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Sammanfattning  

Den digitala valutan Bitcoin har uppmärksammats mycket på senaste tid, bland annat på 

grund av dess höga volatilitet och stigande popularitet. Syftet med denna studie är att ta reda 

på varför företag har valt att implementera och använda Bitcoin som ett betalningsalternativ. 

Dessutom undersöka vilka kostnader och fördelar företag upplever med att acceptera Bitcoin 

som betalningsmedel, samt hur de ser på säkerheten och risker som kan uppstå. Studien 

utfördes med ett kvalitativt tillvägagångssätt där sex intervjuer genomförts med sex olika 

företag som tar emot Bitcoin som betalningsmedel. Studiens resultat visade på att det är flera 

olika faktorer som leder till att företag väljer att implementera Bitcoin som betalningsmedel. 

Den upplevda säkerheten var hög och de risker som förknippas med Bitcoin upplevdes inte 

som stor hos de tillfrågade respondenterna. Resultatet visade även att kostnaderna med 

Bitcoin som betalningsmedel är låga för företag, men att de till skillnad från tidigare studier 

visade på en väldigt hög transaktionskostnad för konsumenter. 

 

Nyckelord: Bitcoin, betalningsmedel, risk, säkerhet, kostnad, implementering och fördelar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The digital currency Bitcoin has attracted a lot of attention lately, partly because of its high 

volatility and rising popularity. The purpose of this study was to find out why companies 

have chosen to implement and accept Bitcoin as a payment method. Furthermore, investigate 

what costs and benefits companies experience from accepting Bitcoin as a means of payment, 

as well security concerns and risks related to Bitcoin. The scientific method of observation 

used to gather information was through qualitative research where interviews were conducted 

with six different companies that accepts Bitcoin as a means of payment. The study's results 

indicate that there are several factors that lead to companies choosing to implement Bitcoin as 

a payment method. It is perceived to be of high level of security as well the risks associated 

with Bitcoin are not perceived to be major among the respondents. The result showed that the 

costs of accepting Bitcoin as a means of payment are low for companies but unlike previous 

studies, it showed very high transaction fees for consumers. 

 

Keywords: Bitcoin, means of payment, risk, security, cost, implementation and benefits.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Definitionslista: 

 

Bitcoinadress:  Kallas också Bitcoinnyckel, fungerar som ett 

kontonummer som används vid transaktioner. 

 

Bitcoin nyckel:  Kallas också Bitcoinadress, fungerar som ett 

kontonummer som används vid transaktioner. 

 

Blockkedja:  En distribuerad databas som registrerar och lagrar 

transaktioner i ett block.  

 

Distribuerad databasteknik:  En teknik som möjliggör transaktioner utan central part, 

genom ett stort nätverk av datorer.  

 

Kryptografi:  Ett matematiskt chiffer som skapar en hög nivå av 

säkerhet för att skydda blockkedjan och plånböcker.  

 

Kryptovaluta:  Elektroniska pengar som fungerar genom kryptering. 

Bitcoin är en typ av kryptovaluta.  

 

Miners:     Den person som utvinner Bitcoins, på svenska grävare.  

 

Mining:  Den process där en grävare löser matematiska problem 

för att skapa nya Bitcoins, på svenska utvinning. 

 

Peer-to-peer nätverk:   Ett sammankopplat nätverk, av datorer utan hierarki.  

 

Virtuell valuta:  Ett betalningsmedel i digital form som framförallt 

används vid betalningar över internet.  
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1. Inledning  

___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras studiens bakgrund som leder vidare till problemdiskussionen. 

Därefter beskrivs studiens syfte och dess undersökningsfrågor samt avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Fenomenet pengar härstammar långt bak i tiden och har funnits lika länge som organiserade 

samhällen. Före uppkomsten av pengar använde sig människan av byteshandel där varor och 

tjänster växlades mot andra varor och tjänster (Ögren 2015). För att minska på 

transaktionskostnaderna som uppstod vid byteshandel började priser mätas i en fast vara, 

exempelvis bärnsten eller kakaobönor (Wetterberg 2009). För att underlätta transaktioner 

ytterligare tillverkades de första mynten av avklippta metallbitar, för att garantera värdet av 

mynten präglades dem. Allteftersom handeln bedrevs via större geografiska områden 

utvecklades kreditsystem för att underlätta handel mellan olika länder och valutor samt 

skydda sig mot stölder (ibid). 

  

Under 1200-talet handlade många köpmän med växlar som sedan kunde lösas in av 

växelmäklare i olika valutor. De första bankverksamheterna startade redan på 1100-talet i 

Venedig och Geuna, år 1656 öppnade Sveriges första växel-och lånebank, Stockholm Banco. 

Invånarna kunde då sätta in sina pengar i olika valutor och låna pengar i utbyte mot en 

säkerhet i form av exempelvis värdefulla föremål eller borgenärer. År 1661 började 
Stockholm Banco ge ut kreditivsedlar för att underlätta kontanthanteringen, vilket också var 

de första sedlarna som gavs ut i Europa. Stockholm Banco gjorde dock det stora misstaget att 

försöka mätta marknaden på sedlar, vilket ledde till att kreditivsedlarna sjönk i värde och 

banken fick stänga ner. Till följd av detta haveri grundades Sveriges Riksbank år 1668 

(Riksbanken u.å.a). 

 

På 1700-talet genomfördes en myntreglering och riksdalern var från denna tid Sveriges enda 

tillåtna mynt. På 1800-talet började privatbanker att ge ut sedlar, detta ändrades år 1904 då 

Sveriges Riksbank fick ensamrätt om att ge ut sedlar i Sverige och har sedan dess ansvaret för 

Sveriges penningpolitik (Riksbanken u.å.b). 

 

Under 1900-talet utvecklades finansiella och teknologiska uppfinningar för att minska 

transaktionskostnader vid överföring av pengar och vid betalningar. Uttagsautomaten 

introducerades år 1967 och möjligheten för människor att få tag i kontanter ökade drastiskt. 

1970 lanserades betalkortet vilket underlättade transaktioner. I samband med internets 

genombrott på 1990-talet introducerades internetbanker, vilket ledde till en stor minskning av 

transaktionskostnader, då det blev möjligt att förflytta pengar mellan bankkonton i hemmet 

med datorns hjälp (Riksbanken 2017). 

 

Digitaliseringens framväxt har lett till revolutionerande samhällsförändringar. Den 

teknologiska utvecklingen har medfört till att nya produkter och tjänster skapats, samt att nya 

affärsmodeller bildats. Exempelvis har banksektorn genomgått betydande förändringar där 

flera av dess tjänster har digitaliserats (Svenskt Näringsliv 2016). Under 2000-talet 

introducerades en rad innovationer på den finansiella marknaden, bland annat BankID som är 
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ett sätt för människor att legitimera sig virtuellt. Swish är ytterligare en innovation som gör 

det möjligt att med hjälp av en mobilapp förflytta pengar på några sekunder mellan 

bankkonton i Sverige (Riksbanken 2017).  

1.1.2 Bitcoin 

År 2008 skapades världens första kryptovaluta, Bitcoin, vars uppfinnare går under 

pseudonymen Satoshi Nakamoto (Nakamoto 2008). Bitcoin är den första decentraliserade 

digitala valuta, vilket innebär att den inte styrs eller kontrolleras av någon central auktoritet, 

exempelvis en centralbank. Bitcoins betalningssystem fungerar genom ett peer-to-peer 

nätverk som möjliggör onlinetransaktioner utan någon tredjeparts inblandning. Samtliga 

Bitcoin-transaktioner registreras i en publik distribuerad huvudbok, som kallas blockkedja. 

Transaktionerna kontrolleras mot blockkedjan för att säkerhetsställa att Bitcoin inte 

dubbelspenderas. Innan Bitcoins uppkomst kunde inga online transaktioner genomföras utan 

att en tredje part varit involverad för att verifiera transaktionen. Bitcoinsystemet har löst 
problemet med hjälp av distribuerad databasteknik genom att transaktioner säkras och 

verifieras via asymmetrisk kryptering (Brito & Castillo 2016). Asymmetrisk kryptering 

fungerar genom att varje användare får två olika krypteringsnycklar, en som är ”publik” och 

en som är ”privat”. Dessa krypteringsnycklar är unika, vilket innebär att inga andra likadana 

nycklar existerar. Den publika nyckeln kan spridas till allmänheten, däremot bör den privata 

nyckeln hållas hemlig (Segendorf 2014). Nycklarna förvaras i en “wallet” som fungerar som 

en plånbok för Bitcoinnycklarna (Brito & Castillo 2016). 

