valutorna lider av olika problem som ett institutionellt investeringsinstrument. Både 

Bitcoin och Ethereum är nya investeringsinstrument på den finansiella marknaden.  

 

Vad är de huvudsakliga orsakerna till att en stor del av de institutionella placerarna 

undviker kryptovalutor?  

 

1.) Säkerheten. Säkerheten på kryptovalutamarknaden är ett stort problem. 

Säkerheten är speciellt bristfällig med tjänster som kryptovaluta 

handelsplattformer och webbplånböcker. En stor mängd ICOs har visat sig vara 

bedrägerier. Om institutionella placerare skall utöva handel på marknaden, 

måste säkerhetsriskerna med handeln och förvaringen förbättras. 

 

2.) Penningpolitik. Den största skillnaden mellan kryptovalutor och traditionella 

valutor är den existerande penningpolitik. Omfattande reglering kan påverka 

kryptovalutamarknaden på olika sätt; Kortsiktigt kan den spekulativa  

marknaden drabbas av stora förändringar, detta är en marknad som inte har haft 

någon tidigare reglering vilket kan uppröra de nuvarande aktörerna. Långsiktigt 

kan regleringen bidra med en stabiliserande effekt, eftersom placerare blir mera 

självsäkra med att ingå handel på en marknad med klara begränsningar och 

regler. Vid institutionell placering är dock reglering nödvändigt, det skapar 

säkerhet på marknaden med att förhindra bedrägerier och gör kryptovaluta 

handelsplattformer tryggare.   
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3.) Volatila kurser. De flesta kryptovalutorna lider av höga volatila kurser. 

Kryptovalutor har en diversifierande effekt på en investeringsportfölj, men 

riskgraden ökar för mycket ifall kryptovalutorna har kursförändringar på flera 10 

procent per månad. Även om kryptovalutor används som derivatinstrument eller 

inom ETFs, är det önskvärt att kurserna stabiliserar sig. 

 

4.) Likviditet. Traditionella valutor som euron och dollarn är de mest likvida 

valutorna på marknaden, daglig handel oftast utförs med dessa valutor. I 

jämförelse har kryptovalutor en relativt låg likviditet, detta syns i de volatila 

kurserna. 

 

5.) Värdesättningen. Även om det är möjligt att värdesätta kryptovalutor till viss 

mån med Metcalfes lag, kan man ifrågasätta metoden eftersom den inte har 

använts i ekonomiskt syfte med andra traditionella investeringsinstrument. 

Värde och pris är inte samma sak, värdet är vad den institutionella placerare 

erhåller vid investering, ifall det inte kan fastställas är det osannolikt att pengar 

sätts i kryptovalutor. 

 

6.) Analys och prognoser. Det finns en begränsad mängd metoder för att analysera 

kryptovalutor. De har även uppfattats vara bristfälliga och dessutom gör de olika 

teknologierna det svårt att anpassa en viss metod på flera olika  

kryptovalutor. 

 

Arbetet tyder även att kryptovalutor har en del positiva egenskaper i investeringssyfte. 

Därför är det viktigt att även kartlägga de positiva faktorerna med kryptovalutor, för att 

få en helhetsbild av kryptovalutor som en investering. 

 

1.) Diversifikation. Kryptovalutor erbjuder en diversifierande effekt för 

investeringsportföljer. Kryptovalutor har väldigt låg korrelation till andra 

tillgångsklasser.  
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2.) Teknologiska innovationer. Kryptovalutamarknadens nya kryptovalutor  

erbjuder ny teknologi för att skilja sig från mängden. Till exempel har Ethereum 

en vision att skilja sig från Bitcoin genom att kunna använda smarta  

kontrakt via dess teknologi. Den stora mängden ICOs har även fångat  

intresset av både investerare och myndigheter. Ifall innovationen inom  

marknaden fortsätter att växa kommer det definitivt att locka större mängder  

investerare. 

 

3.) Låga kostnader. Transaktionskostnader är i de flesta fall kostnadsfria, eftersom 

det inte finns en mellanhand inom dess transaktioner. Användningen av 

kryptovalutatjänster som handelsplattformer och plånböcker kan inkludera  

skilda kostnader. 
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7.2 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras de viktigaste observationerna som undersökningen har kommit 

fram till och de förändringar som gör kryptovalutamarknaden mera relevant för 

institutionella placerare. Dessutom reflekteras egna åsikter om vad analysen 

sammanfattar. 

 

Den mest omtalade förändringen som kommer att ske på kryptovalutamarkaden inom 

närmaste framtiden är regleringen. Litteraturen tyder på att regleringen kan vara både 

positiv och negativ, den kommer att beröra olika grupper på olika sätt. För det första 

måste regleringen se till att den inte begränsar marknaden för mycket, det kan i värsta 

fall orsaka dess nedgång. Det är viktigt att påpeka att lagstiftningen av både USA och 

EU inte vill förbjuda eller förstöra marknaden, utan istället dra nytta av dess potential 

och stoppa olagligheter som penningtvätt. En stor fråga gällande regleringen är om den 

öppnar dörren till en större mängd institutionella placerare. För att det skall hända måste 

regleringen se till att den skyddar marknaden och dess användare från bedrägerier och 

andra missledande investeringsobjekt. Långsiktigt kommer regleringen utan vidare att 

stabilisera marknaden, troligtvis ökar mängden kommersiella enheter som godkänner 

kryptovalutor som betalningsmedel. Reglering skapar även trygghet inom 

kryptovalutamarknaden, det kan öka mängden placerare.  

