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Sammanfattning
Denna uppsats undersöker nyttan som uppfylls i bytesmedlet Bitcoin i förhållande till den 
svenska  kronan  i  allmänhet  och  de  makroekonomiska  konsekvenserna  av  sådan 
nyttouppfyllelse i synnerhet. Undersökningen utgår från att nyttan som kan härledas ur 
pengar kommer av dess inneboende kvalitéer, främst i form av dess möjligheter att bevara 
värde i  samt dess möjligheter att generera låga transaktionskostnader. Undersökningen 
finner att det finns möjligheter för Bitcoin att generera högre nytta än den svenska kronan 
under  vissa  omständigheter.  Detta  främst  i  avseendet  värdelagring  till  följd  av  den 
regelföljda penningmängdsutveckling som Bitcoin karaktäriseras av och i tider där den 
svenska kronans monetära bas expanderas när penningpolitik förs och inflation uppstår 
som följd. I sådana tider finner undersökningen att Bitcoins ökade nytta i jämförelse med 
den svenska  kronan skapar  incitament  för  individer  att  byta  valuta  från  den  svenska 
kronan till  Bitcoin  om vinsterna  i  nytta  är  stor  nog.  I  detta  uppkommer den centrala 
analysen  om  huruvida  Bitcoin  och  dess  användning  introducerar  systemrisker  i  den 
makroekonomiska politiken.  Om det  finns en god och lättillgänglig  möjlighet  att  byta 
valuta när penningpolitik skapar inflation i den svenska kronan kan också risk finnas att 
penningpolitiken  misslyckas.  Detta  till  följd  av  det  köpkraftsbortfall  som  sker  i  den 
svenska kronan när dess efterfrågan minskar om människor byter valuta. Undersökningen 
finner att resultatet beror på vilket teoretiskt perspektiv som anläggs i analysen och att det 
faktiskt  råder  tydliga  systemrisker  av  Bitcoin  i  ett  keynesianskt  perspektiv,  medan 
motsatsen, att systemriskerna finns inneboende i den svenska kronan och att Bitcoin kan 
vara  en  väg  från  dessa  systemrisker,  är  slutsatsen  av  en  analys  utgående  från  den 
österrikiska  konjunkturcykelteorin.  Trots  de  uppfattade  systemriskerna  med  en 
keynesiansk  syn,  föreslås  reformer  för  att  Bitcoin  ska  kunna  samexistera  med 
keynesianska penninginstitut  för att  kunna ta vara på den nytta som kan resultera av 
Bitcoins användning som bytesmedel.
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Abstract

This paper investigates the fulfillment of utility in the currency Bitcoin in relation to the Swedish krona in general and 
the macroeconomic consequences of such fulfillment of utility in particular. The paper starts with the assumption that 
the utility generated by money is deduced from its qualities, mainly the quality in storage of value and the currency´s 
possibilities of generating low transaction costs. The investigation finds that there are possibilities that Bitcoin may 
generate a higher utility for its users than the Swedish krona under some circumstances. This mainly from Bitcoins 
qualities in storage of value due to its predetermined change in money supply and in times when the Swedish krona´s 
monetary base is expanded by monetary policy and its subsequent inflation. In such periods when monetary expansion 
is undergoing in the Swedish krona, the investigation finds that the expected higher utility in Bitcoin in relation to the 
Swedish krona may cause a change of individuals incentives for currency, away from the Swedish krona and towards 
Bitcoin, if the profit gained from such change for an individual is great enough. From this, the central analysis of 
Bitcoins consequences on macroeconomic level follows. If there is an opportunity to change currency, which causes 
utility profits for individuals, there is also risk that the stimulus in monetary policy fails. This due to the decrease of 
purchasing power in the Swedish krona due to the lower demand of the currency in question subsequent to its loss in 
it’s quality of storage of value. The analysis finds that depending on which theoretical perspective that is used, systemic 
risks stemming from Bitcoin usage can be found in an analysis made with the Keynesian perspective. This while the 
opposite, that the systemic risks are introduced in the economy with the Swedish krona, is the result of an analysis made 
with the Austrian theory of business cycle. Even with the systemic risks identified in the Keynesian analysis, reforms 
are suggested so that Bitcoin is able to co-exist with Keynesian monetary institutions to be able to take care of the utility 
gained on the microeconomic, individual level that may result from Bitcoins usage as means of trade.  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Inledning
Valuta användningen i världens olika länder har under 1900- och 2000-talet präglats av 
geografiska monopol av valutor som är utgivna av offentliga myndigheter. I Sverige har 
t.ex.  den  svenska  kronan  haft  en  alldeles  uppenbart  framträdande  roll  som  offentlig 
valuta,  som också har befunnit sig i  vad som kan liknas med en monopolställning för 
inrikes  valuta  användning.  Denna  modell  står  nu  under  omtumlande  krafter  från  ny 
utveckling på marknaden. Bitcoin, som är ett exempel på en av de s.k. kryptovalutorna, 
börjar  bli  ett  mer  etablerat  fenomen i  vårt  samhälle.  Bitcoin  har  uppmärksammats  av 
skatteverket  efter  att  ett  flertal  butiker  i  Sverige  börjat  acceptera  betalning  i  den  och 1

ibland även förekomster av löneutbetalningar i Bitcoin . Man kan snart inte längre tala om 2

de statliga valutorna som monopol då det allt oftare finns alternativ i form av Bitcoin som 
erkänns av handelsparter.

Dock så har viss skepticism väckts från framträdande makroekonomer om Bitcoin och 
dess funktion i samhället . Konkurrensen mellan de inrikes använda valutorna som följer 3

av att  vi får flera parallella valutor att  välja mellan för inrikes handel,  leder till  att  de 
kvalitéer  som konsumenter  finner  önskvärda hos en valuta  kommer att  avgöra vilken 
valuta som får spridning och når framgång som betalmedel. Detta enligt Lancasters teori 
om konsumentefterfrågan, där inneboende kvalitéer anses ligga till grund till varför en 
viss produkt gör nytta för en konsument och därför i  förlängningen varför produkten 
väljs.  Således  uppstår  efterfrågan  av  dessa  inneboende  kvalitéer.  För  denna  uppsats 4

argumenteras att samma princip kan tillämpas vid valet av valuta, där en individ väljer 
den valuta som bäst  uppnår det  mål som individen har för valutan,  vilket  baseras på 
valutans inneboende egenskaper. Då dessa kvalitéer ligger till grund för nyttogenerering 
för de som använder valutan kommer de att benämnas som valutans nyttofaktorer, alltså de 
faktorer som ligger till grund till att nytta genereras. Vilka dessa är och huruvida det fins 
skillnader  i  kvalitéer,  nyttofaktorerna  mellan  den  svenska  kronan  och  Bitcoin,  är 
undersökningens  första  objekt  att  undersöka.  Således  kan  det  fastställas  om det  finns 

 Butiker i Stockholmsområdet, data från coinmap.org. Information hämtad 2014-05-12.1

 Fagerström Niklas: ”Finländskt företag betalar ut lön i virtuell valuta”.2

 Krugman Paul: ”The Antisocial Network”.3

 Lancaster Kevin J. 1966 ”A New Approach to Consumer Theory.” Journal of Political Economy 74:132-57.  4

Lancaster, Kelvin J. 1971. ”Variety, Equity and Efficiency.” New York: Columbia University Press.  
Lancaster, Kelvin J. 1979. ”Consumer Demand: A New Approach.” New York: Columbia University Press.  
genom Carlton Dennis W., Perloff Jeffrey M. Modern Industrial Organization: Fourth Edition. 
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anledning  att  tro  att  Bitcoin  är  ett  reellt  alternativ  till  den  svenska  kronan  för  valuta 
användare.

Dagens offentliga valutor förvaltas för att uppnå mål mot makroekonomiska nyckeltal och 
uppfyllande av  penningpolitik  istället  för  att  uppnå god nyttofaktorer  i  valutan.  Ifall 5

konsumenter i allt större utsträckning börjar att välja bort dessa valutor till följd av att 
nyttofaktorerna i den svenska kronan påverkas negativt i förhållande till Bitcoin kan det 
finnas  risk  att  penningpolitiken misslyckas  då  människor  slutar  använda den svenska 
kronan. Detta kan kallas en systemrisk då Riksbanken och staten i en sådan situation skulle 
förlora  sina  möjligheter  att  manipulera  valutan  för  att  uppnå  sina  mål  i  form  av 
stabiliseringspolitik.  Således  kan  det  finnas,  enligt  den  keynesianska  teorin,  en  stark 6

externalitet vid Bitcoin användning, nämligen denna systemrisk. Det skulle i förlängningen 
skulle  kunna  leda  till  en  stagnering  i  världsekonomin  då  penningpolitik  inte  kan 
genomföras  vilket,  enligt  den  keynesianska  teorin,  krävs  för  att  ta  ekonomin  ur 
depressioner.7

En utmanande och även nyligen mer uppmärksammad teori om detta fenomen står att 
finna  inom  den  så  kallade  österrikiska  ekonomiska  skolan,  inom  vilken  en  etablerad 
konjunkturcykelteori  länge  debatterats  som  alternativ  till  den  rådande  keynesianska 
doktrinen.  Genom dessa två motpoler kan analysen nyanseras så att fältet inom vilken 8

undersökningen  görs  kan  breddas.  Keynesianismen,  som  är  den  etablerade 
makroekonomiska teorin, bygger i stor grad på observationer av aggregerade data. Detta 
står i kontrast till den utmanande österrikiska metoden som i mångt och mycket bygger på 
mikroekonomiska  fundament.  Dessa  anses  bägge  ha  förklaringsvärden  inom  detta 
komplexa fenomen och används därför parallellt i undersökningen.

 Fregert Klas, Jonung Lars: Stabiliseringspolitiken i Sverige - institutioner, mål och medel  i Makroekonomi Teori, politik, 5

institutioner. sid. 385-396

 Om begreppet systemrisk: Riksbanken: Systemrisk i det finansiella systemet.6

 Fregert Klas, Jonung Lars: Kapitel 16: Penning och finanspolitik i den öppna ekonomin  i Makroekonomi Teori, politik, 7

institutioner.

 ”The financial crisis and the events leading up to it have sparked a remarkable renewal of interest in in Austrian Business 8

Cycle Theory (ABCT). Several high profile investment advisers and financial commentators have employed the ABCT in 
their interpretation of the crisis. They have been inspired to revisit this theory as a result of the manifest failure of 
mainstream macroeconomists to foresee or explain the subprime mortgage crisis and its subsequent metamorphosis into 
a pandemic financial meltdown that led to the longest recession since World War II. Interest in the theory was reinforced 
by the fact that a number of economists and journalist associated with the  Austrian school had warned of an emerging  
housing bubble during the Greenspan era when the conventional wisdom wad that the Federal Reserve System had 
matters well in hand” C.f. Salerno Joseph T.: A Reformulation of Austrian Business Cycle in Light of the Financial Crisis.  
Egen kursiv.
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Bitcoin utgör för denna undersökning en utmärkt roll som ett exempel på ett alternativ till 
de etablerade nationella valutor som idag har monopolställningar för inrikes handel inom 
länder runt om i  världen.  Därmed utgör den en tydlig illustration av ett  verktyg som 
möjliggör konkurrens för de nationella valutamonopolen och skapar därmed en grund för 
en  nationalekonomisk  analys  av  även  det  mer  generella  fenomenet,  nämligen  inrikes 
valutakonkurrens.

Syfte
Uppsatsen  syftar  att  genomföra  en  nyttoanalys  av  den  alternativa  valutan  Bitcoin  i 
förhållande till den svenska kronan.  I detta inkluderas även den möjliga konkurrensen 
som kan ske mellan Bitcoin och den svenska kronan och de följder detta får för utövandet 
av penningpolitik, samt finansiell och samhällelig stabilitet. Detta ger ett ramverk för hur 
Bitcoin kan förstås inom ramen för dagens penningsystem. Det ger också en vägledning 
om  vilka  konsekvenser  visst  agerande,  av  Riksbanken  och  staten,  men  också  av  alla 
valuta-användande individer, har på samhället i stort och kan därför utgöra en teoretisk 
beslutsgrund  på  vilken  alla  dessa  aktörer  kan  grunda  sina  beslut  om  penning-
användningen i stort.

Frågeställningar
1. Uppfyller  Bitcoin  nyttofaktorer  och  isåfall,  hur  väl  i  förhållande  till  den  svenska 

kronan?

2. Finns incitament för individer att nyttja Bitcoin istället för den svenska kronan?

3. Vilka implikationer på penningpolitiken har detta? Föreligger systemrisker av Bitcoin 
användning?
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Metod
Av  frågeställningarna  framgår  att  undersökningen  är  av  positiv  karaktär  genom 
undersökande  av  Bitcoin  och  dess  påverkan  av  nytta  på  såväl  mikroekonomisk  som 
makroekonomisk nivå. Av detta bedöms normativa åtgärder där nyttoutfallet kan tänkas 
öka vid genomförande av diverse reformer. Undersökningen görs på en kvalitativ grund 
förutom för det kvantitativa fastställandet av Bitcoins framtida penningmängdsökning. 

Undersökningen utgår från en valutaanalys där nytta i valutan beror på de egenskaper 
och kvalitéer som valutan för med sig genom de effekter en aktör kan förvänta sig dessa 
har på dennes framtida transaktion enligt Lancasters modell för konsumentnytta. I denna 
definieras nytta, U, av vara i som:

Nyttan av en varan i anses vara en funktion av varan i:s inneboende kvalitéer, Zi. Varani 
detta fallet är valutan. Dessa kvalitéer påverkar målet med valutans användning, alltså 
dess funktion som bytesmedel i indirekt utbyte. Kvalitéerna (Zi) kommer att benämnas 
valutans nyttofaktorer. För analysen ställs den svenska kronan mot Bitcoin. Dessa valutors 
respektive kvalitéer undersöks för att avgöra konsekvenserna för aktörens nyttobild, och 
därav vid vilka omständigheter individer skulle ha incitament att välja en av valutorna 
framför den andra. 

Från  detta  breddas  fältet  till  att  innefatta  externaliteterna  av  sådan valuta  användning. 
Externaliteterna  avgränsas  till  att  innefatta  sådana  som  har  relevans  för  den 
makroekonomiska  analysen,  direkt  eller  indirekt.  Detta  för  att  utreda 
konjunkturfenomenet och den keynesianska problematiken kring alternativa valutor och  
dess identifierade systemrisker.