 

Vid genomförandet av en Bitcoin-transaktion sparas all data och information om 

transaktionen i blockkedjan. Således går varje transaktion att spåra, även användarens 

offentliga Bitcoinnyckel, också kallad Bitcoinadress. Bitcoinadressen är inte knuten till en 

individs identitet, vilket leder till att transaktioner med Bitcoin är pseudonyma (Brito & 

Castillo 2016).  

Bitcoin skapas genom så kallad mining, på svenska utvinning, en process där “miners” eller 

grävare, genom att lösa komplexa matematiska problem, verifierar transaktioner i 

blockkedjan. Som belöning tillhandahåller grävare Bitcoins och transaktionsavgifter (Brito & 

Castillo 2016). Denna process kommer dock inte fortsätta i all evighet och antalet Bitcoins är 

begränsat till 21 miljoner (Dwyer 2015). Utvinningen är konstruerad genom att den blir 

svårare och svårare att genomföra ju fler Bitcoins som utvinns. Den sista 0,00000001 Bitcoin 

beräknas utvinnas år 2140 (Brito & Castillo 2016). Vid starten innehöll varje nytt block 

femtio stycken Bitcoins, därefter halveras antalet var fjärde år, detta innebär att 99 procent av 

alla Bitcoins förväntas vara brutna om tio år (SEB 2017). Fram till idag har cirka 16 900 

Bitcoins skapats (Bitcoin u.å). 

 

Bitcoin är revolutionerande på så sätt att det är den första kryptovalutan som har löst 

problemet med dubbelspendering utan inblandning av en tredje part. Den decentraliserade 

valutan erbjuder en rad fördelar i förhållande till traditionell valuta, bland annat lägre 

kostnader och avgifter. Eftersom att Bitcoin-transaktioner sker direkt mellan köpare och 

säljare minskas transaktionskostnaderna, då ingen tredje part tar ut avgifter. Dessutom går det 

snabbt och enkelt att genomföra betalningar och överföringar med Bitcoin (Ty & Meredith 

2015).   
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1.2 Problemdiskussion  

Just nu pågår en digital strukturomvandling som påverkar alla delar i samhället och i högsta 

grad ekonomin. De senaste åren har kontantanvändningen i Sverige minskat kraftigt, år 2010 

uppgick andelen kontanta betalningar i handeln till cirka 40 procent. År 2016 hade denna 

siffra sjunkit till ungefär 15 procent. Sverige kan inom en snar framtid omvandlas till ett 

samhälle där sedlar och mynt inte längre är användbara. Flera faktorer medverkar till denna 

utveckling, främst ny teknologi och innovationer (Riksbanken 2017). Den digitala 

utvecklingen beror bland annat på att information är tillgänglig digitalt i större utsträckning 

och hantering av datorer och mobiltelefoner är numera allmänt förekommande. En framväxt 

av digitala system och plattformar för betalningar har etablerats. Detta har lett till en framväxt 

av nya produkter, tjänster och beteenden, som påverkar företag. Marknaden för handel har 

blivit både större och mer komplex. Detta innebär att handeln möter ökad konkurrens och att 

det finns ett högt tryck på företag att implementera ny teknik för att attrahera konsumenter 
och erbjuda nya lösningar (Svenskt Näringsliv 2016).  

 

Blockkedjan associeras vanligtvis med Bitcoin men på senare tid har alltfler visat intresse för 

teknologin bakom Bitcoin, bland annat banker och finansföretag. Tekniken bakom Bitcoin 

ger upphov till enorma teknologiska utvecklingar och innovationer. Krytpovalutor är den 

första innovationen att fungera genom blockkedjeteknik, men tekniken möjliggör förflyttning 

av vilken data som helst på ett säkert sätt, i en enorm hastighet. Intresset för 

blockkedjetekniken växer alltmer, regeringar och finansiella aktörer arbetar aktivt med att 

undersöka hur de kan tillämpa dess egenskaper. De svenska storbankerna SEB och Nordea 

har ingått ett samarbete med över 40 andra globala storbanker där de undersöker 

möjligheterna med att kunna tillämpa blockkedjetekniken i deras verksamheter (Bauman et 

al. 2016). David Yermack professor vid New York University beskriver att centralbanker är 

blockkedjeteknikens ultimata kund och att centralbankerna kommer att ha flyttat deras pengar 

till en digital form inom en tioårsperiod. Han menar på att detta bland annat kommer försvåra 

penningtvätt och underlätta beskattning (Dagens Industri, 2017). 

  

Prathyusha et al. (2018) hänvisar till att The World Bank uppskattar att 430 biljoner US 

dollar överfördes år 2015, det finns således en stor efterfrågan på utvecklare inom 

blockkedjetekniken. Bauman et al. (2016) redovisar i en rapport att år 2025 förväntas 10 

pocent av världens BNP finnas lagrad med blockkedjeteknik. Blockkedjetekniken erbjuder 

bland annat möjligheter att kunna genomföra transaktioner omgående, tekniken kan även 

bidra till att underlätta redovisning, medverka till att affärsfunktioner blir automatiserade 

samt att avstämning av information mellan involverade parter sker automatiskt. 

  

Även dagligvaruhandeln arbetar med projekt för att kunna implementera och använda sig av 

blockkedjeteknik. Axfoundation arbetar i nuläget med att undersöka om blockkedjeteknik 

kan underlätta livsmedelskontroller och dess spårbarhet. De enorma marknadsledande 

företagen Nestle och Walmart har även de anammat blockkedjeteknik. I dagligvaruhandeln 

kan tekniken hjälpa till att underlätta spårning av matfusk, som i dagsläget är ett stort 

problem. Med hjälp av blockkedjeteknik kan matvaran härledas och spåras genom hela 

produktkedjan (Mölne 2017). Blockkedjetekniken har gjort det möjligt för individer och 

maskiner att kommunicera med varandra, ingå avtal samt utbyta varor och tjänster utan att en 

tredje part är inblandad (Bauman et al. 2016).  

 

http://entreprenorskapsforum.se/wp-content/uploads/2016/10/NaPo_Blockchain_webb.pdf
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Idag är Bitcoin en omdiskuterad valuta som berör både företag, myndigheter och 

privatpersoner. Bland annat diskuteras det mycket kring valutans värde och dess kraftiga 

kurssvängningar. Att använda Bitcoin som betalningsmedel medverkar till att företag 

exponeras för risker (Grant & Hogan 2015). Exempel på dessa risker är valutarisk, 

prisvolatilitet samt stöld och förlust. Eftersom att Bitcoins växelkurs är enormt volatil blir 

valutarisken mycket hög för företagen. Bitcoin har under sin korta existens haft en betydande 

prisvolatilitet (Dwyer 2015). Den enorma volatiliteten beror på spekulation vilket har lett till 

att Bitcoin blir ifrågasatt som valuta (Blau 2017). Många aktörer, bland annat Deutsche Bank 

och Europeiska bankmyndigheten, EBA, har gått ut med varningar gällande kryptovalutor. 

De beskriver att på grund av kryptovalutornas höga volatilitet rekommenderar de inte att man 

investerar i dessa då det kan leda till betydande förluster (Pinnington 2018; 

Finansinspektionen 2013).  