 

Det andra omfattande problemet med kryptovalutor i jämförelse med traditionella 

valutor är dess volatila kurser. Litteraturen antyder att en växande handel skulle göra 

valutorna mer likvida, som skulle i det långa loppet stabilisera priserna och underlätta 

värdesättningen av kryptovalutorna.  De fluktuerande kurserna är en orsak till att 

utesluta kryptovalutor som en institutionell placering.  
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För att underlätta institutionell placering måste förvaringen av kryptovalutor bli säkrare. 

Säkerhetsfokusen borde riktas på handelsplattformerna, eftersom både handeln och 

förvaringen sker på samma plats. Förvaringstjänsterna måste inkludera flera olika 

alternativ, till exempel för långsiktiga investeringar borde fysisk förvaring vara ett 

alternativ. Regleringen kan ha en positiv inverkan på säkerheten, till exempel kan 

säkerhetskrav implementeras på handelsplattformer. 

 

Det verkar även vara svårt att analysera kryptovalutor. Med traditionella valutor kan 

relativt pålitliga prognoser framställas för närmaste framtiden. Det besvärliga med 

kryptovalutor i investeringsvärlden är att det inte finns en direkt korrelation till någon 

annan traditionell tillgångsklass. Ifall en ny ekonomisk lågkonjunktur på global nivå 

inträffar, kommer det att över huvudtaget inverka på kryptovalutamarknaden? Kan 

kryptovalutor bli en likadan säkerhet som guld vid dåliga ekonomiska tider eller 

inverkar en lågkonjunktur direkt negativt på köpkraften som minskar kryptovalutornas 

handelsvolym?  

 

Kryptovalutamarknaden år 2018 har varit en turbulent period, den har misstat en tredjedel 

av sitt värde sedan januari 2018 och den verkar inte återhämta sig på en tid. 

Iundersökningen redovisar Barclay PLC prismodell, den kan förklara delvis 

marknadssituationen. Priserna steg  ända intill december 2017 och efter det har 

marknaden tappat värde, det kom inte tillräckligt många nya köpare in på marknaden och 

mängden säljare blev allt flera. Exakt när priserna börjar stiga igen, beror på den specifika 

kryptovalutan och ifall köpkraften börjar växa genom att köparna sprider en trend 

sinsemellan.  
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8 SLUTSATSER 

 

Målet med detta arbete var att kartlägga de största skillnaderna mellan traditionella 

valutor och kryptovalutor, genom att granska de specifika faktorer en institutionell 

placerare skall lägga märke till vid investering. Arbetets huvudsakliga syften redovisas 

med en grundläggande litteraturgenomgång. Syftets frågeställningar besvarades. De 

områden som undersöktes gav en tillräcklig överblick av kryptovalutamarkaden, dess 

skillnader till traditionella valutor och om institutionella placerare kommer att anpassa 

sig till marknaden. 

 

Kryptovalutamarknaden är under kontinuerlig utveckling. Det är svårt att säga ifall detta 

arbete är längre relevant om 5-10 år, eftersom följande förändringar kan förväntas på 

basen av vad denna forskning; 

 

- Kryptovalutamarknaden blir reglerad till större grad.  

- Säkerheten förbättras, handelsplattformerna blir mera användarvänliga mot 

institutionella placerare. 

- Kryptovalutateknologin fortsätter erbjuda mera avancerade kryptovalutor, 

helhetsinverkan är positiv och ökar handelsvolymen. 

 

Arbetet har stor fokus på kryptovalutornas volatila kurser och regleringen. Detta anser 

jag att är av de viktigaste faktorerna att undersöka, eftersom de är de största skillnaderna 

mellan traditionella valutor och de är faktorer som institutionella placerare övervägar.  

 

Det betyder inte att arbetet har fullständiga svar på alla frågor om kryptovalutor som 

investeringsmedel. Undersökningens kryptovalutaprognoser är nödvändigtvis inte 

pålitliga, såklart är traditionella finansanalyser inte heller alltid det. Jag anser dock att 

det finns för få kryptovaluta analyser och de existerande har haft för begränsad tid för 

att bevisa dess pålitlighet. Arbetet fastställer inte om det finns direkt korrelation mellan 

de olika kryptovalutorna, vilket kan vara sannolikt.  
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Den insamlade litteraturen är baserad på både fakta och spekulation, forskningen 

klargör både de positiva och negativa faktorerna med kryptovalutor i ett institutionellt 

placeringssammanhang. Forskningen tyder på att kryptovalutor blir i framtiden en mera 

vanlig syn inom vissa finansiella investeringsinstrument, som till exempel hedgefonder 

och terminskontrakt. Det är en fråga om tid, som baserar sig på att marknaden måste 

växa och bli mera accepterad av både av institutioner och länders regeringar.  
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