Nyttofaktorer

Pengar  och  valuta  är  en  funktion  som  uppkommer  då  den  genererar  nytta  genom 
underlättande av indirekt utbyte vid handel, alltså när det används som bytesmedel i en 
handelstransaktion.  Nytta  kan  därför  härledas  av  de  kvalitéer  som gör  det  indirekta 9

utbytet billigare och enklare att genomföra, alltså dess nyttofaktorer.

 Fregert Klas, Jonung Lars: Handel i en penningekonomi  i Makroekonomi Teori, politik, institutioner.9
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Direkt utbyte i en handelstransaktion innehar vissa problem som införandet av pengar 
löser. Bland annat finns problematiken kring prisbildningen. I ett samhälle utan pengar 
finns det lika många priser för en vara (vara A) som det finns objekt som ägaren av den 
varan är beredd att byta till sig som betalning för varan. Och om en spekulant av varan i 
fråga inte innehar någon av dessa varor, utan en helt annan vara som denne är beredd att 
byta ifrån sig (vara B) uppkommer ingen transaktion, inget direkt utbyte mellan de bägge 
parterna. För att en transaktion ska uppkomma krävs att en av parterna först genomför ett 
utbyte för att kunna matcha det erbjudande som finns. T.ex. kan vara B bytas bort mot 
vara C och först efter att vara C bytts till vara D och vara D bytts mot vara E kan ett byte 
mot vara A genomföras, då ägaren av vara A endast var intresserad av vara E och inte 
någon  av  varorna  B,  C  eller  D.  Således  kan  indirekt  utbyte  resultera  i  mycket  stora 
transaktionskostnader då det kan krävas många utbyten för att de båda erbjudandena ska 
kunna matchas. Pengar löser detta genom att vara en universell vara som många parter i 
samhället är intresserad av att inneha.  10

Således är pengar i indirekt utbyte den brygga mellan vara A och B som tidigare bestod av 
en  mängd utbyten.  Då  pengar  finns  byts  vara  B  först  mot  pengar,  P,  och  sedan byts 
pengarna, P, mot vara A. Vara B kan förstås som t.ex. tid och energi och vara det utbytet 
en arbetstagare gör med sin arbetsgivare där P  är  lönen,  och vara A den varukorg av 
produkter man köper för sin lön, P.  Man har alltså kondenserat ner antalet utbyten i en 
sådan  handelstransaktion  till  två  utbyten  för  nästan  alla  varor  som  finns  i  en 
penningekonomi. 

Eftersom det finns stor möjlighet att det ursprungliga bytet mellan vara B och P sker med 
en tidsförskjutning gentemot utbytet P mot A, är en essentiell funktion av pengar att det 
behåller sitt värde över tid.  Löneutbetalningen sker vid ett tidigare datum än inköpet i 
affären där lönen byts mot konsumtionsvaror. Så för att hela värdet av arbetet ska kunna 
lagras och användas vid det slutgiltiga utbytet till konsumtionsvaror krävs att pengarna 
behåller sitt värde. Således är en central funktion den av värdelagring i valutan, då valutan 
endast syftar till att kanalisera ett utbyte och ska därför vara så neutral som möjligt för 
utbytet självt.  Om värdet inte bevaras i valutan i en penningekonomi kan det åter bli 11

aktuellt för handlare med direkta utbyten med många transaktioner, då människor ämnar 
att maximera sin köpkraft och kan då finna direkt utbyte som sättet att göra detta på.

 Fregert Klas, Jonung Lars: Handel i en bytesekonomi  i Makroekonomi Teori, politik, institutioner.10

 Fregert Klas, Jonung Lars: Pengars funktioner i Makroekonomi Teori, politik, institutioner.11

�10



Värdelagring är därför den centrala kvalitén, nyttofaktorn, i  valuta som denna uppsats 
utgår från.

Utöver denna finns den uppenbara onyttan i form av transaktionskostnader och andra 
transaktionsavgifter som agerar direkta onyttor för valutaanvändning. Alla kostnader eller 
arbeten som behöver tillföras en valutatransaktion för att genomföra den, gör den mindre 
attraktiv då det ökar kostnaden för indirekt utbyte.

Således kommer nytta i en valuta i, Ui, i denna uppsats bestämmas som:

Tjänsteutbud och produktutbud

För att avgöra huruvida det finns nytta av en valuta så kan det anses naturligt att titta på 
vilket tjänste- och produkt utbud som finns för valutan, alltså hur många tillgångar som 
den specifika valutan kan bytas mot. Då blir nyttan i valutan en funktion av hur många 
och hur stora de aktörer är som accepterar valutan som betalning. Detta skulle dock vara 
att missförstå karaktären av denna undersökning. Undersökningen syftar att klargöra om 
det finns incitament för aktörer att i framtiden och under specifika omständigheter använda sig 
av en specifik valuta eller att byta till den andra valutan. Detta innebär att snarare än att 
titta på hur många som är villiga att handla med valutan i dagsläget, bör vi titta på vilka 
incitament  det  finns  för  dessa  aktörer  att  göra  det  i  framtiden  och  under  vilka 
omständigheter.  Det är snarare så att istället för att tjänste- och produkt utbudet är en 
faktor för en valutas användning, är det resultatet av dessa faktorer (nyttofaktorerna). Om 
valutans egenskaper är goda kommer fler att vilja använda sig av den, vilket i  sin tur 
skapar tjänste- och produkt utbudet för valutan. Därav är detta utbud en effekt av valutans 
egenskaper snarare än en av dess förutsättningar för spridning och användning.

Av detta framgår att magnituden av tjänsteutbudet och produktutbudet i en valuta inte 
kan tillskrivas vara en nyttofaktor för valutan i fråga.

Metodologi

Utgångspunkten  är  en  mikroekonomisk  metod  för  att  analysera  individens 
nyttogenerering  av  valuta  härledda  av  dess  nyttofaktorer.  Detta  faller  naturligt  inom 
metodologin realism  och dess deduktiva  metod. Den bredare makroekonomiska analysen 
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baseras i fallet för keynesianism på den induktiva metoden, vilken till stort är baserad på 
empiriska  observationer  av  aggregerade  enheter.  I  fallet  för  den  analysen  med  den 
österrikiska skolans teori om konjunkturfenomenet används en mikroekonomisk metod, 
eftersom den österrikiska teorin grundar sig på mikroekonomiska, deduktiva, ansatser.

Källor och källkritik

Teoribildningen i uppsatsen grundar sig på etablerad mikroekonmisk och makroekonomisk 
teori.  Utöver  denna  lyfts  teoribildning  från  alternativa  skolbildningar  in,  främst  den 
österrikiska konjunkturanalysen, där F. A. Hayeks beskrivning av skeendet används som 
utgångspunkt. 

För  fakta  om  Bitcoin  och  dess  nätverk  samt  nätverkets  funktionalitet  och  uppbyggnad 
inhämtas majoriteten av informationen från den rapport som släpptes av upphovsmannen 
bakom  Bitcoin.  Denna  källa  har  uppenbara  problem  med  sig  legitimitet,  då  ingen 
akademisk peer-review eller liknande har genomförts av den. Men då det finns fog att 
anta att det faktiskt är upphovsmannen som har skrivit denna är det i nuläget svårt att 
hitta en säkrare källa. En uppenbar intressekonflikt finns närvarande då upphovsmannen 
kan tänkas ha incitament att framhäva positiva, eller annars starkare sidor av produkten i 
fråga.  Dock så  är  upphovsmannen anonym, vilket  möjliggör  en minimering av denna 
felkälla, eftersom samma incitament till att framhäva sig själv då saknas. Alla påståenden i 
rapporten kan dessutom verifieras av varje enskild individ genom nyttjande av en Bitcoin-
klient uppkopplad mot Bitcoin-nätverket, samt genom granskande av Bitcoins källkod.

Statistik gällande Bitcoin hämtas från blockchain.info, vilket är ett semi-officiellt index för 
hela Bitcoin-nätverket. Även denna statistik kan verifieras av vem som helst genom en 
Bitcoin-klient. 

För den svenska kronans egenskaper och uppbyggnad hämtas information främst från utgivaren 
och förvaltaren av valutan, Sveriges riksbank. Samma intressekonflikt som ovan beskriven 
för Bitcoin kan tänkas föreligga i fallet, men då många av påståendena är etablerade och 
allmänt kända fakta som dessutom bekräftas av andra makroekonomiska institut (såsom 
t.ex.  IMF)  anses  inget  särskilt  problem  föreligga  för  källan.  Utöver  detta  förekommer 
källor från etablerad makroekonomi, främst om hur kreditsystemet i den svenska kronan 
är uppbyggt och vilka funktioner som driver dess penningmängd. 

Gällande lagstiftning för betalmedel hämtas från Riksbankens hemsida.
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Avgränsning

Teorierna som används i uppsatsen tas som givna och dess förklaringsvärde kommer inte 
att  utredas.  Uppsatsen  ämnar  att  undersöka  fenomenet  Bitcoin  med  österrikisk 
konjunkturteori  och  keynesiansk  teori  och  det  antas  i  undersökningen  att  dessa 
teoribildningar innehar förklaringsvärde. Vidare avgränsas undersökningen i tid genom 
att anta att den initiala ökningen av Bitcoin redan skett och att dess penningmängd är 
relativt konstant.
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Bitcoin
Bitcoin är en digital tillgång som används för att föra över Bitcoin enheter mellan olika 
personer via internet. Den är byggd enligt så kallad peer-to-peer teknik vilket betyder att 
det inte finns någon central punkt eller central maktutövare i systemet, all funktionalitet 
sköts  helt  och hållet  av den konsensus som uppstår  mellan de klienter  som använder 
nätverket.  12

Bitcoin började existera i början av 2009 sedan det första datorprogrammet för att hantera 
systemet  släpptes  till  allmänheten.  I  och  med  detta  genererades  de  första  Bitcoin-13

enheterna (Bitcoin-mynten) som sedan spreds mellan användarna genom transaktioner 
sinsemellan.  Till  en  början hade tekniken begränsad spridning och diskussionsforum 14

användes till att fastställa marknadspriser på dessa mynt. Idag är situationen annorlunda, 
där valutans popularitet på sistone fått ett rejält uppsving, vilket bland annat illustreras av 
den kraftigt tilltagande växelkursen.  Per skrivande datum accepterar över 20 000 butiker, 15

handlare och stiftelser Bitcoin världen över genom betaltjänsten BitPay , vilket är endast 16

en  av  flertalet  betaltjänst-leverantörer  för  Bitcoin.  Marknadsomslutningen  av  Bitcoin 
uppgår i juni 2014 till 53 miljarder svenska kronor efter en toppnotering i december 2013 
på  91  miljarder  svenska  kronor.  Detta  i  förhållande  till  juni  2013  då 17

marknadsomslutningen uppgick till 8,8 miljarder svenska kronor. Dagligen görs f.n. (per 
2014-05) överföringar i nätverket motsvarande 1,9 miljarder svenska kronor (300 miljoner 
US dollar) vilket kan ställas i relation till betaltjänsten PayPal som har en motsvarande 
siffra  på  2,1  miljarder  svenska  kronor  (320  miljoner  US  dollar).  Det  är  en  högre 18

transaktionsvolym  än  t.ex.  Western  Union.  I  skrivande  stund  finns  ett  20-tal  listade 19

 Nakamoto Satoshi: ”Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” 12

 i. "Block 0 – Bitcoin Block Explorer".  http://blockexplorer.com/b/0  Hämtad 2014-05-1213

ii. "SourceForge.net: Bitcoin". http://sourceforge.net/news/?group_id=244765. Hämtad 2014-05-12

 Ibid.14

 Växelkursen antas kunna visa detta då den fastställs av utbud och efterfrågan. Då utbudet under perioden har ökat (se 15

nedan i uppsatsen) finns endast efterfrågan kvar som en positiv prisutveckling kan härledas till. Växelkursutveckling: 
$120 2 juni 2013 till $620 2 juni 2014. C.f. http://www.coindesk.com/price/. Hämtad 2014-05-20

 BitPay: https://bitpay.com/directory#/ Hämtad 26 April 2014.16

 Se data och uträkningar i bilaga under titeln B:2 marknadsomslutning.17

 Jerin Mathew: Bitcoin Set to Overtake eBay's PayPal in Transaction Volumes, International Business Times UK18

 Ibid19
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butiker  och handlare  att  acceptera betalmedlet  i  Stockholmsområdet.  Därtill  finns ett 20

flertal  växlare  i  Sverige  där  man  kan  växla  valutan  mot  svenska  kronor  eller  andra 
valutor.  Vissa  arbetsgivare  ger  ut  lön  i  den  digitala  valutan.  I  Kanada  finns  en 21 22

traditionell gruva som betalar för sina tjänster i Bitcoin.  I Afrika används  det som ett 23

substitut för traditionell valuta och banktjänster.24

Bitcoin är inget fysiskt mynt, utan endast en digital entitet. Som ägare av en Bitcoin krävs 
att man innehar den nyckel som ger tillgång till samtliga Bitcoin-enheter på en specifik 
Bitcoin adress, vilken är den primära identifierare som används för att överföra Bitcoin-
enheter till andra individer.  Således är den egentliga tillgången innehavet av den privata 25

nyckeln eftersom den identifierar  den rättmätiga ägaren till  ett  antal  specifika Bitcoin-
enheter, vilka nätverket ger möjlighet att hantera med den tillhörande nyckeln. Bitcoin-
enheterna  själva  kan  mer  beskrivas  som  en  siffra  i  en  universell  transaktionsbok  än 
någonting annat.  De är  en del  av ett  mycket  omfattande register  där det  framgår hur 
många Bitcoin-enheter som varje adress innehar. Detta register finns i nätverket och bildas 
av konsensus mellan alla de som använder och driver nätverket, dess s.k. noder. Registret 
kallas för Blockchain och är grundbulten i Bitcoin-nätverket.26

Funktioner
Bitcoin-nätverket ger enskilda individer möjligheten att föra över Bitcoin-enheter till andra 
individer på ett  sätt  där den enda passande benämningen är pengar.  Dessa enheter av 
Bitcoin byts mot allt från lön och konsumtionsvaror till guld och investeringstackor. Dessa 
Bitcoin  pengar  överförs  mellan  användare  utan  att  någon  tredje  part  i  form  av 
betalleverantör  behöver  blandas  in.  Inga  banker  eller  bankkonton  behövs  och  ingen 27

utgivande  bank  eller  centralbank  finns  inblandad.  Utöver  detta  så  är  betalningarna 28

oåterkalleliga, vilket ger säkerhet för betalmottagaren att denne garanterats sin betalning. 