 

Grant och Hogan (2015) beskriver i sin studie att Bitcoin utgör ett säkerhetsproblem, om 

Bitcoins blir stulna eller tappas bort, är de i stort sett borta för alltid, vilket innebär en risk för 

företag som väljer att ta emot dem som betalningsmedel. Konsumenters digitala plånböcker 

kan bli bestulna, växlingsplattformar på internet kan haverera på olika sätt och användarnas 

tillgångar som lagrades där kan försvinna i samband med detta. Eftersom att det inte finns 

något skydd för konsumenter vid förlorat innehav bör individer vara försiktiga med hur de 

förvarar sina Bitcoins (Chowdhury & Mendelson 2015; Polasik et al. 2015; 

Finansinspektionen 2013). Tu och Meredith (2015) beskriver i sin artikel att tillhandahållande 

av Bitcoin utgör en unik risk då Bitcoinsystemet inte tillåter återbetalningar av genomförda 

transaktioner samt förvaras elektroniskt. De menar på att detta leder till att Bitcoinsystemet 

blir attraktivt för cyberkriminella och känsligt mot stöld. Lars Malmström chef för 

Finansinspektionens konsumentenhet menar att de som använder sig av virtuella 

kryptovalutor riskerar att bidra till penningtvätt, terrorismfinansiering eller korruption 

(Zachrisson Winberg 2018).  

 

En ny studie utförd av Foley, Karlsen och Putniņš (2018) visar på att ungefär hälften av alla 

transaktioner som genomförs med Bitcoin är förenade med kriminell verksamhet. Studien 

visar även att illegala Bitcoin-transaktioner uppgår till ett värde av cirka 72 miljarder dollar 

per år, vilket ligger relativt nära i storlek till de amerikanska och de europeiska 

droghandelsmarknaderna (Foley et al. 2018).   

 

Vidare redogör de i artikeln att Bitcoin och andra kryptovalutor har bidragit till framväxten 

av “darknet”, vilket associeras med marknadsplatser på nätet där illegala varor och tjänster 

säljs, bland annat droger. Ett exempel på en sådan marknadsplats var “Silk Road”, en av de 

första marknadsplatserna där illegala varor och tjänster kunde betalas med Bitcoin. År 2013 

stängdes Silk Road ner av FBI men trots detta har andra marknadsplatser som är kopplade till 

darknet stigit i antal. Studiens resultat pekar på att kryptovalutor har en stor inverkan på hur 

de svarta marknaderna fungerar då de möjliggör för svart e-handel (Foley et al, 2018).  

 

I och med att Bitcoin-transaktioner är pseudonyma, medför detta till att kriminella lockas till 

att använda sig av Bitcoin som betalningsmetod. Eftersom att överföringar med kryptovalutor 

kan ske världen över försvåras spårning av transaktioner, för Skatteverket (Chowdhury & 

Mendelson 2015; Finansinspektionen 2013). 

 

Beskattning av Bitcoin utgör en utmaning för företag på grund av att olika myndigheter 

definierar Bitcoin på olika sätt, därmed regleras även valutan olika. Problem kan uppstå vid 
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transaktioner över landsgränser då vissa länder har restriktioner mot Bitcoin och i exempelvis 

Frankrike, betraktas inte Bitcoin som en reell valuta eller betalningsmedel (Sotiropoulou & 

Guégan 2017).  

 

Ett av huvudargumenten till varför man använder Bitcoin är dess låga transaktionskostnader 

(Brito & Castillo 2016). Däremot ökar transaktionskostnaderna om antalet transaktioner 

stiger, vilket också skett i och med att Bitcoin ökat i popularitet på senare tid. På grund av 

detta har flera företag valt att sluta erbjuda Bitcoin som betalningsmedel. Det populära 

bolaget Steam som tillhandahåller speltjänster meddelade i slutet av 2017 att de har slutat att 

acceptera Bitcoin som betalningsmedel. Anledningen till detta var valutans betydande 

volatilitet samt de höga transaktionskostnaderna som tillföll kunden i samband med ett köp. 

Bolaget uppgav att transaktionsavgifterna som Bitcoin-nätverket debiterar kunden ökade 

kraftigt under året. Avgifterna hade ökat till nästan 20 dollar per transaktion vilket var 

otroligt högt i förhållande till när Steam började acceptera Bitcoin 2016, då avgiften låg på 

0.20 dollar. Vidare uppgav de att värdet på Bitcoin kan sjunka med upp till 25 procent under 

loppet av några dagar och att det således inte är hållbart att erbjuda Bitcoin som 

betalningsalternativ, åtminstone inte i dagsläget (Ghosh 2017). Även Microsoft har slutat att 

ta emot Bitcoin som betalningsmedel på grund av valutans instabilitet och dess höga 

volatilitet. Bitcoin och dess volatilitet utgör ett problem för företag som Microsoft och Steam, 

då plötsliga och oförutsedda prisfall kan leda till betydande förluster för bolagen (Sherpan 

2018).  

 

En nyligen genomförd studie av Kim (2017) visar dock på att transaktionskostnaderna främst 

vid utlandsbetalningar fortfarande är lägre med Bitcoin i jämförelse med transaktioner via 

traditionella betalningsmedel, exempelvis betalkort. Den stora skillnaden med Bitcoins 

transaktionskostnader är att kostnaderna läggs på konsumenten och inte på företaget.  

 

Trots den ökade digitaliseringen på betalningsmarknaden och att antalet användare av Bitcoin 

uppgår till 5,8 miljoner, har användandet av Bitcoin gått ner de senaste månaderna. Den 8 

maj 2018 uppgick antalet transaktioner till 217 810 på 24 timmar, jämfört med den 13 

december 2017 då valutan blev populär bland allmänheten, då uppgick antalet transaktioner 

till 490 644 på 24 timmar (Blockchain 2017). Enligt Coinmap.org (2017) uppgår antalet 

företag som accepterar Bitcoin som betalningsmedel i hela världen i dagsläget till 12 473 

stycken. Antalet svenska företag som accepterar Bitcoin som betalningsmetod ligger i 

dagsläget 8 maj 2018 på cirka femtio stycken företag (Bitcoin u.å). Bitcoin används främst i 

Europeiska Unionen, USA, Storbritannien, Australien och Sydkorea (Bitcoin 2018). 

 

Luther (2016) anser att det största hindret vid implementering av Bitcoin som 

betalningsmedel är att alla redan använder pengar, för att börja använda Bitcoin som 

betalningsmedel måste användarna sluta använda sig av redan befintliga betalningsmedel. 

När en ny valuta skall etableras uppstår problem med byteskostnader. Dessa uppstår då ny 

teknik måste implementeras, samt den tid det tar att lära sig att räkna och tänka i en ny valuta. 

Luther (2016) anser att Bitcoin måste bli ännu bättre än nuvarande valutor för att attrahera 

användare, annars överstiger byteskostnader nyttan.  

1.2.1 Problemformulering 

Kryptovalutan Bitcoin är extremt volatil då dess värde ständigt förändras, vilket innebär en 

risk för företag som accepterar valutan som betalningsalternativ. Idag är det väldigt få företag 
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som erbjuder Bitcoin som ett betalningsalternativ, därför är det av intresse att undersöka 

varför vissa företag väljer att acceptera Bitcoin som betalningsalternativ. Dessutom att ta reda 

på hur de upplever Bitcoins volatilitetsrisk, säkerhetsrisk, dess kostnader och fördelar. 

1.3 Undersökningsfrågor 

 Varför har företagen valt att använda sig av Bitcoin som betalningsmedel?  

 Vilka kostnader uppstår vid användningen av Bitcoin som betalningsmedel? 

 Hur ser företag på användandet av Bitcoin som betalningsmedel i förhållande till de 
risker som kan uppstå i samband med valutan? 

 Hur upplever företagen säkerheten med Bitcoin som betalningsmedel? 

 Vilka fördelar upplever företag med att använda Bitcoin som betalningsmedel? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att ta reda på varför företag har valt att implementera och använda 

Bitcoin som ett betalningsalternativ. Dessutom undersöka vilka kostnader och fördelar 

företag upplever med att acceptera Bitcoin som betalningsmedel, samt hur de ser på 

säkerheten och risker som kan uppstå. 

1.5 Avgränsningar  

Denna studie kommer att avgränsas till företag på den svenska marknaden. Ingen 

avgränsning kommer att göras gällande företagens verksamhet och storlek. Studien kommer 

endast att beakta företagsekonomiska aspekter och således inte fokusera på de teknologiska 

aspekterna kring Bitcoin och dess uppbyggnad. Studien kommer att utgå från användandet av 

Bitcoin som betalningsmetod ur ett företagsperspektiv, vilket innebär att ett 

konsumentperspektiv utelämnas.  
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2. Teoretisk referensram 

___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som tillämpas i denna studie. Kapitlet 

består av fem avsnitt som speglar de teman som ämnas undersökas. Dessa avsnitt är: 

implementering, kostnad, risk, säkerhet samt fördelar.  