 Butiker i Sverige: http://coinmap.org#Stockholm. Hämtad 2014-05-12. 20

 Antalet växlare: http://www.bitcoin.se/kopa-bitcoins/. Hämtad 2014-05-12.21

 Fagerström Niklas: ”Finländskt företag betalar ut lön i virtuell valuta”22

 Russia Today: ”Canadian mining company to pay for services in bitcoins”23

 USA Today ”How bitcoin is moving money in Africa”24

 Nakamoto, Satoshi: Transactions i "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”.25

 Ibid: Network och Proof of Work.26

 Ibid.27

 Ibid.28
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Detta står i kontrast till traditionella valutor där betalningar som inte sker med kontanter 
alltid behöver en tredje part för att hantera penningöverföringen, såsom Visa, MasterCard 
eller vanliga affärsbanker. Dessa aktörer garanterar inte överföringen till mottagaren, utan 
håller transaktionen öppen under en längre tid för att ge den möjlighet att avbrytas och 
omförhandlas vid tvister.  Detta skapar större risker för betalmottagare att utsättas för 29

bedrägerier och högre kostnader i form av osäkerhet och ofrivilliga kredittider genom att 
invänta slutgiltig betalning. 

Eftersom Bitcoin-nätverket är en och samma i hela världen kan man genom nätverket göra 
en internationell betalning till andra sidan jorden på precis samma villkor och tid som att 
föra över pengar till en granne.30

Bestånd

Bitcoins penningmängd och framtida penningmängdsutveckling är på förhand fastställd i 
dess källkod och är därför helt deterministisk. Dess penningmängd ska alltså utvecklas 
fullständigt förutsägbart. Eftersom Bitcoins källkod är öppen (s.k. OpenSource mjukvara) 
kan den granskas av vem som helst, och ur koden kan avläsas hur systemet arbetar. Av 
koden kan alltså alla Bitcoins egenskaper utläsas, såsom de är nu och såsom de kommer 
att förändras över tid. Av källkoden kan utläsas att Bitcoin är byggd så att nyskapandet  av 
penningenheter  (Bitcoin-enheter)  i  systemet  halveras  vart  fjärde  år.  Under  den  första 
fyraårsperioden från att systemet började arbeta ska 10’500’000 stycken enheter Bitcoins ha 
skapats,  varefter  denna  siffra  halveras  för  varje  efterföljande  fyraårsperiod.  Detta 31

nyskapande, n, kan uttryckas som en funktion av tid i fyraårsperioder mätt, tx:

Där tx = 0 är januari 2009.32

 Master Card Guide: 1.7.3: ”540 days Chargeback”29

 ”Bitcoins can be transferred from Africa to Canada in 10 minutes. There is no bank to slow down the process, level […] 30

fees, or freeze the transfer. You can pay your neighbours the same way as you can pay a member of your family in 
another country.” C.f. bitcoin.org: Bitcoin for Individuals.

 Detta påvisas av följande kodsegment: https://github.com/bitcoin/bitcoin/blob/master/src/main.cpp#L1182. 31

Hämtad 2014-04-26.

 Tidpunkten vet vi genom att fastställa då processen startade, alltså då det första "blocket" med Bitcoin skapades. Enligt 32

Blockexplorer inträffade detta i  januari 2009. Detta kan också verifieras genom att själv ladda ned den officiella 
blockchain genom en bitcoin klient och leta rätt på detta första block denna.
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Således kan summan av penningmängden, MBitcoin,  uttryckas som en oändlig geometrisk 
serie:

 
Denna  geometriska  serie  löses  till  21’000’000.  Penningmängden  strävar  alltså  mot  21 
miljoner enheter Bitcoin.  Iteration av ekvationen ovan ger följande utveckling:33

Detta diagram visar alltså den penningmängdsutveckling vi kan förvänta oss i  Bitcoin. 
Beräkningen  av  tid  är  approximativ,  eftersom  den  exakta  tidpunkten  när  serien  är 
påbörjad, samt hur tidräkning sker i systemet, inte är fullständigt fastställt.

I  dagsläget  (april  2014)  har  12’671’000  Bitcoin  skapats.  Alltså  har  drygt  60% av  alla 34

Bitcoin som någonsin kommer att skapas, skapats per denna dag.35

 Alternativ källa verifierar: ”The network is programmed to increase the money supply in a slowly increasing 33

geometric series until the total number of bitcoins reaches an upper limit of about 21 mil- lion BTC’s”. C.f. Dorit Ron & 
Adi Shamir: Quantitative Analysis of the Full Bitcoin Transaction Graph.

 Blockchain.info: Total Bitcoins. Per 2014-04-24.34

 12´671´000 / 21´000´000 förenklas till ungefär 2/3.35
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Figur 1: Antalet Bitcoin i cirkulation enligt iteration av den algoritm som nya Bitcoin skapas enligt.  

Se dataunderlag och källa i bilaga B:1
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Nyskapandet per period illustreras nedan:

�18

0,00 %

1,00 %

2,00 %

3,00 %

4,00 %

5,00 %

6,00 %

7,00 %

8,00 %

9,00 %

10,00 %

11,00 %

12,00 %

2013 2021 2029 2037 2045 2053 2061 2069

Figur 2: Penningmängdsökning i Bitcoin över tid.  
Dataunderlag i bilaga  B:1.
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Figur 3: Penningmängdsökningen inom fyraårsperioderna för 2013 - 2024. 
Dataunderlag och beräkningar i bilaga B:1.  



Då skapelsetakten är omvänt exponentiell så kommer antalet nya Bitcoin att avta mycket 
snabbt från början för att sedan plana ut.  36

Som kan avläsas av diagrammet ovan är ökningen under 2014 ca 11%. Ökningen i 
penningmängd kommer sedan att kraftigt bromsa in för att efter 2020 ligga under 2% och 
från detta sakta avta. År 2025 är ökningstakten nära 0,8%, 2029 vid 0,4% och når runt år 
2037 0,1%.  Således kommer den betydande penningmängds-ökningen finnas i Bitcoin 37

endast till en början och sedan att sträva mot noll. Därför kan valutan på lång sikt (efter 
denna initiala ökning i penningmängd) sägas vara stabil i penningmängd eller till och 
med minskande. Detta till följd av förlorade privata nycklar genom trasiga hårddiskar och 
dylikt effektivt bidrar till en minskning i penningmängden när enheter av Bitcoin förstörs 
eller blir otillgängliga i en takt som överstiger den dåvarande ökningstakten.

Delbarhet

Varje enhet Bitcoin kan delas ner till en fraktion bestående av 0.000000001 (10-9) Bitcoin.  38

Vid nuvarande marknadspris  (2600SEK/Bitcoin)   innebär  detta  ca  0,0000026kr.  Alltså 39

finns utrymme för betydande prisnivåökning i valutan utan att den förlorar möjlighet att 
kunna användas som betalning för mycket små och ojämna belopp.

Drift
Nätverket  har  inbyggda  incitament  för  sitt  eget  upprätthållande.  De  användare  som 
upplåter  den datorkraft  som behövs  för  att  driva  nätverket  belönas  i  relation  till  den 
tillförda  datorkraften.  Detta  genom  två  metoder,  antingen  genom  så  kallad  brytning 
(”mining”) eller genom transaktionsavgifter.  Brytning är endast aktuellt under den tid då 40

 Se bilaga, titel B:1 Skapelsetakt.36

 Se bilaga, titel B:1 Skapelsetakt.37

 BBC News: ”Bitcoin: Experts clash over the crypto-currency” 38

 Per 15 dec 2014: $346 enligt bitstamp.org & SEK/USD = 7,52 enligt SEB.se avista39

 Om att incitamenten att driva nätverket är mining och avgifter:40

Mining:
”By convention, the first transaction in a block is a special transaction that starts a new coin owned by the creator of the 
block. This adds an incentive for nodes to support the network, and provides a way to initially distribute coins into 
circulation, since there is no central authority to issue them. The steady addition of a constant of amount of new coins is 
analogous to gold miners expending resources to add gold to circulation. In our case, it is CPU time and electricity that is 
expended.”
Transaktionsavgifter:
”The incentive can also be funded with transaction fees. If the output value of a transaction is less than its input value, 
the difference is a transaction fee that is added to the incentive value of the block containing the transaction.”
C.f. Nakamoto Satoshi: Incentive i Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.
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en  penningmängds-ökning  finns  i  Bitcoin.  Det  går  ut  på  att  man  tilldelas  nyskapade 
Bitcoin-enheter  när  man  tillfört  viss  mängd  datorkraft  till  nätverket.  På  detta  sätt 
distribueras  också  de  nya  pengarna  ut  i  nätverket  till  de  som  ser  till  att  nätverket 
upprätthålls. Detta är dock en process som kommer att minska över tid, i och med att 
takten  på  penningmängdsökningen  minskar,  då  färre  mynt  kommer  att  tilldelas  som 
belöning till de som bryter. Detta är alltså ett kortsiktigt sätt att upprätthålla nätverkets 
drift.

Transaktionsavgifterna är den funktion som förväntas ta över när intäkterna från brytning 
minskar.  Avgiften är helt frivillig och väljs typiskt av den avsändare som skickar pengar 41

genom  nätverket.  Det  finns  dock  incitament  att  ge  denna  avgift  då  de  som  driver 
nätverket  har  möjligheter  att  prioritera  behandling av de  transaktioner  som ger  högst 
intäkt först, eller till och med att utesluta transaktioner utan avgift, vilket skulle stimulera 
givande av transaktionsavgifter i samband med betalningar.

Att bedriva brytning eller att agera nod och upplåta datorkraft till nätverket ger därför 
intäkter genom ovan beskrivna funktioner.  

 ”Once a predetermined number of coins have entered circulation, the incentive can transition entirely to transaction 41

fees and be completely inflation free.” C.f. Nakamoto Satoshi: Incentive i Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.
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Teoretiskt Ramverk
Keynesiansk teori
Den klassiska keynesianska teorin utgår  från en samhällsanalys  som karaktäriseras  av 
återkommande  perioder  av  ojämvikt  mellan  det  aggregerade  utbudet  och  den 
aggregerade efterfrågan.  Detta på grund av ett så kallat aggregerat efterfrågeunderskott som 42

uppstår  av  en  för  låg  marginell  kosumtionspropensitet,  alltså  att  människor  i  ekonomin 
sparar pengar istället för att konsumera, och därmed efterfråga varor.  Lösningen på detta 43

är enligt den keynesianska doktrinen att stimulera aggregerad efterfrågan i kristider, för att 
ekonomin ska återgå till jämvikt.  Det finns två huvudsakliga metoder att stimulera detta 44

efterfrågeunderskott,  dels  genom  offentliga  utgifter,  finanspolitik,  eller  genom 
penningväsendet,  penningpolitik.45

Konjunkturfenomenet anses vara det fenomen som ger upphov till dessa återkommande 
perioder  av  aggregerad  efterfrågeunderskott,  detta  avlöst  mellan  toppar  av 
högkonjunktur.  Detta bildas av en sammansättning av förutbestämda och slumpmässiga 46

faktorer  i  vårt  samhälle  enligt  impuls-spridningsmodellen.  Ragnar  Frinsch  som  är 47

upphovsmannen  bakom  modellen,  hänvisar  till  Knut  Wicksell  och  illustrationen  av 
Wicksells  gunghäst.  Slumpelementet  i  konjunkturen  är  de  impulser  som  sätter 48

marknaden ur jämvikt, det kan vara precis vad som helst, såsom en efterfråge-förändring i 
en sektor som därmed sätter en impuls och illustreras av en första stöt på en gunghäst. 

 ”(8) When employment increases, D1 will increase, but not by so much as D; since when our income increases our 42

consumption increases also, but not by so much. The key to our practical problem is to be found in this psychological 
law. For it follows from this that the greater the volume of employment the greater will be he gap between the aggregate 
supply price (Z) of the corresponding output and the sum (D1) which the entrepreneurs  can expect to get back out of the 
expenditure of consumers. Hence, if there is no change in the propensity to consume, employment cannot increase, 
unless at the same time D2 is increasing so as to fill the increasing gap between Z and D1.” C.f. Keynes, J.M. Chapter 3: 
The Principle of Effective Demand i The General Theory of employment, interest and money.
Fregert Klas, Jonung Lars: Den Keynesianska modellen - en översikt  i Makroekonomi Teori, politik, institutioner. sid. 259

 Ibid.43

 Fregert Klas, Jonung Lars: Kapitel 14-15  i Makroekonomi Teori, politik, institutioner.44

 Fregert Klas, Jonung Lars: Kapitel 16: Penning och finanspolitik i den öppna ekonomin  i Makroekonomi Teori, politik, 45

institutioner.

 Fregert Klas, Jonung Lars: Hur uppstår konkjunkturcykler?  i Makroekonomi Teori, politik, institutioner. sid. 253 46

 Frisch Ragnar: 5. Erratic Shocks as a Source of Energy in Maintaining Oscillations i Propagation Problems and Impulse 47

Problems in Dynamic Economics.

 ”[Wicksell] illustrates it by one of those perfectly simple and yet profound illustrations: ’If you hit a wooden rocking-48

horse with a club, the movement of the horse will be very different to that of the club.’ ” C.f. Frisch Ragnar: 5. Erratic 
Shocks as a Source of Energy in Maintaining Oscillations i Propagation Problems and Impulse Problems in Dynamic Economics. 
sid. 198
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Detta  sprider  sig  sedan till  hela  ekonomin som sätts  i  svängning,  vilket  påverkar  alla 
industrier  på  marknader  som  är  kopplade  till  den  specifika  marknaden  där  denna 
ursprungliga  störning  uppstod.  Dessa  spridningar  av  den  ursprungliga  störningen 
illustreras av att hästen fortsätter att gunga efter den initiala impulsen.

Keynes menar att  denna kedjemekanism som finns i  spridningarna kommer av det  så 
kallade lönestelhetsproblemet,  där  prismekanismerna är  satta  ur  spel  och korrigeras  inte 
korrekt efter den initiala störningen.   Detta på grund av diverse yttre orsaker där bland 49 50

annat  fackförbundens monopolmakt i löneförhandlingar anges som orsak. När priserna 
på  arbete  inte  kan  korrigeras  korrekt  vid  en  efterfråge-minskning  i  en  sektor  blir 
ojämvikten  i  marknaden  och  samhället  ett  långvarigt  fenomen  då  de  naturliga 
korrigeringarna inte kan ske genom prisförändring av arbete, löneminskning.51

Penningpolitik

Det viktigaste verktyget att komma ur denna situation är att stimulera efterfrågan genom 
penningpolitik, vilket innebär att man genom statliga interventioner i penningväsendet, 
expanderar penningmängden för att åstadkomma en artificiellt låg räntenivå i samhället 
för  att  investeringar  ska  bli  billigare  och  därmed  mer  omfattande.  Också  privat 52

konsumtion anses kunna stimuleras genom en sänkt ränta.  Dessutom så åstadkommer 53

man genom den påföljande inflationen en viss sänkning av reallönen och kommer då runt 
lönestelheten på kort  sikt.  Detta  korrigeras dock av att  man vid löneförhandlingar tar  
förväntad framtida inflation i hänsyn vid förhandlande av framtida lön.

Finanspolitik

Finanspolitiken  är  den  del  av  stabiliseringspolitiken  som  är  oberoende  av 
penningpolitiska  åtgärder  för  att  stimulera  ekonomin.  Finanspolitiken är  den direkta 54

injekteringen av efterfrågan i  det ekonomiska systemet för att  uppnå ökad aggregerad 

 Keynes, J.M. Chapter 19: Changes in Money-Wages i The General Theory of employment, interest and money49

 Fregert Klas, Jonung Lars: Den Keynesianska modellen - en översikt  i Makroekonomi Teori, politik, institutioner. sid. 25950

 Fregert Klas, Jonung Lars: Den Keynesianska modellen - en översikt  i Makroekonomi Teori, politik, institutioner. sid. 25951

 Fregert Klas, Jonung Lars: Räntans bestämning  i Makroekonomi Teori, politik, institutioner. sid. 291-29252

 Ibid. sid. 29253

 Finanspolitik innebär att öka offentliga utgifter, G, vilket är avskilt från penningväsendet i den klassiska Keynesianska 54

analysen. Det kan också innebära att ge bort pengar till konsumenter genom s.k. transfereringar. C.f. Fregert Klas, Jonung 
Lars: Finanspolitiken  i Makroekonomi Teori, politik, institutioner. sid.395
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efterfrågan.  Detta sker genom statlig upphandling av olika tjänster och tillgångar. Enligt 55

den  traditionella,  keynesianska  analysen  är  denna  den  andra  huvudsakliga  delen  av 
stabiliseringspolitiken som ses som kompletterande till penningpolitiken.  Finanspolitik 56

är åtgärder som ofta ej är finansierade av skatteinkomster, utan idéen är att finanspolitiken 
ska leda till ett statligt underskott under krisår för att sedan bygga upp överskott under 
perioder av bättre ekonomisk läge.  På detta sätt kan staten agera kontra-cykliskt då den 57

inte behöver vara beroende av skatteintäkter, vilka minskar då de behövs som mest till 
finanspolitik, nämligen i kristider.  Alltså är någon form av statlig upplåning önskvärd i 58

den keynesianska doktrinen och ju större möjlighet som finns till  detta, ju mer kontra-
cyklisk kan finanspolitiken anses vara.

Finanspolitikens begränsningar

Finanspolitiken har en begränsad effekt som stimulansmedel. Detta kommer av den så 
kallade  crowding-out  effekten,  där  man  tränger  ut  privata  investeringar  genom  den 
påföljande räntehöjningen då offentliga upplån konkurrerar upp låneräntan och därmed 
minskar  möjligheterna  för  privata  investerare  att  tillhandahålla  finansiellt  kapital. 
Räntehöjningen resulterar av den ökade efterfrågan av finansiellt kapital, vilket leder till 
att  åter minska de privata investeringarna.   Således kommer främsta fokus i  denna 59 60

undersökning av den keynesianska analysen att ligga på penningpolitiken.

Österrikiska konjunkturteorin
Mikroekonomiska grunder

Den österrikiska skolans förklaringsmodell för konjunkturfenomenet tar sitt avstamp i de 
mikroekonomiska marknaderna där strävan mot jämvikt alltid existerar, då varje enskild 
aktör  har  incitament  att  driva  marknaderna  mot  jämvikt.  En  impuls  som  sätter  en 
marknad ur jämvikt korrigeras naturligt, då till exempel en högre efterfrågan resulterar i 
en  prishöjning  eftersom  den  ligger  i  försäljarens  intresse.  En  sådan  prishöjning  sätter 
marknaden i jämvikt igen (eller åtminstone närmare ett jämviktsläge), genom att priset 

 Fregert Klas, Jonung Lars: Finanspolitik som stabiliseringspolitiskt medel  i Makroekonomi Teori, politik, institutioner. sid. 55

278-279

 Fregert Klas, Jonung Lars: Den Keynesianska modellen - en översikt  i Makroekonomi Teori, politik, institutioner. sid. 25956

 Ibid. sid. 35157
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 Ibid. sid. 29859
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och den resulterande vinstökningen nu kan signalera fler entrepenörer att investera i den 
aktuella marknaden. Det är tydligt att marknader alltid strävar efter jämvikt. Detta är vad 
hela den mikroekonomiska doktrinen lär.  Det är otänkbart  för oss att  föreställa oss en 
situation med direkt utbyte som inte resulterar i jämvikt, eller åtminstone alltid strävar 
mot  jämvikt.  Det  skulle  t.ex.  innebära  att  man säljer  sina  varor  till  för  lågt  pris  givet 
efterfrågan och får slut på lager,  utan att korrigera detta i  framtiden. Den feedback en 
aktör får från marknaden, den information som personen grundar sina beslut på, är priset. 
Priset kommunicerar allt man behöver veta om den aktuella situationen, vilket i sin tur 
ligger till grund för beslut om ytterligare investeringar i en marknad, eller nedläggning av 
industrier i en marknad. 

Mikroekonomisk jämvikt ur funktion  61 62

Varför  strävar  då  inte  marknaderna  efter  jämvikt,  utan  istället  resulterar  i  ett 
konjunkturfenomen på aggregerad nivå? Fenomenet måste alltså, enligt den österrikiska  
konjunkturteorin, undersökas mikroekonomiskt för komma till botten med problemet. Vi 
måste ta reda på varför, inom den mikroekonomiska modellen, denna strävan mot jämvikt 
ej fungerar. Makroekonomin lär att ekonomin kommer att svinga från jämvikt och vara i 
obestånd  att  ta  sig  till  jämvikt  igen,  tvärt  mot  de  mikroekonomiska  lagarna.  Impuls-
spridningsmodellen i den keynesianska modellen svarar inte på denna fråga. Att impulser 
med  jämna  mellanrum  slår  mot  marknader  som  sedan  (med  fördröjning)  sprids  kan 
accepteras  som  sådan,  men  den  svarar  inte  på  den  större  frågan:  varför  slutar 
marknaderna  att  sträva  mot  jämvikt  och  istället  strävar  mot  en  punkt  som  inte  är 
långsiktigt hållbar? Varför fungerar inte informationsspridningen till kapitalägare att sluta 
investera, utan leder istället marknader mot bubblor? Varför leder störningen inte till en 
ny jämvikt, utan istället ännu längre från jämvikt?

I F. A. Hayeks analys av fenomenet står tydligt att det enda som förändrats jämfört med en 
situation som de mikroekonomiska modellerna beskriver - en situation som alltid stävar 
mot  jämvikt  -  är  införandet  av  penningväsendet.  Det  enda  som  kan  förklara  att 

 Utgår från artiklarna:61

Hayek F.A. (1933): Monetary Theory and the Trade Cycle.
Hayek F.A. (1929, 1931): The ’Paradox’ of Saving. 
Hayek F.A (1931): Prices and Production.

 Denna sammanfattande förklaring av teorin är mycket kortfattad för att passa den aktuella uppsatsens format och 62

formalia. Den saknar därför essentiella poänger och lider därför av luckor i förklaringen av fenomenet. Därför är denna 
förklaring av teorin öppen för kritik på ett sätt som den faktiska teorin inte är. En läsare som vill bekanta sig med teorin 
rekommenderas därför, för att uppnå en grundläggande förståelse, tillgodogöra sig de tre artiklarna som nämns som 
denna sammanfattnings utgångspunkt.
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marknaderna inte längre strävar mot jämvikt är att utbyten inte sker direkt, utan indirekt, 
genom pengar, och mer specifikt,  kredit.  Vi kan inte tänka oss en situation där jämvikt 
mellan utbud och efterfrågan inte skulle råda i en byteshandelsmodell. Om vi däremot 
introducerar pengar i det direkta utbytet och låter penningmängden vara elastisk, finns 
däremot utrymme för denna ojämvikt att uppstå. 

Penningfenomenet  i  sig  är  inte  det  problematiska  i  modellen.  Det  problematiska  i 
modellen är att penningmängden är elastisk, flexibel. Centralt för problemets uppkomst är 
de  krafter  som förändrar  penningmängden genom expansion av  monetär  bas  och  det 
fraktionella  banksystemet.  Det  argumenteras  att,  när  penningmängden  förändras  sätts 
också  de  grundläggande  funktionerna  för  att  produktion  ska  kunna  planeras  i 
marknadsekonomin, ur spel.63

Genom en initial räntesänkning (oavsett anledning) kommer producenter att få incitament 
att förändra sina produktionsstrukturer gentemot tidigare. En produktivitetsökning sker 
genom att göra produktionen mer kapitalintensiv, vilket möjliggörs av det lägre priset på 
finansiellt kapital som råder till följd av den lägre räntenivån. Att utöka produktionen på 
detta sätt är en så kallad förlängning av produktionsstrukturen.  Om räntan är lägre kan det 64

alltså  anses  lönsamt  att  i  större  utsträckning  substituera  arbetskraft  mot  en  mer 
kapitalintensiv produktion. Detta följer av att de stora investeringarna en kapitalintensiv 
produktion kräver skrivs av under många år, kanske ett flertal decennier. Då också det 
finansierande lånet för dessa maskiner måste löpa under lång tid, blir räntan i proportion 
en mycket större kostnad i finansieringen än vid en kortsiktig investering för till exempel 
en mer arbetskraftsintensiv produktion. Räntenivån har alltså en mycket betydande effekt 
på  fördelningen  mellan  arbetskraft  och  kapital  produktionsstrukturen  och  förändrar 
proportionerna mellan dessa. 

När investeringar görs kommer priset  på finansiellt  kapital  i  en byteshandelsekonomi  att 
bjudas upp, precis som är fallet med alla andra insatsvaror, då kapital behövs i dels den 
ursprungliga investeringens industri, men också i dess insatsvarors industrier. Det innebär 
att  när  priset  på  finansiellt  kapital  bjuds  upp,  blir  också  insatsvarorna  dyrare  att 
producera,  samt  håller  tillbaka  ytterligare  investeringar  att  ske.  Det  är  denna  kraft 
tillsammans med den direkta  kapitalkostnaden i  form av räntebetalningar  som Hayek 
menar är den marginal som håller investeringar till en hållbar nivå. Jämvikt behålls då 

 Hayek F.A.: Monetary Theories of the Trade Cycle i Monetary Theory and the Trade Cycle. sid. 4363

 Hayek F.A.: Monetary Theory and the Trade Cycle. sid. 29-3164
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investeringar sker med restriktioner av det tillgängliga kapitalet i samhället, vilken räntan 
reflekterar.

I en ekonomi med pengar och kredit där penningmängden är elastisk råder inte denna 
restriktion. Då man i banksystemet kan skapa ny kredit utan att ha 100% backning (100% 
reservkvot) för lånet som ges ut kan man effektivt skapa pengar i banksystemet. Så priset 
på finansiellt kapital - räntan - bjuds inte upp i samma utsträckning när efterfrågan av 
finansiellt kapital ökar. Detta kommer av att nytt finansiellt kapital skapas i och med att 
nya  lån  ges  ut.  Nya  lån  leder  därför  inte  till  lika  mycket  högre  ränta  som  i  fallet 
byteshandelsekonomi, utan istället till en större penningmängd.

”The condition thus tacitly assumed […] the existence of credit  within reasonable limits, is 

always at the entrepreneurs disposal, at an unchanged price. This, however, assumes the 

absence of the most important controls that, in the barter economy, keep the extension of the 

productive apparatus within economically permissible limits. Once we assume that, even at 

a single point, the pricing process fails to equilibrate supply and demand, so that over a 

more or less long period, demand may be satisfied at prices at which the available supply is 

inadequate  to  meet  total  demand,  then  the  march  of  economic  events  loses  its 

determinateness  and  a  range  indeterminateness  appears,  within  which  movements  can 

originate leading away from equilibrium. And it is rightly assumed […] that it is precisely 

the behavior of interest, the price of capital, which makes possible these disturbances in price 

formation.” 65

Det är  alltså av denna stelhet  i  ränta,  från den ”naturliga” ränteförändringstakten och 
räntenivån (som uppstår vid jämvikt mellan sparande och lånande, där alla pengar som 
lånas ut är sparade till 100% och därför backade till 100% i banken - 100% reservkvot)  som 
tillskrivs  den  ursprungliga  orsaken  för  att  ojämvikten  på  aggregerad  nivå  att  uppstå. 
Ojämvikten  leder  till  att  priserna  på  marknaden  ej  signalerar  korrekt  information  till 
investerare.  Istället  för  att  påverkas  av  nya  investeringar  så  påverkas  räntenivån  - 
kapitalpriset - inte i lika stor utsträckning som den bör. Denna situation bäddar för en 
överinvestering  i  förhållande  till  tillgängligt  realkapital  (insatsvaror),  vilket  inte  kan 
skapas ur tomma intet på samma sätt som pengar i kreditsystemet gör. Detta leder till att 
priserna  på  insatsvarorna  bjuds  upp  över  en  tid  när  dessa  förlängningar  av 
produktionsstrukturen görs, och när dessa når en kritisk nivå - vilket den fort gör när alla 
industrier  plötsligt  börjar  efterfråga  generella  insatsvaror  samtidigt  till  följd  av  den 

 Hayek F.A.: Monetary Theories of the Trade Cycle i Monetary Theory and the Trade Cycle. sid. 4365
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ursprungliga och fortsatt låga räntenivån - har företag ej längre råd att slutföra sina nya 
investeringar. De insatsvaror som särskilt åsyftas är de mer generella insatsvarorna som 
krävs i nästan alla branscher, oavsett vad som produceras, alltså fastigheter, arbetstagare, 
etc…

Således  bildas  en  bubbla  till  följd  av  att  räntan  inte  korrigeras,  vilket  upptäcks  av 
aktörerna i de olika marknaderna då priserna på dessa insatsvaror börjar stiga till nivåer 
som gör investeringen olönsam.  Det är i det skedet som depressionen träder fram, när 
dessa ursprungliga investeringar går förlorade, när bolagen står insolventa och ur stånd 
att fortsätta sin produktion på grund av de höga kostnaderna. Det realkapital som bundits 
i  verksamheterna börjar  omallokeras med strukturell  arbetslöshet  som följd.  En del  av 
dessa ursprungliga kapitalinvesteringar antas också göras i form av specifikt kapital, vilket 
gör den mycket svår, eller omöjlig att omallokera. Detta i form av t.ex. specifika maskiner 
som lämpar sig endast åt den verksamhet som nu inte längre kan fortgå. Detta leder till 
s.k.  kapitalkonsumtion,  där kapital  förfaller.  Antingen fullständigt där de står oanvända, 
eller partiellt, där de används ineffektivt i en verksamhet den inte är fullständigt lämpad 
för.66

För  att  en  cyklisk  rörelse  som  konjunkturen  ska  vara  möjlig  måste  det  finnas 
återkommande element som sätter jämviktssträvan ur funktion. Sådana som är endogena 
för det ekonomiska systemet. Som ovan beskrivet är det ekonomiska systemet alltså byggt 
för sådan funktion, vilken är implicit  i  det fraktionella bankväsendet och även av den 
keynesianska penningpolitiken. Det är  den österrikiska konjunkturteorins förklaring till 
varför  fenomenet  upprepar  sig.  Informationsspridningen  i  form  av  pris  på  finansiellt 
kapital (räntan) är ur funktion, för med god information skulle varje aktör kunna anpassa 
sig i tid till förändringarna och marknaderna skulle därmed sträva mot jämvikt efter varje 
enskild impuls. När räntestimulans och penningpolitik sätts i rörelse bidrar alltså detta 
istället  till  att  öka  gapet  i  den  ursprungliga  ojämvikten  och  därmed  försänka 
produktionsstrukturen  till  en  än  mindre  hållbar  situation.  En  situation  som  slutligen 
tvingas till korrigering av de ekonomiska krafterna.  