2.1 Implementering 

I dagsläget finns det endast en begränsad mängd forskning och data att tillgå om Bitcoin som 

betalningsmedel, delvis på grund av att det är omöjligt att spåra hur många transaktioner med 

Bitcoin som sker mellan företag och konsument (Dwyer 2015) men även på grund av att 

Bitcoin som betalningsmedel är ett relativt nytt och outforskat område.  

 

Jonker (2018) har genomfört en studie där hon undersöker vad som driver företag till att 

tillämpa Bitcoin som betalningsalternativ. Hon kommer fram till att nyttan att tillämpa 

Bitcoin som betalningsmedel stiger i samband med implementeringshastigheten hos 

konsumenter. Således förväntas en positiv korrelation mellan återförsäljares bedömning av 

konsumentens acceptans av kryptovalutor och återförsäljarnas implementering (Jonker 2018). 

    

Vidare hänvisar Jonker (2018) till att företagens implementeringsvilja influeras positivt om 

nettotransaktionsförmånerna är positiva. Nettotransaktionsförmåner speglar skillnaden mellan 

transaktionsförmåner och transaktionsavgifter av ett visst betalningsmedel (Jonker 2018). 

Rochet och Tirole (2002) hänvisar till att återförsäljare kan acceptera en betalningsmetod 

trots att nettotransaktionsförmånerna är negativa om de upplever konkurrens på marknaden. 

Detta för att dra till sig nya kunder samt för att förebygga att förlora konsumenter. 

     

Jonker (2018) beskriver att de främsta anledningarna för företag att tillämpa kryptovalutor 

som betalningsmedel beror på att man vill locka fler kunder, konsumenternas efterfrågan, 

företagens egna intresse av ny teknologi och låga transaktionskostnader. Vidare resultat av 

hennes studie visar att ingen av respondenterna angav att pseudonymitet vid Bitcoin som 

betalningslösning var en faktor till att återförsäljarna valde att implementera Bitcoin som 

betalningsalternativ. Resultaten visade även att varken växelkursrisk eller snabba 

transaktioner hade någon påverkan på implementeringsprocessen, däremot kan upplevd risk 

och prestanda influera implementeringsbeslutet (Jonker 2018). 

 

Ur ett säkerhetsperspektiv kan implementeringsprocessen påverkas genom att de 

återförsäljare som upplever kryptobetalningar som säkra är snabba med att tillämpa dem. Ett 

alternativ är, att när återförsäljaren väl har tillämpat kryptovaluta som betalningsmedel lär de 

sig att dessa betalningsalternativ har få säkerhetsproblem (Jonker 2018).   

 

Polasik et al. (2015) beskriver att växlingsföretag medverkar till att fler företag accepterar 

Bitcoin som betalningsmedel då dessa växlingsföretag bär valutakursrisker.   

2.2 Kostnad  

Då ingen tredje part behövs, kan Bitcoin-transaktioner vara både snabbare och billigare än 

traditionella betalningsmetoder. Bitcoin möjliggör även mikrobetalningar då den är delbar till 

åttonde decimal. Att genomföra mikrobetalningar med Bitcoin kan vara fördelaktigt för 

konsumenter då transaktionskostnaderna är lägre än vid andra betalningsalternativ. Vid en 
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mikrobetalning kan i annat fall transaktionskostnaderna överstiga nyttan (Brito & Castillo 

2016).  

 

Bitcoin är ett attraktivt betalmedel för företag som försöker minska deras kostnader, då det 

vid de flesta andra betalningsalternativ tillkommer avgifter i form av bland annat 

transaktionsavgifter och serviceavgifter. Dessa avgifter innebär ökade kostnader för 

företagen. Att ta betalt i Bitcoin är således ett billigare betalningsalternativ (Brito & Castillo 

2016: Luther 2016). Chowdhury och Mendelson (2013) menar på att alltfler företag 

accepterar Bitcoin då transaktionskostnaderna i allmänhet är lägre än vid användande av 

exempelvis kredit- eller betalkort. 

 

Brito och Castillo (2016) menar på att ju fler som använder Bitcoin och genomför 

transaktioner i valutan desto lägre kan transaktionskostnaderna bli, då valutan blir ett 

vedertaget betalningsmedel. De lägre transaktionskostnaderna möjliggör att företag kan dra 

bort en del av kostnaderna, för konsumenterna (Murphy et al. 2015). En annan fördel med att 

använda Bitcoin som betalningsmedel är att det bidrar till en reducering av kostnader vid 

transaktioner och köp över landsgränser (Brito & Castillo 2016). Murphy et al. (2015) 

beskriver att Bitcoins låga transaktionskostnader kan störas av det faktum att den är mycket 

volatil, vilket kan leda till att konsumenters köpvilja går ner då det råder osäkerhet kring 

valutans värde i framtiden. Detta kan leda till att konsumenter väljer att behålla sina Bitcoins 

och inte vill betala med dem.  

 

Transaktionsavgiften vid transaktioner med Bitcoin uppges vara väldigt låga eller ingen alls. 

Enligt Bitcoin (2018) kan en transaktion behandlas utan avgifter. Vid prioritering av snabbare 

transaktioner tillkommer en transaktionsavgift. Till skillnad från vad Brito och Castillo 

(2016) beskriver om att transaktionskostnaderna sjunker när fler användare tillkommer, 

uppger Bitcoin (2018) att ju fler som betalar för snabbare transaktioner, desto högre blir 

avgiften för dessa transaktioner, då transaktionerna slåss om utrymme i blockkedjan. 

Transaktionsavgiften har stigit från att ha uppgått till mindre än 0,0005 BTC år 2016 (Brito & 

Castillo 2016) till den 27 april 2018, där den genomsnittliga kostnaden per transaktion uppgår 

till 2,78 USD (Bitinfocharts 2018). Under 2017 varierade den genomsnittliga kostnaden per 

transaktion mellan 0,3 USD till 40 USD till följd av det stora intresset för att handla Bitcoins 

under slutet av 2017 (Torpey 2018). I december 2017 skedde 4803 transaktioner per sekund 

och den 27 april 2018 hade antalet transaktioner per sekund minskat till 2444 (Blockchain 

2018). Transaktionsavgiften läggs på konsumenten vid ett köp mellan konsument och företag 

och drabbar således inte företaget.  

2.3 Risk 

I sin studie beskriver Toma och Alexa (2012) att risk innebär en osäkerhet om vinst eller en 

risk för förlust till följd av en del oförutsedda händelser i framtiden. Cabinet Office (2002) 

refererar till risk som osäkerheten av ett resultat av åtgärder och händelser. Toma och Alexa 

(2012) anser att risker förekommer inom alla företag och att de kan variera stort beroende på 

företaget och dess verksamhet. Risker som företag exponeras för kan delas in i två typer, 

interna och externa risker. Interna risker är de risker som uppstår inom företaget och externa 

risker orsakas av händelser som inträffar utanför företaget, men som har en betydande 

inverkan på företaget (Toma & Alexa 2012). Marknadsrisk orsakas av negativa förändringar 

på penning- och kapitalmarknaderna, vilket påverkar ett företags finansiella tillgångar och 

innebär således en extern risk. En del av marknadsrisk består av valutakursrisk eller risk att 

valutakurser kommer att förändras (Toma & Alexa 2012). Alla som använder Bitcoin utsätts 
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för marknadsrisk på grund av valutaväxlingen som sker från Bitcoin till andra valutor 

(Böhme et al. 2015). 

 

Volatilitet mäter prisrörligheten och marknadsrisken hos en finansiell tillgång och beskriver 

fluktuationer av en finansiell tillgångs pris (Strukturakademin u.å.). Den 28 april 2018 

värderas en Bitcoin till 8934 dollar. Under ett år från den 28 april 2017 till den 28 april 2018 

har en Bitcoin värderats som högst till 19 843 dollar och som lägst till 1 273 dollar vilket 

visar på en enorm volatilitet (VAfinans 2018). Turpin (2014) beskriver i sin studie att den 

största risken med Bitcoin är dess volatilitet.  