 ”As, in the case under consideration, we are dealing with extensions of durable plant, which as a rule must be left in 66

their previous employments even if they become unprofitable (even if their quasi-rents fall to such a level as to drive 
their value much below the cost of production, and thus prevent their replacement) the adjustments necessary will only 
proceed very slowly and with great sacrifices of capital.” [Egen kursiv] C.f. Hayek F.A.: The ’Paradox’ of Saving. sid. 167
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Undersökning & Analys

Nyttofaktorer och valutapreferens
Penningmängden

En  grundläggande  egenskap  hos  en  valuta  är  dess  värdebestående  över  tid. 
Penningmängden är högst intressant för att analysera värdet hos en valuta. Precis som  
grundläggande mikroekonomi lär bestäms priset på en tillgång av dels utbud och dels 
efterfrågan.  Utbudet  av  en  valuta  kan  endast  variera  i  kvantitet  -  alltså  antalet  av 
tillgången  som  för  närvarande  bjuds  ut  (förändringar  i  kvalitet  skulle  innebära  att 
tillgången inte är en lämplig valuta). Om fler valutaenheter sätts i system kommer också 
fler  enheter  av valutan att  bjudas  ut  i  förhållande till  de  varor  som bjuds  ut.  Således 
kommer prisnivån i  valutan att  stiga.  En appreciering av valutan sker.  Fler enheter av 
valutan  krävs  då  för  att  köpa  en  vara  som  har  oförändrat  realpris  relativt  innan 
prisnivåförändringen skett. Därav kommer de produkter och tjänster som bjuds ut också 
att bli dyrare i valutan mätt.

Om ett mål med en valuta är att lagra värde är alltså denna typen av utbudssökning, eller 
inflation, en ren onytta i sammanhanget. Värde har förlorats för en löntagare som ämnat 
att konsumera sin lön om prisnivåförändringen uppstår efter dess löneutbetalning, men 
innan denne har köpt någon konsumtionsvara för pengarna. Således är det en förlust för 
alla som innehar enheter av valutan i fråga när prisnivåförändringen sker. Då minskar 
nyttobildningen av valutan i fråga när dess kvalitéer inte längre lika attraktiva till följd av 
penningmängdsförändringen.

Penningmängden i Bitcoin och svensk krona

Den svenska kronan består till  stor del  av kreditvaluta.  På grund av detta finns stor 67

möjlighet att öka penningmängden, eller expandera kredit genom dels:

i.)  Kreditmultiplikatorn,  kreditexpansion i  bankväsendet.  Då banker generellt  håller  en 
reservkvot  av  sedlar  till  att  motsvara  endast  en  fraktion  av  det  utlånade  beloppet 
möjliggörs mycket omfattande penningmängdsökning i valutan.  Detta beror på att en 68

 Fregert Klas, Jonung Lars: Från metallmyntfot till pappersmyntfot i Makroekonomi Teori, politik, institutioner. sid. 22067

 Fregert Klas, Jonung Lars: Centralbanken och penningmängden. sid. 224-22868
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utlånad mängd pengar med enkelhet kan lånas in igen i banken för att åter lånas ut. Detta 
har kommit att kallats för ett fraktionellt banksystem , där endast fraktioner av lån är 69

backade med faktiska pengar.

ii.)  Expansion  av  den  monetära  basen  av  centralbanken.  Detta  är  vad  som  sker  vid 
penningpolitik då Riksbanken köper bankobligationer för ”nytryckta” sedlar och på detta 
sätt expanderar den bas som bankväsendet sedan expanderar kredit från.70

Bitcoin har en initial penningmängdsökning. När denna produktionstakt minskar, i och 
med att nätverket inte tillåter mer produktion, sjunker ökningstakten. Ökningstakten är 
minskande sedan dag ett och fortsätter att minska tills att den slutligen når noll. 

Eftersom Bitcoin inte har någon central utgivare, kan inte penningmängden manipuleras 
från den förutbestämda planen, den som är inprogrammerad i dess källkod (förutom om 
majoriteten av dess noder kommer överens om att de ska ändra detta och hur detta ska 
ändras).  Därför är också förutsättningarna för fraktionerande banker helt  annorlunda i 
denna valuta. Till skillnad från en situation där en stat har kontroll över valutan och kan 
välja att ”rädda” banker om de har för få reserver vid en bankpanik, kan i Bitcoin ingen 
sådan  “räddning”  utföras.  Således  finns  inte  samma  incitament  att  fraktionera  ut 
bankreserver, då bankägaren i fråga riskerar att förlora allt om detta händer. Inte heller 
finns  samma incitament  för  människor  som håller  Bitcoin  att  förvara  eller  spara  sina 
pengar i en sådan bank, då det inte finns någon aktör som kan garantera dessa pengar, 
såsom staten genom den statliga insättningsgarantin gör i den svenska kronan.  Utöver 71

detta finns inte samma incitament att överhuvudtaget förvara Bitcoin på en bank som att 
förvara svenska kronor på en bank. I Bitcoin finns många av de överföringsmöjligheterna 
och funktionerna, de funktioner som kan antas vara en huvudanledning att förvara andra 
pengar hos en bank, inbyggda i protokollet. Inom denna aspekt är varje enskild användare 
i Bitcoin sin egna bank. Dessutom skulle en fraktionerande bank i Bitcoin effektivt skapa 
sin  egna  valuta,  då  pengar  av  ett  lån  från  en  fraktionell  bank  inte  kan  ha  samma 
egenskaper som en ursprunglig Bitcoin då Bitcoin-nätverket inte tillåter nyskapande av 
pengar. Likviditeten är därför inte garanterad, då det per automatik finns underskott i en 
sådan bank. Således skulle en sådan valuta konkurrera med dels Bitcoin självt, samt med 

 För benämningen ”Fractional-Reserve Bank System” C.f Sveriges Riksbank: Skapa pengar,69

samt, Federal Reserve Bank of Chicago: Modern Money Mechanics 

 Fregert Klas, Jonung Lars: Centralbanken och penningmängden. sid. 224-22870

 Riksgälden: Insättningsgarantin71
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andra valutor. Vilken effekt en sådan konkurrens får är tvetydigt, men om vi fortsatt antar 
att efterfrågan i värdelagring är en stark faktor finns starka incitament att välja bort en 
sådan bankvaluta i förhållande till Bitcoin, då inflationen i den garanterat är högre än i 
Bitcoin självt  .  Å andra sidan finns fog att  anta  att  en sådan bank kan erbjuda sina 72

tjänster  billigare  än  de  som  inte  skapar  fraktioner,  vilket  skapar  visst  incitament  att 
använda dess tjänster.73

Penningmängden är alltså högst  flexibel,  både uppåt och nedåt i  den svenska kronan, 
medan Bitcoin har en fast penningmängd på lång sikt, efter den initiala ökningen. Efter år 
2021 är ökningstakten i Bitcoin under 2% och efter 2025 är ökningstakten under 0,8% . Så 74

för Bitcoin stabiliseras penningmängden som i framtiden är potentiellt minskande till följd 
av förlorade nycklar som leder till  otillgängliga pengar i  nätverket.  Dessa otillgängliga 
pengar kommer inte att kunna användas och kan därför likställas med att de är borttagna 
då de inte längre kan påverka utbudet av Bitcoin.

Denna undersökning syftar att arbeta på lång sikt, alltså görs analysen med utgångspunkt 
att den initiala ökningen av Bitcoin redan har inträffat och peninngmängdsökningen ligger 
på obetydligt  små nivåer.  Det är först  då som Bitcoin uppnår de egenskaper som den 
kommer fortsatt att inneha på lång sikt, nämligen en oförändrad penningmängd.

Transaktionsavgifter

Bitcoin

De kostnader som idag finns för att nyttja Bitcoin är de att driva nätverket. Dessa betalas 
indirekt och direkt av varje enskild Bitcoin användare. Det görs dels genom den inflation 
som sker till följd av brytning, dels genom den frivilliga transaktionsavgiften man tillför 
sin betalning. Då skapelsetakten är relativt hög, såsom idag där skapelsetakten är 11% per 
år, finns en betydande indirekt kostnad av brytning i form av inflation, vilket effektivt ger 
varje Bitcoin lägre värde på lång sikt.  Alltså betalar inte endast de som gör transaktionen 75

denna kostnad, utan alla som innehar Bitcoin betalar denna brytningsavgift.  Dock, med 

 På grund av den implicit större ökning i penningmängd i en sådan valuta. Grunden är Bitcoin, så ökning i 72

penningmängd gentemot denna är garanterad då kreditvaluta multipliceras genom åter-inlån osv...

 Detta då man har möjlighet att låna ut mer till samma inlån i förhållande till en 100% reservbank. Då intäkter kommer 73

av utlåneränta har en fraktionerande bank högre intäkter (i förhållande till utgifter, som kommer av ränta på inlån) och 
kan därför erbjuda bättre priser på sina tjänster. Den reella kostnaden uppkommer dock av inflation i den bankens 
valuta.

 Se figur 2 ovan.74

 Utbud påverkar värderingen (priset), se Marshalls ”Supply-Demand synthesis”: C.f Marshall Alfred (1890): Principles 75

of Economics. 
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markant  lägre  nivå  av  ökningstakten  i  penningmängd  under  kommande  år,  kommer 
denna kollektiva kostnad i form av inflation i valutan att kraftigt sjunka.

Den  direkta  transaktionsavgiften  som  man  som  avsändare  kan  välja  att  tillföra  sin 
betalning är den funktion som är spådd att ta över som incitament för att driva nätverket 
när  inflationstakten minskar.  I  dagsläget  är  den rekommenderade avgiften ca 42 öre , 76

vilket kan förväntas öka när intäkterna för de som tillför datakraft kraftigt avtar i samma 
takt som ökningstakten i Bitcoin avtar. Men samtidigt så visar datorutvecklingen på en 
mycket  expansiv  utveckling  gällande  hur  kraftiga  och  effektiva  datorchip  är  och  i 
framtiden bör,  med tanke på den historiska  utvecklingen,  datorkraft  vara  billigare  för 
samma arbete och därmed bör också kostnaderna att driva närverket minska i takt med 
den tekniska utvecklingen.  Dock så kan antas att det i framtiden kommer att krävas en 77

transaktionsavgift för att utföra en transaktion i Bitcoin.

Den juridiska definitionen av Bitcoin

Bitcoin definierades nyligen av skatteverket, inte som en valuta, utan en kapitaltillgång.  78

Detta innebär att beskattningsskyldighet uppstår om Bitcoin skulle, i förhållande till den 
svenska kronan, öka i värde och realiseras. Det finns ett tydligt nyttobortfall för valutan av 
denna typen av beskattning på en tillgång som används likt en valuta.

Valuta  är,  som  tidigare  argumenterats  för,  uppkommet  av  en  vilja  att  minska 
transaktionskostnaderna i handel. I fallet med bokföringsskyldighet och beskattning kan 
vi se en tydlig transaktionskostnad i och med att privatpersoner är bokföringsskyldiga vid 
all avyttring av tillgången i fråga. Detta gäller således även vid köp av något så litet som 
en kopp kaffe för Bitcoin, där det krävs att valutakursen noteras vid transaktionen för att 
veta skatteunderlaget som sedan ska deklareras.  Denna bokföringsskyldighet ger därför 79

upphov till transaktionskostnader vid Bitcoin användning.

Således finns en fast kostnad vid Bitcoin användning. Detta kan antas slå hårdast mot små 
betalningar där kostnaden överväger den nytta som transaktionen annars givit.

 0,0001 BTC enligt Coindesk: Bitcoin Transaction Fees To Be Slashed Tenfold. Egen verifikation av uppgifterna.  76

Vid marknadspris 2014-02-06 4200SEK/BTC (bitstamp.org). Detta ger 0,0001 x 4200 = 0,42kr

 Intel Corporation: ”Moores Law”77

 Skatteverkets ställningstaganden: ”Beskattning av bitcoin och andra s.k. virtuella valutor i inkomstslaget kapital”78

 Ibid.79
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Värdelagrings-möjligheterna drabbas dessutom negativt till följd av den kapitalvinstskatt 
som måste betalas om Bitcoin vid dessa transaktionstillfällen avvikit positivt från den kurs 
(i  svenska  kronor  mätt)  som  var  aktuell  vid  införskaffningstillfället.  Om  den  svenska 
kronan depricieras i  förhållande till  Bitcoin måste alltså någon som avyttrar Bitcoin då 
betala skatt,  eftersom Bitcoin blivit  dyrare i  förhållande till  den svenska kronan. Detta 
alldeles  oavsett  om den reella  köpkraften  eller  värdet  i  Bitcoin  är  oförändrat.  Således 
drabbas nyttogenerering av värdelagring för Bitcoin negativt av denna beskattning. Dock 
så är denna effekt på värdelagring endast marginell då värdelagring måste förstås relativt 
den  svenska  kronan.  Och  eftersom beskattning  sker  på  ett  procentuellt  värde  av  den 
värdeökning som uppstått  mellan Bitcoin  och svensk krona sedan växlingstillfället,  så 
agerar denna lag endast som en minskning av den vinst som uppstått av att hålla Bitcoin 
relativt svensk krona. Detta om Bitcoin värdet faktiskt ökat relativt svenska kronan. Om 
den  minskat  ger  lagen  ingen  effekt  på  transaktionskostnaderna  då  ingen  kapitalvinst 
uppstått. 

Svenska kronan

För  den  svenska  kronan  finns  ingen  direkt,  marginell  kostnad  för  överföring  mellan  
personer. Vid kontantanvändning är detta som tydligast, där det inte finns någon annan 
kostnad att föra över pengar än den för att kontanterna ska komma mottagaren till handa. 

Vid kortbetalning drabbar avgifterna inte kunden direkt, utan indirekt då de betalas av 
näringsidkaren, då kunden enligt lag är skyddad från att direkt betala dessa avgifter.  80

Detta resulterar naturligt i att kostnaden reflekteras av högre priser för de produkter som 
näringsidkaren  i  fråga  säljer,  då  intäkten  för  att  täcka  näringsidkarens  kostnader  för 
kortbetalning  måste  komma  någonstans  ifrån,  och  då  den  närmsta  kostnadskrävande 
funktionen - själva transaktionen - är förbjuden att belastas, kan med fog antas att den näst 
närmsta funktionen kommer att användas. Denna funktion kan antas vara varorna själva 
som ingår i (eller har möjlighet att ingå i) transaktionen. Alltså är resultatet troligast högre 
priser i butiker som accepterar kortbetalning.

Således kan sägas att i den svenska kronan finns en hel del kostnader, som dock i mångt 
och mycket bärs dessa kollektivt på olika sätt. För att finansiera hela penningväsendet i sig 
krävs Riksbanken och dess produktion för att åstadkomma till exempel sedlar och mynt. 
Sådana  produktionskostnader  betalas  av  alla  som  betalar  skatt  i  Sverige,  då  dessa  är 

 5e kap Lag (2010:751) om betaltjänster:80

1§, sista stycket lyder: ”En betalningsmottagare får inte ta ut någon avgift av betalaren vid användning av ett 
betalningsinstrument.”
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statliga  institut  som drivs  av  skatteintäkter.  Finansiering  av  kortbetalningar  har  också 
kollektiv karaktär då alla som handlar i en specifik butik som accepterar kortbetalning får 
bära näringsidkarens kostnad för denna tjänst genom högre priser i butiken.

Därav kan sägas att transaktionskostnader är markant mer framträdande vid användande 
av Bitcoin än vid svensk krona, då en konsument som använder Bitcoin måste bära sin 
kollektiva del av kostnaden för upprätthållandet av den svenska kronan utöver de avgifter 
som drabbar  dennes  transaktion vid  överföring  av  Bitcoin.  På  lång sikt  (efter  att  den 
initiala penningökningen i bitcoin avtagit) kan sägas att marginalkostnaden för en Bitcoin 
transaktion är lika med samhällets marginalkostnad för Bitcoin transaktionen, då man vid 
transaktionens utförande tvingas betala de avgifter som krävs för att nyttja nätverket i 
form av transaktionsavgifter. Marginalkostnaden i monetär bemärkelse bärs alltså helt av 
användaren av valutan, den faktiska transaktionsutövaren, och är därmed densamma som 
den kostnad samhället har för transaktionen (Bitcoin ≡ BTX):

 
Men  för  den  svenska  kronan  gäller  att  kostnaden  av  en  transaktion  som  en  individ 
genomför  bärs  av  alla  inom  landet  (eller  åtminstone  alla  skattebetalande  individer  i 
landet),  oavsett  om dessa använder  valutan eller  ej.  Transaktionen är  gratis  i  monetär 
bemärkelse  för  den  som  använder  den.  Alltså  är  dess  marginalkostnad  noll  för 
användaren av valuta, men med en samhällelig kostnad skild från och större än noll för att 
upprätthålla penningväsendet:

Konkurrens
Nyttofaktorerna

Preferensen för  valuta bestäms av den uppfattade nyttan hos konsumenten,  då valuta 
måste betraktas som ett  medel,  som vilken annan tillgång som helst,  för att  uppnå ett 
avsiktligt  mål.  Således  kommer  en  sådan  valuta  som  bäst  innehar  de  kvalitéer  som 81

motsvarar efterfrågan också vara en föredragen valuta.

 ”Human action is purposeful behavior” C.f. Mises Ludwig von (1949):  Acting Man i Human Action The Scholars Edition. 81

Mises Ludwig von:  A First Analysis of the Category of Action: Ends and Means i Human Action The Scholars Edition. sid. 92 
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Nyttofaktorn värdelagring  i  form av penningmängd,  samt transaktionskostnaderna som 
onyttefaktorer  undersöktes  ovan.  Resultatet  är  tvetydigt  där  den  svenska  kronan  i 
avseende på penningmängd inte följer någon mall för sitt beteende, annat än Riksbankens 
mål  på 2% inflation per  år.  Detta  är  ett  mål  som inte  behöver betyda att  inflationen 82

faktiskt stannar vid 2% eller att deflation inte uppträder i valutan. Det finns inga inbyggda 
spärrar för dess penningmängd, vilken har möjlighet att kraftigt variera beroende på hur 
takten på kreditexpansion (kreditmultiplikatorn) eller räntan (reporäntan och därmed den 
monetära basen) förändras. 

En sådan expansion av vare sig monetär bas (MB) eller kreditmultiplikator kan ej ske i 
Bitcoin. MB motsvarar i Bitcoin i själva verket alla enheter Bitcoin som finns. Men i den 
svenska  kronan  är  en  expansion  av  MB  -  såvida  Riksbanken  håller  ett  keynesianskt 
perspektiv - ofrånkomlig i perioder där den aggregerade efterfrågan anses vara för låg. 
Det är i just sådana perioder Bitcoin har möjlighet att generera mer nytta i avseende på 
nyttofaktorn värdelagring då dess penningmängd har större möjlighet att vara konstant 
eller minskande än den svenska kronan. Den svenska kronan, vilken har ett inflationsmål 
på 2% torde också mellan sådana perioder lida av en högre ökning i prisnivå än Bitcoin. 
Detta på lång sikt, där den initiala ökningstakten av Bitcoin avtagit.

Således kan med fog antas att Bitcoin i avseende på värdelagring är i stånd att generera 
högre  nytta  för  användaren  av  en  sådan valuta  som betalmedel,  relativt  den  svenska 
kronan:

Dock så visar undersökningen på ett motsatt resultat i avseende på transaktionsavgifterna 
i Bitcoin relativt den svenska kronan. Denna onyttefaktor visar sig tydligast i Bitcoin, där 
transaktionsavgiften (på lång sikt) alltid tillfaller den som utövar transaktionen och vid 
transaktionsögonblicket.  Detta  tillsammans  med  de  transaktionskostnader  som  tillförs 
Bitcoin  användning  genom  dess  bokföringsskyldighet  ger  att  onyttan  i  avseende  på 
transaktionsavgifter är av större magnitud i Bitcoin relativt den svenska kronan:

 Riksbanken ”Inflationsmålet”82
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De sammanvägda nyttofaktorerna

Undersökningen  har  alltså  landat  i  att  det  råder  en  motsatt  nyttoeffekt  mellan 
transaktionsavgifter  och  värdelagring  i  de  två  valutorna,  där  det  å  ena  sidan för  den 
svenska  kronan  råder  lägre  transaktionskostnader  men  också  lägre  möjlighet  till 
värdelagring.  Och  i  Bitcoin  råder  högre  transaktionskostnader  men  också  större 
möjligheter för värdelagring. Vi kan alltså inte ännu säga något om vilken av valutorna 
som  har  den  högsta  sammanvägda  nyttan  eftersom  de  båda  faktorerna  arbetar  mot 
varandra för bägge valutorna.

Men  vad  vi  kan  se  är  att  det  finns  en  skillnad  i  dessa  två  nyttofaktorers  natur. 
Värdelagringen är högst beroende av prisnivåförändring,  en faktor endogen för denna 
undersökning,  och därmed finns en brytpunkt  i  differensen mellan de två valutorna i 
prisnivåförändring,  där  den  ena  valutan  plötsligt  uppfattas  mer  nyttogivande  än  den 
andra, totalt sett. Denna brytpunkt är den skillnad i prisnivåförändring som uppfattas av 
allmänheten och som förväntas för framtiden. Den framtida prisnivåförändringen är i sin 
tur beroende av  den aktuella penningmängdsförändringen. 

Det  intressanta  är  inte  hur  mycket  eller  hur  liten  penningmängdsförändringen,  och  i 
förlängningen prisnivåförändringen är i de bägge valutorna, utan hur dessa förändras i 
förhållande  till  varandra.  Om  en  hög  penningmängdsökning  förväntas  i  den  svenska 
kronan, förväntas också en högre prisnivåökning ske i den svenska kronan i framtiden. 
Alltså  uppstår  inflationsförväntningar i  den svenska kronan.  Denna förväntan drabbar 
inte Bitcoin, dess konstanta penningmängd innebär att - givet att efterfrågan på den som 
valuta  inte  minskar  -  dess  prisnivå  inte  kan  öka.  Högre  inflation  ger  alltså  sämre 
värdelagringsmöjligheter  i  den  svenska  kronan  och  den  depricieras  i  förhållande  till 
Bitcoin. Värdelagrings möjligheterna i den svenska kornan är således en negativ funktion 
av inflationen (!) i den svenska kronan:

Och då nyttan i den svenska kronan härleds från dess nyttofaktor värdelagring, minskar 
nyttan  i  den  svenska  kronan i  avseende  på  värdelagring  som en  negativ  funktion  av 
inflation:
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Så  ju  högre  prisnivåökning  och  inflation  som  sker  i  den  svenska  kronan,  ju  högre 
nyttoskillnad i avseende på värdelagring uppstår mellan de två valutorna:

Differensen i nytta i avseende på värdelagring är därmed en positiv funktion av 
inflationen  i  svensk  krona,  för  ju  högre  inflationen  är  i  den  svenska  kronan  ju  större 
nyttodifferens mellan de båda valutorna uppstår:

Skillnaden i nytta mellan de båda ökar i avseende på värdelagring med ökande inflation i 
den svenska kronan; alternativnyttan i avseende på värdelagring i att byta valuta från den 
svenska kronan till  Bitcoin ökar.  Och samtidigt  som detta  sker  är  differensen i  onytta 
härledd från transaktionskostnader oförändrad. Således finns en brytpunkt beroende av 
inflationen  i  svenska  kronan,  som om den  överträds,  leder  till  att  den  sammanvägda 
nyttan  av  Bitcoin  överstiger  den  av  den  svenska  kronan.  Alltså,  onyttan  av 
transaktionsavgifterna i Bitcoin relativt den svenska kronan övervägs av nyttovinningen 
av värdelagring i  Bitcoin relativt  den svenska kronan och därför  överväger den totala 
nyttan i valutan Bitcoin den i svenska kronan när denna brytpunkt är passerad. 

Så när inflationstakten i den svenska kronan (πsek) överträder brytpunkten (g) får vi en 
total nytta högre i Bitcoin än för den svenska kronan, medan motsatsen råder när denna 
brytpunkt inte är överträdd:

Där  g  är  den  subjektiva  brytpunkten  som skiljer  sig  åt  mellan  alla  individer,  då  den 
uppfattade kostnaden av att byta valuta och de inneboende avgifterna och kostnaderna av 
att använda Bitcoin uppfattas som olika mödosamma för olika individer. 
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Preferens

De individer som nyttjar valutan nyttjar den för att de nyttofaktorer valutan har uppfyller 
de mål som man vill nå med pengar som medel. Därför uppstår också preferens av valuta 
från hur väl den förväntas uppfylla dessa nyttofaktorer. Således, om nyttofaktorerna är 
sådana att en valuta framför en annan kan generera högre nytta för en individ, kommer en 
sådan valuta att väljas så att den maximerar en individs nytta, således väljs den valuta 
som anses kunna generera högst nytta i förhållande till den andra. Efterfrågan av valuta 
styrs alltså av vilken valutapreferens individer har, vilket beror på vilken valuta som anses 
och förväntas kunna generera högst nytta för användaren i framtiden, vilket alltså beror 
på nyttofaktorerna och därmed inflationstakten i den svenska kronan. Takten av denna 
efterfråge-förändring,  dess magnitud, är alltså en funktion av nyttogenereringen av de 
bägge valutorna och den förväntade nyttogenereringen. Detta är i sin tur, som fastställts 
ovan, en funktion av inflationen i den svenska kronan:

Denna möjlighet till valutabyte för inrikes handel har alltid funnits i någon grad eftersom 
det  alltid funnits  alternativ i  vid mening,  såsom guld och utländska valutor  att  tillgå. 
Gällande  dessa  alternativa  valutor  så  kan  deras  brist  på  likviditet  i  samhället 
argumenteras vara en drivande faktor till att ett valutabyte tidigare inte uppfattats som 
attraktivt. Gällande guld kan detta antas vara en följd av den lag som förbjuder privat 
utgivande av sedlar och mynt , eftersom guld genom dessa medel skulle kunna få en 83

mycket mer lätthanterlig karaktär genom att valörer skulle kunna uppkomma på ett sätt 
som det i mångt och mycket odelbara, fysiska guldet inte lätt kan uppnå. Dessutom skulle 
det kunna hanteras på precis samma sätt som den svenska kronan i form av sedlar, mynt 
och även konton för guldinlösen. Gällande utländsk valuta kan man se att det inte finns 
stor  alternativnytta  i  att  byta  till  en  sådan  eftersom  dess  nyttofaktorer  i  form  av 
inneboende egenskaper,  främst värdelagring,  är mycket lik den svenska kronan. Dessa 
faller  i  troligen  alla  fall,  eller  åtminstone  i  en  klar  majoritet  av  fallen,  också  inom 

 5e kap Lagen (1988:1385) om Sveriges Riksbank:83

1 § "Enligt 9 kap. 14 § regeringsformen har Riksbanken ensam rätt att ge ut sedlar och mynt. Fullmäktige skall 
bestämma utformningen av de sedlar och mynt som banken ger ut."