 

Brito och Castillo (2016) föreslår att de enorma fluktuationerna kan bero på stress vid 

etablering av ny valuta. Vidare anser de att det är möjligt att Bitcoin blir mindre volatil ju mer 

derivatmarknaderna utvecklas, samt även på sikt när fler människor får en realistisk 

förväntning av Bitcoins värde. De stora fluktuationerna beror på spekulation och en 

överentusiastisk tro på Bitcoins värdeökning. Vidare anser de att volatiliteten av Bitcoin hade 

varit ett större problem om valutan endast användes som en värdebevarare och en räkneenhet, 

men då den används som ett betalningsmedel kan företagen sätta ett pris och beräkna om det i 

Bitcoin. Vidare beskriver de att konsumenter inte bryr sig om vad priset på en vara är i 

framtidens växelkurs, utan endast hur mycket kostnaden uppgår till vid köptillfället, samt de 

lägre transaktionskostnaderna (ibid). 

 

Murphy et al. (2015) menar på att Bitcoins volatilitetsmönster tyder på att Bitcoin snarare har 

använts som en spekulativ investering än en ökad efterfrågan på transaktioner med Bitcoins 

mellan konsumenter och företag. Detta kan leda till ett ökat incitament för konsumenterna att 

behålla sina Bitcoins som en värdebevarare istället för att använda dem som ett 

betalningsmedel.  

 

På grund av att användning av Bitcoin som betalningsmedel är en relativ ny företeelse finns 

det en risk att information från myndigheter gällande taxering och redovisning av Bitcoin 

brister, vilket kan leda till problem för de företag som tillhandahåller valutan (Brito & 

Castillo 2016). 

2.4 Säkerhet  

Hua (2009) definierar i sin studie säkerhet som förmåga att kunna skydda information från 

potentiella hot. Schneider (1998) beskriver säkerhet som förmåga att kunna skydda sig mot 

attacker som kan skada data. 

 

Brito och Castillo (2016) beskriver att själva Bitcoin-protokollet är mer eller mindre 

ohackbart tack vare kryptografin i dess kärnstruktur. Varje transaktion signeras med privata 

nycklar vars adresser bör hemlighållas. Dock hänvisar de till att det finns en potentiell risk att 

Bitcoinenheter som förvaras i plånböcker kan bli hackade. De menar på att individer bör vara 

försiktiga med var de förvarar sina Bitcoinnycklar. Om inte de privata nycklarna skyddas på 

ett säkert sätt, utsätts ägarna för en stor potentiell risk att bli bestulna på sina Bitcoins. Denna 

risk är dock samma risk som traditionella bankkonton bär, vilken kan uppstå till följd av 

hanteringsslarv av lösenord från användaren eller den finansiella institutionens sida (Brito & 

Castillo 2016; Böhme et al. 2015; Dwyer 2015).  

 

Trots den avancerade teknologi som skyddar Bitcoin har en del växlingsföretag och 

plånboksföretag utsatts för attacker. Bland annat Bitstamp, ett europeiskt växlingsföretag 
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förlorade år 2015 19 000 Bitcoins till ett värde av fem miljoner dollar. Även det populära 

växlingsföretaget Mt. Gox blev utsatta för en massiv attack år 2013 där hackers stal ungefär 

850 000 Bitcoins till ett värde av 400 000 dollar, företaget gick därefter i konkurs (Murphy et 

al. 2015).  

 

Bitcoin skapar även en ökad transaktionsrisk på grund av dess irreversibilitet, när en 

transaktion väl sker så går det inte att ångra den. Bitcoinsystemet har ingen inbyggd funktion 

som gör att det går att ångra en felaktig eller oönskad transaktion. Detta är en stor nackdel för 

Bitcoin i förhållande till andra betalningsmetoder enligt Böhme et al. (2015).  

 

Innan Bitcoin introducerades krävdes alltid en pålitlig tredje part vid online transaktioner, nu 

kan problem med dubbelspendering lösas utan en tredje part. Företag som accepterar 

betalkort som betalningsmedel löper risk att utsättas för återbetalningsbedrägeri. Denna form 

av bedrägeri går till på följande sätt, genom att köparen påstår att den inte fått den beställda 

produkten och sedan kräver återbetalning från företaget. I sådana fall får företaget stå för 

återbetalning, återbetalningsavgifter samt förlorar produkten. Denna säkerhetsrisk elimineras 

vid betalning med Bitcoin, då systemet inte stödjer återbetalningar (Brito & Castillo 2016). 

Bitcoin-protokollet lyckas lösa problemet med dubbelspendering med hjälp av distribuerad 

teknik utan central myndighet (Dwyer 2015).      

2.5 Fördelar  

Utöver kostnadsaspekten att använda Bitcoin som betalningsmedel kan andra fördelar 

redovisas. Dibs (2016) undersöker varje år svenskars konsumentpreferenser, i rapporten 

framgår det att företag bör erbjuda många olika betalningsalternativ för att nå ut till så många 

konsumenter som möjligt. Detta eftersom att konsumenter föredrar olika betalningssätt och 

har olika preferenser gällande betalningar online. Grant och Hogan (2015) menar att Bitcoin 

som betalningsmedel kan leda till att företag får tillgång till nya kunder.   

 

Transaktioner med Bitcoin sker pseudonymt vilket skulle kunna uppfattas som en fördel hos 

återförsäljarnas konsumenter och på så sätt locka fler konsumenter att handla hos de 

återförsäljare som valt att acceptera Bitcoin som betalningsmedel (Dwyer 2015).    

            

Porter (1985) definierar konkurrens som ett företags aktiviteter som kan förbättra företagets 

performans, exempelvis genom att använda sig av innovationer. Konkurrensfördelar uppstår 

genom att ett företag lyckas skapa mervärde för konsumenter utan att det överstiger 

kostnaden för företaget. Mervärde kan exempelvis skapas genom att erbjuda unika fördelar 

för konsumenter eller att erbjuda ett lägre pris. Vid användning av Bitcoin som 

betalningsmedel erbjuds dels konsumenter att betala på ett pseudonymt sätt vilket kan tänkas 

uppfattas som en fördel. En annan fördel med att använda Bitcoin som betalningsmedel är att 

risken för identitetsstöld minimeras i jämförelse från att betala med kort (Murphy et al. 2015).  

 

Att vara en first mover innebär att vara först på en marknad med en ny innovation eller att 

använda sig av en ny teknologi. Det kan tänkas att de företag som väljer att använda Bitcoin 

som betalningsalternativ erhåller ett first mover advantage. Vid ett first mover advantage 

erhålls högre marknadsandelar för företagen och tidiga användare. Ett företag kan skaffa sig 

first mover advantage genom att antingen producera en ny innovation, exempelvis Bitcoin 

eller genom att använda en ny innovation, vilket skulle kunna vara en fördel för de företag 

som är tidiga med att tillåta kryptovalutor som betalmedel (Kerin et al. 1992). I Kerin et al. 
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(1992) avhandling har de undersökt hur ett first mover advantage ter sig på en elektronisk 

marknad och kommit fram till att det är av ännu större vikt på den elektroniska marknaden, 

att vara en first mover eller att göra ett så kallat “early entrance” då det kan leda till ännu 

större fördelar för företaget. 
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3. Metod 

___________________________________________________________________________ 

Följande kapitel inleds med en beskrivning av den valda forskningsmetoden samt ansats, 

därefter redogörs studiens tillvägagångssätt. Kapitlet avslutas med diskussion kring den 

valda metoden samt de källor som har tillämpats i studien.  