9e kap Regeringsformen:
14 § "Endast Riksbanken har rätt att ge ut sedlar och mynt. Bestämmelser om penning- och betalningsväsendet 
meddelas i övrigt genom lag."

Hämtad från Riksbank.se 2014-05-03
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definitionen  av  en  kreditvaluta  som  karaktäriseras  av  kreditexpansion  och  en  flexibel 
monetär bas.  

Den svenska kronan kan alltså med enkla medel och mot lägre kostnader väljas bort, till 
förmån  för  ett  alternativ  -  Bitcoin  -  som  har  möjlighet  att  uppfylla  behoven  av 
nyttofaktorer till en lika god eller högre grad. Därmed har Riksbanken en ny aspekt att 
väga  in,  nämligen  denna  nyttofaktor  i  den  svenska  kronan,  värdelagringen.  För 
konsumenter  som nyttjar  de  egenskaper  som valutan  innehar  kan,  om önskemålen  ej 
uppfyller de krav som ställs på valutan i form av värdelagring, helt enkelt välja bort den. 
Detta till förmån för en valuta som innehar de egenskaper man söker. Detta innebär för 
Riksbanken att konsumentens nyttouppfyllelse, eller snarare, konsumentens upplevda och 
förväntade nyttouppfyllelse av valutan nu är en mer relevant variabel att ta hänsyn till för 
att uppnå fortsatt spridning och användande av den svenska kronan i framtiden. Staten är 
nu alltså endast en av flera aktörer på denna marknad, en aktör som konkurrerar med sin 
produkt, den svenska kronan.

Konkurrensen leder således till att staten genom Riksbanken behöver förvalta sin valuta 
som en produkt. Den behöver uppfylla de nyttofaktorer som efterfrågas i en valuta och 
därför  måste  makroekonomiska  överväganden  även  göras  på  mer  affärsmannamässiga 
grunder, där hänsyn behöver tas till  hur valutans nyttofaktorer förändras, vilket avgör 
huruvida dess kunder - valutakonsumenterna - kommer att behålla den produkt som den 
svenska kronan nu blivit, eller byta bort den mot ett konkurrerande alternativ.

Keynesiansk problembild
Penningpolitikens effekter

Penningpolitiska medel  i  form av räntesänkningar och stimulans genom expansion av 
penningmängden är kärnan i den keynesianska doktrinen. Dessa medel kan förväntas att 
Riksbanken  nyttjar  i  situationer  där  Sveriges  ekonomi  anses  lida  av  aggregerat 
efterfrågeunderskott.  Dessa medel genererar på lång sikt inflation och prisnivåökning i 
den svenska kronan och skapar på kort sikt högre inflationsförväntan för den svenska 
kronan. Nyttofaktorn värdelagring blir alltså svagare i den svenska kronan av att dessa 
medel  används.  Sådan  försvagning  av  nyttofaktorn  gör  att  alternativnyttan  i  att  byta 
valuta då stiger, och alternativkostnaden av att behålla den svenska kronan likaså stiger. I 
och med detta finns fog att anta att efterfrågan skulle sjunka för den svenska kronan, till 
förmån för det alternativ som identifierats som Bitcoin. Detta i och med att individer som 
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uppfattar nyttan i Bitcoin större än den för svenska kronan - alltså för de individer där 
brytpunkten g är  passerad -  börjar  att  sälja  sina svenska kronor och istället  efterfråga 
Bitcoin.

Denna  sjunkande  efterfrågan  på  den  svenska  kronan  får  dess  värde  att  sjunka,  den 
depricieras. Då det är pengarnas värde som ger den hela dess köpkraft, betyder detta per 
att den svenska kronans köpkraft minskar. Köpkraften är vital för att stimulera efterfrågan 
i svenska kronor i samhället, då det är genom pengarnas köpkraft som man syftar att öka 
den  aggregerade  efterfrågan.  Om  dess  köpkraft  minskar  blir  också  effekten  av 
penningpolitiken mindre; de nya svenska kronorna som skapats av penningpolitiken blir 
värda mindre till följd av, utöver inflationen som resulterar av penningmängds-ökningen, 
den minskade efterfrågan av den svenska kronan.

Detta som en följd av att inflationsförväntningarna ökar och att ett mer nyttogenererande 
alternativ finns att tillgå. Målet att stimulera efterfrågan genom penningpolitik blir således 
svårare att uppnå och det finns reella risker till att processen tar fart, genom att utebliven 
effekt  på  aggregerad  efterfrågan  kan  resultera  i  en  än  aggressivare  stimulans  av 
aggregerad efterfrågan. Den ytterligare penningpolitiken bäddar då för att denna negativa 
spiral förstärks och att den svenska kronan tappar värde allt snabbare, vilket då kräver än 
starkare stimulanser för  att  stimulera aggregerad efterfrågan.  Denna negativa spiral  är 
vägen till hyperinflation i den svenska kronan.

Penningpolitiken begränsas

Det  är  emellertid  rimligt  att  anta  att  Riksbanken  agerar  för  att  förhindra  att  sådan 
hyperinflation tar fart. Man är då begränsad till en så låg inflationsnivå att inget konstant 
flöde från den svenska kronan till förmån för Bitcoin föreligger. Detta lämnar utrymmet att 
utföra penningpolitik till att anta en affärsmannamässig karaktär, då besluten som leder 
till inflationsförväntan måste utföras med hösta försiktighet för att upprätthålla ett gott 
varumärke i den svenska kronan, ett varumärke som bygger på tillit att Riksbanken inte 
urholkar dess värde.

Detta begränsar penningpolitikens magnitud och de makroekonomiska övervägandena 
tvungna att anta en sekundär roll, där den primära rollen blir att förvalta valutan så väl att 
dess  nyttofaktorer  upprätthålls.  Detta  därför  att  för  aggressiv  stimulans  genom 
penningpolitik  riskerar  att  skapa  den  negativa  spiralen  som  beskrivs  ovan,  där  den 
efterföljande hyperinflationen leder till  att den svenska kronan helt slutar att användas 
och  penningpolitiken  då  sätts  helt  ur  funktion.  Riksbanken  förlorar  således  alla  sina 
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verktyg. Dessa stimulanser kan  således inte längre ske helt utifrån de makroekonomiska 
modellerna, då den nya faktorn i form av möjlighet och incitament till valutabyte finns 
närvarande. Hur starkt begränsad man är i  utförandet beror således på konsumentens 
uppfattade  nyttoförändringar  som  uppstår  som  följd  till  dessa  åtgärder,  alltså  vilken 
brytpunkt  gj   som  finns  för  människor  i  samhället  och  hur  dessa  är  fördelade  bland 
befolkningen.

För de individer där brytpunkten gj överträtts och som bytt valuta till Bitcoin för att istället 
konsumera, investera och handla i  Bitcoin kan antas ha oförändrade eller till  och med 
sjunkande incitament till att konsumera. Penningpolitikens effekter leder till att prisnivån 
i Bitcoin sjunker till  följd av den ökade efterfrågan på Bitcoin i kombination med dess 
statiska eller sjunkande penningmängd. Enligt teorin om rationella förväntningar baserar 
individer  sin  kunskap  om  framtiden  på  vad  de  rationellt  kan  förvänta  sig  utav 
framtiden.  I den keynesianska läran argumenterar man för att om deflation finns och 84

även kan förväntas i framtiden, vilket är fallet med Bitcoin som valuta, kommer man att 
förskjuta sin konsumtion så långt in i framtiden som möjligt. Detta för att ta vara på att de 
pengar man innehar är mer värda i framtiden och därmed blir även konsumtionsvaror 
billigare i framtiden. Av detta följer att konsumtionstakten sjunker om man innehar en 
valuta  med  deflation.  Till  följd  av  denna  lägre  konsumtionstakt  för  den  del  av 
befolkningen  som  bytt  valuta  till  Bitcoin,  skulle  den  aggregerade  efterfrågan  avta 
ytterligare.

Penningpolitiken riskerar därför att misslyckas och den aggregerade efterfrågan kvarstår 
på en sådan nivå att samhället fastnar i lågkonjunktur och konstant negativt BNP-gap. 
Valutakonkurrens kan därför leda till systemrisker då samhället inte kan stimuleras ur en 
lågkonjunktur i samma utsträckning som tidigare, då penningpolitiken är begränsad för 
att  hålla  nytta  uppe  i  den  svenska  kronan  för  att  behålla  användare.  Och  att  behålla 
användare i valutan är det enda långsiktiga alternativet för att behålla de penningpolitiska 
verktygen hos Riksbanken. Detta är en given och troligen mycket omfattande onytteaspekt 
eller  stark  externalitet  av  Bitcoin  användning  på  samhällsnivå  i  den  keynesianska 
analysen.

Hur detta förändrar den totala nyttobilden av Bitcoin är svårt att uppskatta, men med 
tanke på de konsekvenser en lågkonjunktur och en avsaknad av ekonomisk tillväxt kan ha 
för ett samhälle och till och med statsskick får med fog anta att, trots den nyttogenerering 
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vi  kommit  fram  till  på  mikroekonomisk  nivå  av  Bitcoin  användning,   de 
makroekonomiska implikationerna av fenomenet resulterar i en netto onytta av Bitcoin 
användning. Den externalitet behandlad ovan i form av makroekonomiska problem måste 
helt  enkelt  antas  vara  av  sådan  magnitud  att  den  slår  ut  de  nyttorna  som  enskilda 
individer kan anses ha av dess funktioner som bytesmedel.

Det ”ursprungliga” problemet

Keynes ursprungliga problematisering finns dock kvar i botten av problemet, nämligen 
det  så  kallade  lönestelhetsproblemet  som  anses  ligga  till  grund  för  hela 
konjunkturnedgången i den keynesianska analysen. Om denna inte skulle föreligga skulle 
priserna på insatsvarorna i produktionen korrigeras vid en konjunkturnedgång och hålla 
sig såpass låga att produktionen ofta skulle kunna fortsätta utan att företagen behöver gå i 
konkurs och omstruktureras.

Så om lönestelhetsproblemet skulle åtgärdas genom att begränsa den monopolmakt som 
fackförbunden  innehar,  kan  denna  onytta  på  makroekonomisk  nivå  undvikas,  då 
lönestelheten anses vara en faktor som en depression inte kan existera utan. Således skulle 
en  positiv  nettonytta  kunna  resultera  av  Bitcoin,  då  dess  implikationer  på 
makroekonomisk nivå i en sådan situation skulle vara neutral.

Hur rimligt att anta att denna åtgärd faktiskt kan ske på praktisk-politisk nivå är dock en 
fråga som får gå obesvarad ur denna undersökning. Det torde finnas god anledning att 
anta  att  ett  sådant  politiskt  förslag innehar  viss  potential  till  att  möta motstånd i  den 
demokratiska debatten.

Österrikiska skolans problembild
Att  penningmängden är  ökande i  de  traditionella  kreditvalutorna  är   en  onytteaspekt 
enligt  valuta-nyttobilden.  Utöver  denna  finns  det  enligt  den  österrikiska  analysen  en 
annan effekt som i högsta grad är onytteskapande, nämligen hela konjunkturfenomenet. 
Österrikiska  skolans  analys  av  fenomenet  utgår  från  just  kreditexpansionen  som  en 
nödvändig komponent för att  konjunkturen överhuvudtaget ska kunna  existera så som 
den idag gör,  med återkommande upp och nedgångar  till  följd  av överinvesteringar  i 
specifika produktionssektorer.

Den inneboende inflationen i den svenska kronan skulle dra användare från den svenska 
kronan till Bitcoin till följd av av den onytta inflationen skapar för nyttofaktorerna i den 
svenska  kronan.  Följden  är  inte  bara  den  nyttoökning  som  sker  för  varje  individ  på 
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mikroekonomisk nivå av att ha bättre värdelagringsegenskaper i bytesmedlet, utan också 
de  makroekonomiska  implikationerna  av  detta.  Då  ekonomin,  investeringar  och 
konsumtion,  i  större  andel  skulle  bygga  på  Bitcoin  skulle  också  effekterna  den 
kreditexpansion inneboende i den svenska kronan komma att påverka en mindre andel av 
ekonomin.  Därför  skulle  den  ursprungliga  ojämvikten  som  uppkommer  till  följd  av 
kreditexpansion, vilken resulterar i  ohållbara investeringar, drabba samhället i  en lägre 
grad.  Detta  då  kreditexpansionen  endast  sker  i  den  svenska  kronan.  En  generell 
preferensförändring bland befolkningen, från svensk krona till Bitcoin, ger att ekonomin i 
större  utsträckning  baseras  på  Bitcoin.  Alltså  skulle  endast  en  andel  av   den  totala 
ekonomin, den andel som är svensk krona, kunna skapa ohållbara investeringar genom 
ojämvikt i  det  monetära systemet,  vilket  med sjunkande andel av totalvärdet pengar i 
landet också skulle leda till en reell minskning av sådana ohållbara investeringar. Landet 
skulle då drabbas mildare av konjunkturcykeln ju större andel av penningväsendet som 
flyttas över till Bitcoin. 

Konsekvenserna detta skulle ha på den samhälleliga nyttan är troligen för omfattande för 
att  fullständigt  förstås.  Konjunkturfenomenet  har  många  implikationer  på 
samhällsekonomin,  vilka  många  leder  till  höga  sociala  kostnader.  Till  exempel  den 
arbetslöshet som uppstår till följd av omallokering av kapital och kapitalkonsumtion kan 
antas ha enorma sociala kostnader som ligger utanför den ekonomiska sfärens möjligheter 
att fastställa. Det slöseri av kapital som sådan omallokering och kapitalkonsumtion ger 
upphov till kan vändas till att generera nytta i andra, lönsamma investeringar. Detsamma 
är sant med de förväntade avkastningen av dessa investeringar, som istället för att utebli i 
misslyckade  investeringar,  har  möjlighet  att  vändas  och  vara  nyttogenererande  för  de 
entrepenörer  som  nu  lyckas  med  sina  investeringar  i  större  utsträckning.  Allmän 
instabilitet i  samhället efter en finanskrash eller omfattande arbetslöshet kan tänkas ge 
upphov till allt från social rastlöshet till extremistiska partiers framfart. Det finns därmed 
en mycket stor potential till nyttohöjande effekter på såväl mikro- som makro nivå enligt 
den österrikiska konjunktur-analysen av Bitcoin och dess existens i samhället. 