3.1 Metodval 

Inom samhällsvetenskapen förekommer två metodiska angreppssätt, kvantitativa och 

kvalitativa metoder. En väsentlig skillnad mellan dessa två metoder är tillämpningen av 

siffror och statistik (Holme & Solvang 1997). Den kvantitativa metoden använder sig av 

siffror och data medan den kvalitativa metoden utgår från att tolka och försöka förstå 

insamlad information. Vid val av forskningsmetod är det viktigaste att välja den metod som 

lämpar sig bäst för studiens syfte (ibid). I denna studie har en kvalitativ forskningsmetod 

tillämpats då det var av intresse att undersöka varför och hur svenska företag upplever 

användandet av Bitcoin som betalningsmedel. Vidare önskades en ökad förståelse kring 

företagens upplevelser och hantering vad gäller säkerhet, risker samt kostnader. Eftersom att 

det fanns relativt få svenska företag, femtiotre stycken, som tillhandahåller Bitcoin som 

betalningsmedel att tillgå vid undersökningen, ansågs inte ett kvantitativt tillvägagångssätt 

vara relevant för studien. Dessutom utgjorde bristen av tillgänglig data av 

transaktionsmönster mellan företag och konsument att det kvantitativa tillvägagångssättet inte 

var tillämpningsbar. Fördelen med den kvalitativa forskningsmetoden är att den är mer 

flexibel i förhållande till den kvantitativa metoden, som kännetecknas av att vara mer 

strukturerad. Dessutom möjliggör det kvalitativa tillvägagångssättet att en mer nyanserad 

information kan tillhandahållas från respondenterna, vilket anses vara fördelaktigt. Nackdelen 

med den kvalitativa forskningsmetoden är att den är tidskrävande, alltifrån förberedelser av 

intervjuer till sammanställning av insamlat material (Holme & Solvang 1997). 

3.2 Forskningsansats 

Denna studie utgår från en abduktiv forskningsansats, vilket är en kombination av deduktion 

och induktion. Vid en deduktiv ansats utgår forskare från modeller och teorier och generella 

slutsatser dras utifrån enskilda händelser. Vid en induktiv ansats utgår forskaren istället från 

empiri och slutsatser dras endast utifrån empirin (Alvehus 2013). Den abduktiva 

forskningsansatsen ansågs vara mest lämplig då det undersökta området är komplext och 

under ständig förändring, den möjliggjorde en växling mellan teori och empiri. En abduktiv 

ansats möjliggjorde en utgångspunkt kring respondenternas tolkning av det berörda området 
och förståelse genom tidigare forskning och tidigare genomförda studier.  

3.3 Urval 

Urvalet för studien gjordes genom att söka via Google efter företag som accepterar Bitcoin 

som betalningsmedel. Bitcoin (u.å.) presenterar en lista med femtio svenska företag som tar 

emot Bitcoin som betalningsmedel. Genom sökningar på internet hittades ytterligare tre 

företag som inte fanns med på listan. Alla femtiotre företag kontaktades. Ett företag svarade 

att de inte hade tagit emot någon betalning med Bitcoin, sju stycken företag svarade jakande 

på att medverka i studien och fyrtiofem stycken företag uteblev med svar. Som tidigare 

nämnts har ingen avgränsning gjorts vad gäller företagens storlek och verksamhet utan det 

essentiella var att företagen tog emot bitcoin som betalningsmedel. Skälet till detta är att det 
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är väldigt få företag som tillämpar Bitcoin som betalningsmedel. De medverkande 

respondenterna och företagen presenteras anonymt i denna studie. Samtliga medverkande i 

studien hade höga befattningar på företagen och hade därmed god insikt i företagets 

verksamhet och beslutsfattande. Detta ansågs vara av stor vikt för studien eftersom att 

respondenterna ansågs behöva vara insatta i beslutsfattandet kring implementeringen av 

Bitcoin som betalningsmedel, samt dess eventuella påverkan på företaget. 

3.3.1 Bortfall 

Alla femtiotre företag som hittades tillfrågades att medverka i studien. Givetvis kan något 

svenskt företag ha missats. En sjunde respondent svarade jakande på att medverka i studien 

via en mailintervju, dock uteblev sedan respondentens mailsvar trots upprepade 

kontaktförsök. Det kan tänkas att tidsspannet från att respondenten blev tillfrågad i februari 

2018 till att mailintervjun skulle genomföras i april 2018 var anledningen till bortfallet. 

3.4 Datainsamling och genomförande 

I undersökningen har både primär- och sekundärdata använts och insamlats. Primärdata avser 

det material som samlas in via olika insamlingsmetoder, exempelvis enkäter eller intervjuer. 

Sekundärdata består av material som redan finns tillgänglig och som samlats in av tidigare 

forskare, såsom vetenskapliga artiklar (Lundahl & Skärvad 1999). I denna studie har 

sekundärdata använts i form av vetenskapliga artiklar, kurslitteratur, internetkällor, 

forskningsrapporter samt annan litteratur som ansågs vara relevant för studien. Internet har 

varit det främsta redskapet vid insamling av sekundärdata. För att finna relevanta 

vetenskapliga artiklar har sökmotorer som Google Scholar och Söder Scholar använts. 

 

Studiens primärdata har samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer, då denna 

intervjuform ansågs vara bäst lämpad för att besvara studiens frågeställning. Vid 

semistrukturerade intervjuer utgår forskaren från en färdig lista med specifika teman som ska 

behandlas under intervjuns gång, en så kallad intervjuguide. Denna intervjuform innebär 

flexibilitet då forskaren har möjlighet att ändra och utveckla intervjufrågorna vid 

intervjutillfället samt tydliggöra vid eventuella oklarheter (Denscombe 2016). Vidare får 

intervjupersonerna möjlighet till att i berättande form svara mer fritt och utveckla sina svar, 

vilket anses vara fördelaktigt eftersom att ytterligare information eller oförutsedda svar kan 

tillkomma.  

 

I studien deltog sex stycken respondenter, fem intervjuer genomfördes via telefon och en 

intervju på plats. Fördelen med båda metoderna är att det går relativt snabbt att genomföra 

intervjuerna (Lundahl & Skärvad 1999). En nackdel med besöksintervjuer är att det kan vara 

svårt att få tillgång till dessa då en del intervjupersoner inte har tid att ta emot besök. Fördel 

med telefonintervjuer i förhållande till besöksintervjuer är att dessa kan ge högre 

svarsfrekvens. Nackdelen med telefonintervjuer är att det inte går att avläsa kroppsspråk och 

intryck (ibid). På grund av långa distanser samt tidsbrist hos respondenterna genomfördes de 

flesta intervjuer via telefon. 

 

Intervjuerna utfördes under april månad 2018. Respondenterna kontaktades i god tid via e-

post och telefon där de ombads välja en lämplig tid och datum för genomförandet. I 

mailutskicket informerades samtliga respondenter om studiens syfte samt hur lång tid 

intervjun beräknades pågå. 
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En pilotintervju genomfördes för att säkerställa att intervjufrågorna uppfyllde studiens syfte, 

samt för att se om den tillsatta tiden för intervjun var tillräcklig. Samtidigt testades även den 

tekniska utrustningen som skulle användas vid intervjuerna, detta för att säkra att dessa skulle 

fungera vid intervjutillfällena. Efter genomförandet av intervjun upptäcktes att en del frågor 

behövde revideras samt förtydligas, vilket naturligtvis utfördes omgående. Enligt Lundahl 

och Skärvad (1999) kan en pilotundersökning medverka till en ökad kvalitet, samt reducera 

kostnader för den planerade undersökningen.  

 

Vid samtliga telefonintervjuer bokades ett särskilt grupprum på Södertörns högskolas 

bibliotek, detta för att kunna genomföra intervjun i lugn och ro, utan störningsmoment. Vid 

intervjutillfället tillfrågades även respondenterna om de befann sig i en lugn miljö, detta för 

att de inte skulle bli distraherade under intervjuns gång. Telefonintervjuerna genomfördes 

med högtalartelefon för att möjliggöra en dubbel inspelning av intervjun. Vid några av 

intervjuerna tolkades respondenterna vara öppna för fler till antalet följdfrågor än andra 

respondenter. Vissa respondenter gav mer utförliga svar än andra, några respondenter 

upplevdes ha mer tidsbrist än andra.  

 

Besöksintervjun genomfördes på respondentens arbetsplats, vilket möjliggjorde att vi kunde 

genomföra intervjun ostört. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av två olika telefoner 

för att inte förbise väsentlig information, samt för att gardera ifall den ena telefonen skulle 

sluta spela in under intervjun, vilket hände under en utav intervjuerna. Efter varje intervju 

transkriberades materialet ordagrant, därefter sammanställdes den insamlade empirin utefter 

valda teman. 

3.5 Metodkritik  

Vid en kvalitativ metod är det svårt att dra några generella slutsatser utefter svaren från de 

intervjuer som genomfördes. Eftersom att intervjuer är en tidskrävande process, valde en stor 

andel tillfrågade respondenter att inte delta, varvid svårigheter att ge en generell bild uppstår. 

Vidare är resultatet av en kvalitativ studie inte representativt på populationen då endast en 

liten andel respondenter tillfrågats. Att påvisa en generell bild var dock inte studiens 

huvudsakliga syfte. Urval vid kvalitativa studier bör ske systematiskt och strategiskt. En stor 

variationsbredd på respondenterna är att föredra för att nå en stor bredd av information som 

möjligt (Holme & Solvang 1997). Eftersom att respondenterna valdes ut baserat på de som 

var villiga att medverka, samt deras befattning i företagen, togs ingen hänsyn till kön, ålder 

eller etnicitet av de medverkande respondenterna. Variationsbredden blev således liten och 

det är möjligt att detta kan ha påverkat bredden av information av den insamlade empirin. Det 

är möjligt att en större variation av medverkande respondenter skulle kunnat bidra till en mer 

nyanserad bild. Vidare är det svårt att kontrollera forskningskvalitet genom att göra om en 

kvalitativ studie (Denscombe 2016). Det går heller inte att replikera studien, då samma 

respondenter förmodligen inte skulle svara exakt likadant vid ett nytt intervjutillfälle.  

 

Vid renskrivning av empiri och analys av studien uppdagades det att vissa av respondenterna 

inte har svarat på alla frågor, utan istället valt att svara på något annat än det som tillfrågades. 

Detta skulle ha kontrollerats noggrannare under intervjuerna och skulle kunna innebära vissa 

svårigheter för studien. I stora drag har alla respondenter svarat utförligt på nästan alla frågor 

vilket ändå gjorde det rimligt att applicera deras svar i studiens valda teman. En nackdel med 

kvalitativa undersökningar är att respondenterna kan agera opålitligt och besvara de frågor 

som ställs på ett sätt som de tror förväntas och således inte besvara frågorna ärligt 

(Denscombe 2016). Denna risk är svår att gardera sig mot. Den kvalitativa metoden medför 
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en ökad flexibilitet, dock kan den ökade flexibiliteten leda till att det blir svårt att jämföra den 

insamlade informationen från de olika respondenterna (Holme & Solvang 1997). Det 

kvalitativa tillvägagångssättet är även tidskrävande eftersom att insamlat material tar tid att 

sammanställa.  

3.6 Källkritik 

Thurén (2013) redogör för vikten av att kritiskt granska källor. Han beskriver fyra källkritiska 

principer som är väsentliga att ta hänsyn till vid kritisk granskning av källor. Det första 

kriteriet är äkthet, vilket innebär att källorna ska vara korrekta. För att undersöka 

sekundärkällornas äkthet har det kontrollerats att de är vetenskapligt granskade. Det andra 

kriteriet är tidssamband, källans berättelse bör inte ha släppts för lång tid efter den inträffade 

händelsen. Denna studie har ämnat att använda så nya sekundärkällor som möjligt. Dock 

förändras förhållanden kring Bitcoin snabbt, vilket innebär att endast tre år gamla studier 

innehåller information som inte kunde användas i studien då informationen inte varit aktuell. 
Det finns en risk att informationen gällande Bitcoin i de studier som använts som 

sekundärkällor förändrats under studiernas gång. Detta skulle kunna påverka trovärdigheten. 

Det tredje av Thuréns (2013) kriterier är oberoende, vilket innebär att källan inte ska vara 

refererat från en annan källa, för att kontrollera detta har denna studie i högsta möjliga mån 

gått till ursprungskällor av den använda informationen som använts. Det sista kriteriet är 

tendensfrihet, vilket innebär att information i källor inte ska bero av författarens personliga 

preferenser. Detta kriterium är svårt att kontrollera då författarens egenintressen inte framgår. 

Genom att använda vetenskapligt granskade artiklar bör detta kriterium bli uppfyllt.  
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4. Empiri 

I detta kapitel redovisas resultaten från de intervjuer som genomförts. Innehållet presenteras 

utifrån de fem teman som undersökts. Dessa teman är: implementering, kostnad, risk, 

säkerhet samt fördelar. 
_________________________________________________________________________ 

 

4.1 Respondenter 

Nedan presenteras kort respondenterna och dess befattning i företagen. 

 

Namn Befattning Företagsnamn 

Respondent 1 (R1) 

 

Grundare Företag 1 

Respondent 2 (R2) 

 

Grundare  Företag 2 

Respondent 3 (R3) 

 

Grundare  Företag 3 

Respondent 4 (R4) 

 

Delägare Företag 4 

Respondent 5 (R5) 

 

VD Företag 5  

Respondent 6 (R6) 

 

Grundare  Företag 6  

 

4.2 Implementering  

R1 tog emot den första betalningen med Bitcoin i december 2013.  Företaget erbjuder flera 

betalsätt, såsom betalkort, kontanter, betalning med euro och dollar. På samma sätt som de 

erbjuder sina kunder olika betalningsalternativ ville företaget även erbjuda Bitcoin som 

alternativ för de som föredrar det. Således är det en tjänst gentemot kunderna, att de får välja 

ett betalmedel som de föredrar. Vidare beskrev R1 att alla vanliga transaktioner är spårbara 

och lämnar spår av information från köparen efter sig. Han uppgav att det finns en osäkerhet 

kring vem som får ta del av all information som samlas på grund av att 

betalningstransaktioner spåras, samt vad informationen används till.  
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R2 uppgav att de började acceptera Bitcoin för ungefär tre år sedan. Anledningen till att de 

gjorde det var för att se om det skulle leda till ökad försäljning i företaget. Dock hade inte 

Bitcoin som betalningsalternativ bidragit med den ökade försäljningen som R2 hoppats på 

och han uppgav att investeringen i Bitcoin inte betalat sig självt. 

 

R3 uppgav att företaget började acceptera Bitcoin som betalningsmedel år 2014. Skälet till 

mottagandet av valutan uppgav R3 vara att han själv är oerhört intresserad av Bitcoin och har 

studerat den sedan år 2012.  

 

R4 beskrev att de började ta emot Bitcoin omkring år 2013–2014 för att erbjuda kunderna 

olika möjligheter till att betala för företagets tjänster.  

 

R5 beskrev att de började acceptera Bitcoin i mitten av 2010 på grund av två faktorer. Den 

ena faktorn var att det rådde stor efterfrågan hos kunderna. Den andra faktorn var utifrån ett 

så kallat “privacy perspektiv”. Han uppgav att kunderna vill vara anonyma när de genomför 

betalningar, de vill inte att alla deras inköp ska registreras och kartläggas så att andra vet de 

vad de ägnar sig åt. Han uppgav att banker samlar in information om de inköp kunder gör och 

säljer informationen vidare till andra kanaler exempelvis Facebook. Vidare beskrev han att 

Bitcoin är ett alternativ till kontanter, vilket är ett betalningsalternativ som inte riktigt 

fungerar på distans. Dessutom uppgav R5 att han har ett stort intresse av Bitcoin.   

 

R6 la ner sina verksamheter några månader innan studien påbörjades. Det numera nedlagda 

företaget började acceptera Bitcoin i början av 2015. R6 uppgav att den främsta anledningen 

till att de började ta emot Bitcoin som betalningsmedel var för att han tyckte att det var en 

rolig grej. Han uppgav att han själv använt valutan sedan år 2013, genom implementering i 

företaget ville han sprida information om Bitcoin och visa användbarheten av den.  