Systemrisk

Enligt ovanstående analys kan sägas att, snarare än att Bitcoin skulle vara en systemrisk, 
Bitcoin istället kan vara räddningen från den mindre lämpliga valutan som den svenska 
kronan då utgör. Den svenska kronan är alltså till sin natur skapad för att skapa ojämvikt i 
penningmarknaden, vilket diskuterats ovan. Det är implicit av dess struktur och gör att 
ojämvikten uppstår systematiskt. Dessa förändringar i penningmängd och räntenivå kan 
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anses  som  risker  för  ekonomin  om  vi  tar  hänsyn  till  hur  central  räntenivån  är  för 
produktionsstrukturen  och  hur  omfattande  och  destruktiv  ett  krav  på  en  plötslig 
omställning av produktionsstrukturen kan vara för  samhällsekonomin och människors 
socio-ekonomiska situationer. Av detta kan sägas att den svenska kronan snarare är den 
valuta som resulterar i systemrisker.

På den keynesianska kritiken mot den inneboende deflationen i Bitcoin kan anläggas den 
österrikiska skolans generella försvar för deflation.  Man menar att lägre priser inte gör 85

annat än att faktiskt stimulera efterfrågan. Huvudtesen är att lägre priser gör människor 
mer villiga att köpa, då man anser sig få mer värde för pengarna, vilket skulle ge en reell 
stimulans till ekonomin i form av högre kvantiteter i efterfrågan och därmed i påföljande 
produktion. Till  följd av den högre räntenivå som kan anses inträffa i  ett samhälle där 
ingen stimulans kan ske av ränta genom penningmängdsökning, kommer en större andel 
av  lönen  att  sparas  och  en  lägre  andel  konsumeras.  Detta  till  följd  av  den  högre 
avkastningen sparande under sådana förutsättningar kan ge. Konsumtionspropensiteten 
minskar  alltså.  Denna  högre  besparingsgraden  gör  att  mer  finansiellt  kapital  finns 
tillgängligt  för utlåning,  vilket  åter resulterar i  lägre utlåningsräntor och därmed lägre 
investeringskostnader.  Investeringar  skulle  alltså  av  denna  ökande  besparing,  öka  och 
därmed generera än billigare varor,  alltså en förskjutning av utbudskurvan utåt. Detta 
skulle då resultera i än högre konsumtion. Dessutom stimuleras produktionen på så sätt 
att  deflation,  när  den  sker,  sker  i  alla  sektorer  av  marknaderna,  alltså  även  i 
produktionsleden,  vilket  skulle  göra  entrepenörer  mer  villiga  att  investera  eftersom 
kostnaderna för att driva produktionen då också kommer att minska för varje dag.

 Hollenbeck Frank: What’s So Scary About Deflation? 85
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Slutsats
Till följd av den starka närvaron av nyttofaktorn värdelagring i Bitcoin i förhållande till 
den svenska kronan finns goda möjligheter till  att  Bitcoin är mer nyttogivande än den 
svenska kronan. Detta särskilt med avseende på att den nationella valutan är byggd med 
kredit  och  har  en  ostadig  penningmängd  vilket,  särskilt  i  perioder  med  keynesiansk 
politik, resulterar i hög inflation i förhållande till Bitcoin. Implikationerna av detta är en 
hög alternativnytta hos Bitcoin, vilket skapar incitament för valutabyte från den svenska 
kronan till Bitcoin hos individer i samhället.

De keynesianska verktygen för stabiliseringspolitik skulle inte längre vara applicerbara i 
samma utsträckning under sådana förutsättningar jämfört med om den svenska kronan 
inte är inrikes konkurrensutsatt. De nyttofaktorer som efterfrågas i en valuta skulle genom 
marknadskrafterna avgöra vilken valuta  som används.  Som följd  kan Riksbanken inte 
fokusera  enbart  på  makroekonomiska  nyckeltal  i  utformandet  av  penningpolitik,  utan 
måste också se till att den svenska kronan står sig i konkurrensen för att Riksbanken ska 
fortsatt upprätthålla sitt inflytande i det monetära systemet. Hänsyn måste alltså tas till 
valuta-användarna vid utförande av penningpolitik,  vilket  gör att  den svenska kronan 
behöver  förvaltas  som  en  produkt  som  måste  behandlas  affärsmannamässigt  för  att 
upprätthålla sitt varumärke som en pålitlig och nyttogivande valuta. 

Då den främsta gruppen av människor som håller och värderar svenska kronor, nämligen 
den svenska befolkningen, nu har ett alternativ som kan vara lättillgängligt och på andra 
sätt attraktivt ser vi hur riskerna för ett valutabyte till Bitcoin ökar markant i jämförelse 
med  den  situation  som  funnits  innan  Bitcoin.  Detta  är  grunden  till  den  främsta 
systemrisken som går att  identifiera som följd av Bitcoins existens i  den keynesianska 
analysen. Systemrisken identifieras som en följd av att penningpolitiken blir svårare att 
utföra när det finns möjligheter för människor att enkelt välja bort den statliga valutan. 
Således  är  påverkan  på  de  offentliga  penninginstituten  negativ  till  följd  av  denna 
valutakonkurrens, då de delvis skulle förlora möjligheten att nyttja de penningpolitiska 
verktyg  de  har  för  att  manipulera  valutan.  Därmed  skulle  också  den  samhälleliga 
nettonyttan kunna påverkas starkt  negativt  av Bitcoin,  då avsaknad av penningpolitik 
enligt  den  keynesianska  analysen  kan  leda  till  att  samhället  fastnar  i  lågkonjunktur. 
Således skulle den eftersökta systemrisken tydligt manifesteras.
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För att tackla detta problem inom den keynesianska analysen och förhindra att aggregerad 
efterfrågan stannar på en ohållbart låg nivå i kristider föreslås reformer för att minska den 
tröghet som finns i faktorpriserna och främst lönepriserna, i vilken trögheten kommer av 
den monopolmakt som fackförbunden utövar vid löneförhandlingar.

Med den österrikiska konjunkturcykelteorins fokus på de underliggande anledningarna 
till  konjunkturfenomenet  kan  dessa  systemrisker  som identifierats  i  den  keynesianska 
analysen,  inte  identifieras.  Genom  Bitcoin  kan  orsaken  till  konjunkturnedgångar  och 
depressioner utraderas till följd av den jämvikt som kan uppnås i det monetära systemet. 
Detta  genom  att  en  fungerande  och  naturlig  räntenivå  skulle  begränsa  den  ohållbara 
förlängningen av produktionsstrukturen som förekommer som följd av det fraktionella 
bankväsendet  i  den  svenska  kronan.  De  penningpolitiska  instituten  är  därför  inte 
relevanta för en analys med den österrikiska konjunkturteorin, då dess funktioner inte 
längre är nödvändiga. Den nyttogenerering som Bitcoin kan ge upphov till, en avsaknad 
av  återkommande  konjunkturförändringar,  kan  kan  med  fog  sägas  ge  stora  positiva 
bidrag för samhällsnyttan. Utöver detta finns också samhällelig nytta av de nyttofaktorer 
som föreligger i vid användning av Bitcoin som bytesmedel. Systemriskerna skulle därför 
enligt denna analys inte kunna tillskrivas Bitcoin, utan snarare den svenska kronan, om 
man väljer att se systemrisker som en generell funktion inom samhällsekonomins egna 
struktur som ger upphov till att systematiskt skada samhällsekonomin.

För vilken av de två skilda slutsatser av de två analyserna som skett i uppsatsen som kan 
anses ha höst förklaringsvärde för det fenomen vi undersöker, kan endast reduceras ner 
till  en  kunskapsteoretisk  fråga.  De  två  teorierna,  keynesianism  och  den  österrikiska 
konjunkturteorin,  grundar  sig  i  olika  metodologier  där  keynesianismen  bygger  på  ett 
induktivt resonemang, där man under perioder har observerat fenomen och bildat sig en 
uppfattning om hur de aggregerade nyckeltalen påverkas av olika ingrepp i ekonomin. 
Den österrikiska analysen är deduktiv och utgår från mikroekonomins antaganden om 
mänskligt  agerande.  Den  förstnämnda  analysen  är  helt  beroende  av  att  de 
omvärldsfaktorer  som  var  närvarande  vid  observationen  och  bildandet  av  teorin  är 
konstanta i samhället över tid; alltså att det som påverkar fenomenet - förutom det som 
teorin  fångar  -  alltid  är  oföränderligt,  för  att  teorin  ska  hålla.  Den  står  alltså  under 
induktionsproblemet.  Den sistnämnda teorin är inte beroende av detta,  då den inte är 
tillkommen genom observation utan är istället beroende av att de grundantaganden som 
vi gör i nationalekonomin som ämnesområde är sanna. 
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För vilken av dem man bör grunda sin förståelse av är därför upp till var och en individ 
att bedöma huruvida dess grunder är förankrade i något som faktiskt gäller för samhället 
vi idag lever i.  Vilken av teorierna Riksbanken än grundar sin förståelse på och agerar 
utefter kommer de ändå alltid att  vägas och värderas av folket efter hur det påverkar 
deras ekonomiska vardag. Vad individer än väljer efter sådan värdering kan i varje fall 
sägas att en ny faktor finns att ta hänsyn till i makroekonomiska överväganden. En faktor 
vars  betydelse  inte  bör  underskattas.  Vad  den  nyvunna  konsumentmakten  som  i 
framtiden kan dra över valutamarknaden som en storm kan lämna bakom sig är endast 
upp till tiden att utvisa. Vad vi dock kan utvisa av vår kunskap om fenomenet är att vad 
den stormen än drar med sig så kommer en sak alltid att bestå, nämligen vetskapen om att 
ingenting kan vara för evigt. Särskilt inte på en marknad där konsumentens röst görs hörd 
genom  de  marknadskrafter  som  hänsynslöst  och  urskillningslöst  sopar  bort  de 
producenter som inte håller måttet.
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Bilaga
B:1 Skapelsetakt

Av den itererade serien: 

Vilken genererar följande data:
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Diagram 1: Antal enheter Bitcoin i cirkulation



”Maximal ökning i perioden” avser den största ökningen i penningmängd som sker under 
något av åren (det första året) under det aktuella perioden. Åskådliggörs nedan.

År (ca) Penningmängd Maximal ökning i perioden

2009 0 ∞

2013 10500000 12,50	  %

2017 15750000 4,17	  %

2021 18375000 1,79	  %

2025 19687500 0,83	  %

2029 20343750 0,40	  %

2033 20671875 0,20	  %

2037 20835938 0,10	  %

2041 20917969 0,05	  %

2045 20958984 0,02	  %

2049 20979492 0,0122	  %

2053 20989746 0,0061	  %

2057 20994873 0,0031	  %

2061 20997437 0,0015	  %

2065 20998718 0,0008	  %

2069 20999359 0,0004	  %

2073 20999680 0,0002	  %

2077 20999840 0,0001	  %

2081 20999920

2085 20999960

2089 20999980

2093 20999990
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Om ökningstakten för 4-årsperioderna slås ut linjärt över de fyra åren fås följande data:

Vilket åskådliggörs i diagrammet nedan:

År (ca) Penningmängd Inflation

2009 0

2010 2625000 100,00 %

2011 5250000 50,00 %

2012 7875000 33,33 %

2013 10500000 12,50 %

2014 11812500 11,11 %

2015 13125000 10,00 %

2016 14437500 9,09 %

2017 15750000 4,17 %

2018 16406250 4,00 %

2019 17062500 3,85 %

2020 17718750 3,70 %

2021 18375000 1,79 %

2022 18703125 1,75 %

2023 19031250 1,72 %

2024 19359375 1,69 %

2025 19687500

�

�52

0,00 %

1,00 %

2,00 %

3,00 %

4,00 %

5,00 %

6,00 %

7,00 %

8,00 %

9,00 %

10,00 %

11,00 %

12,00 %

2013 2021 2029 2037 2045 2053 2061 2069

Maxökning per period



Verifikation av beräknade data:

2013-01-01 ska enligt beräkningar 10’500’000 bitcoin ha skapats.  
Blockchain.info visar för detta datum 10’613´000st.86

Avvikelse: 113´000, vilket motsvarar 1,06% avvikelse.

2014-01-01 ska enligt beräkningar 11’812’500 bitcoin ha skapats.  
Blockchain.info visar för detta datum 12´198´000st.87

Avvikelse: 385´500, vilket motsvarar 3,01% avvikelse.

***  
Avvikelsen kommer troligen av att tidsperioden är något förskjuten. Års-skifterna tycks ha 
skett  tidigare  i  den  faktiska  ökningen.  Skiftet  till  ny  ökelsetakt  skedde  t.ex.  enligt 
Blockchain.info i december 2012, men koden ovan approximerar detta till  januari 2013. 
Således finns ett visst tidslagg. Detta kommer inte att korrigeras för, avvikelsen anses här 
vara liten nog att acceptera.

 Blockchain.info: Total Bitcoins.86

 Ibid.87

�53

0,00 %

1,00 %

2,00 %

3,00 %

4,00 %

5,00 %

6,00 %

7,00 %

8,00 %

9,00 %

10,00 %

11,00 %

12,00 %

13,00 %

14,00 %

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Inflation 2013-2024

https://blockchain.info/sv/charts/total-bitcoins


Det finns dock med detta som underlag viss risk för att inflationen i Bitcoin är något högre  
i praktiken än vad som beräknats i uppsatsen.

B:2 Marknadsomslutning

Följande definition av marknadsomslutning används i uppsatsen:

Börsvärde (Market cap) = antalet bitcoin i omlopp x marknadspriset i USD 

Växelkurs enligt SEB  (antages för alla datum av bekvämlighets skäl): 6,575 SEK/USD:88

Datum Market cap (USD) Market cap (SEK)

1 Juni 2013: $1’350’000’000.  Ger 8’876’250’000 SEK.89

1 Dec 2013: $13’900’000’000.  Ger 91’392’500’000 SEK.90

1 Juni 2014: $8’110’020’836. Ger 53’323’386’997 SEK.91

 Per 2014-05-14 http://www.seb.se/pow/apps/aktielistor/spotprices.aspx, 6,575 (genomsnitt köp-sälj)88

 http://blockchain.info/en/charts/market-cap 89

 Ibid.90

 Ibid.91
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