4.3 Kostnad 

R1 uppgav att företaget inte har några kostnader för att ta emot betalningar i Bitcoin, även 

implementeringen av Bitcoin var kostnadsfri. Företaget tar emot betalningar med hjälp av en 

app. För att hantera Bitcoins har de bland annat använt sig av Bitpay vilka tillhandahåller 

färdiga betalningslösningar där de, när Bitcoins överstiger ett visst belopp, växlas till svenska 

kronor. Företaget har även växlat Bitcoins med privatpersoner. Vidare förklarade R1 att det 

kan vara mer fördelaktigt att använda Bitcoin i förhållande till betalkort då det tillkommer 

kortavgifter på varje köp som görs med betalkort. Företaget erbjuder fem procent i rabatt för 

de kunder som betalar med Bitcoin. R1 uppgav att anledningen till detta är att de har många 

stamkunder som kommer och betalar med Bitcoin, dessa vill företaget premiera.  

 

Företag 2 erbjuder kortbetalning, förskottsbetalning, betalning på faktura samt avbetalning 

med Klarna. Angående kostnader för att använda Bitcoin som betalningsmetod, beskrev R2 

att företaget betalar en växlingsavgift på en procent till Bitpay, samt en 

implementeringskostnad vid starten. R2 uppgav att Bitcoin kostar dem mindre än vad bland 

annat Klarnas tjänster gör. Företaget erbjuder ingen rabatt för de konsumenter som betalar 

med Bitcoin. 

 

R3 uppgav att företaget inte har några kostnader för att möjliggöra Bitcoin som 

betalningsmetod eller i samband med att de tar emot transaktioner. De betalningar i Bitcoins 

som företaget fått, har de behållit inom företaget. R3 berättade att Bitcoin är billigare än de 

andra betalningsalternativ som företaget erbjuder, han uppgav dock att 
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transaktionskostnaderna för Bitcoin var väldigt höga en period tidigare, när det skedde 

väldigt många transaktioner, samt innan Bitcoin Cash uppstod. Dessa transaktionskostnader 

läggs dock på kunderna och inte på företaget. För tillfället nämnde R3 att 

transaktionskostnaden är extremt låg, vilket gör Bitcoin till ett billigare alternativ än att ta 

emot betalningar genom Swish eller betalkort. Han lyfter även fram att det inte tillkommer en 

kortavgift eller månadskostnader för kortterminaler vid betalning med Bitcoin. R3 uppger att 

Bitcoin som betalningsmedel inte är populärt just nu, då han upplever att ingen vill bli av 

med sina Bitcoins, på grund av dess höga värde. Han berättar att han för några månader sedan 

tog emot en betalning av en kund på fyrahundra kronor. Kort därpå hade värdet ökat till 

ettusen sexhundra kronor. R3 beskriver att kunden förmodligen känt att kunden inte borde ha 

betalt i Bitcoins. Företaget erbjuder en rabatt på femton procent vid betalning med Bitcoin.  

 

R4 uppger att företaget inte har några kostnader för att ta emot Bitcoin. Han anser att Bitcoin 

är billigare än de andra betalningsalternativ de erbjuder. Vidare uppger R4 att kostnaden 

beror på vilken risk ett företag tar i samband med betalningar. Vid en betalning med Bitcoin 

behåller företaget hela marginalen. Företaget erbjuder ingen rabatt till de konsumenter som 

betalar med Bitcoin.  

 

Företag 5 erbjuder kortbetalning, Paypal, Bankgiro, bankbetalningar, kontant, Swish och 

Bitcoin som betalningsalternativ. R5 anser att Bitcoin är billigare i jämförelse med de andra 

betalningsalternativen, för både företaget och deras kunder. R5 uppgav att de i stort sett inte 

har några kostnader för att erbjuda Bitcoin som betalningsmedel dock varierar 

transaktionskostnaden och den var väldigt hög en period tidigare. R5 beskrev att Bitcoin har 

relativt höga transaktionskostnader i förhållande till dess värde. Det finns andra kryptovalutor 

som har lägre transaktionskostnader samt valutor som inte har några transaktionskostnader 

alls. Han uppgav att Bitcoin ändå är en billigare betalningsmetod än exempelvis Visakort. 

Företaget erbjuder en rabatt på tio procent för de konsumenter som betalar med Bitcoin, 

eftersom Bitcoin innebär en lägre kostnad för företaget samt på grund av att det uppstår färre 

fel med hanteringen av Bitcoin än andra betalningsalternativ.  

 

Företag 6 hade inga kostnader i samband med mottagandet av Bitcoin. R6 beskrev att om det 

finns en tredje part inblandad i transaktionen uppstår givetvis kostnader, om företaget väljer 

att växla in sina Bitcoins, vilket är upp till företagaren själv. Företaget hanterade sina 

betalningar genom att växla dem till svenska kronor. Huruvida Bitcoin är billigare än andra 

betalningsalternativ varierar enligt R6. Han förklarade att för tillfället sker det väldigt mycket 

förändringar i Bitcoinsystemet, ibland är det billigt och ibland kan det bli dyrare, med tiden 

kommer det att bli mycket billigare. Anledningen till att det kommer att bli billigare är just 

för att det inte finns någon tredje part inblandad. Vid handel på nätet finns det inte många 

alternativ att välja mellan, han uppgav att de alternativ som finns är Visa, Mastercard eller 

Paypal och dessa tjänar otroligt mycket varje år. R6 uppgav att de gav kunder rabatt vid 

betalning med Bitcoin. 

4.4 Risk  

R1 uppgav att företaget inte upplevde någon valutakursrisk då de växlar inkommande 

Bitcoins omgående vid en betalning. Vidare beskrev han att om de skulle välja att använda 

Bitcoin mer och exempelvis betala ut löner i Bitcoin skulle företaget drabbas av kursrisk om 

kursen går upp och ner. R1 förklarade att kursen förhoppningsvis kommer att stabilisera sig 

och beskrev att hypen kring Bitcoin börjat lägga sig, samt att deras kunder vågat börja betala 

i valutan igen. 
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R1 beskrev att vid introducering av valutor skiftar dess värde enormt mycket, ena dagen kan 

de vara värda otroligt mycket och sedan kan de sjunka kraftigt, han uppgav att det var det 

som skedde med Euron när den introducerades. R1 förklarade att det är så det fungerar vid 

introducering av nya valutor då alla valutor kräver ett förtroende. Ju mer förtroende en valuta 

har desto större blir efterfrågan, vilket han beskrev även gäller för Bitcoin. Vidare förklarade 

han att anledningen till att Bitcoin har fluktuerat mycket i värde, beror på att det först talats 

väldigt bra om valutan och dess egenskaper, vilket skapar en efterfrågan och många vill ha 

den, vilket leder till att valutan stiger i värde. Han förklarade vidare att medier beskrivit 

Bitcoin på ett icke fördelaktigt sätt, exempelvis att den kraschar, vilket leder till att människor 

blir rädda och vill sälja, vilket leder till att kursen faller. När detta sker börjar flera personer 

som tror på valutan, att köpa den vilket resulterar i att den svänger upp igen. Successivt blir 

svängningarna mindre och mindre. R1 förklarade att det blev en enorm uppmärksamhet under 

2017 vilket bidrog till att priset triggades upp till astronomiska summor då en Bitcoin var 

värd 20 000 dollar. Han menade på att det var spekulation och att en Bitcoin inte kan vara 

värd 20 000 dollar.  

 

Beträffande beskattning beskrev R1 att eftersom Skatteverket inte har några direktiv på hur 

Bitcoin ska hanteras uppstår ett behov hos företaget att växla de inkommande betalningar i 

Bitcoin mot svenska kronor, för att de ska kunna redovisa betalningarna på ett bra sätt till 

Skatteverket. Om Skatteverket hade varit mer tydliga med hur redovisning av Bitcoins skall 

ske inom företag hade R1 förmodligen valt att behålla Bitcoin i företaget och betalat ut löner, 

samt leverantörer med dem. 

 

Angående risker svarade R2 att det finns en risk gällande säkerhetsaspekten, vilket kommer 

att tydliggöras under avsnittet säkerhet. Gällande övriga risker svarade R2 att det inte fanns 

några risker, förutom att det kan uppstå regleringar i framtiden. Företaget upplevde ingen 

valutakursrisk då de växlar sina Bitcoins samma sekund som betalningarna kommer in. Hade 

de inte gjort det hade det definitivt funnits en kursrisk, där valutan både går upp och ner. R2 

beskrev att Bitcoin “gått upp 2000 bara nu på tre dagar eller någonting och sen går den ner 

igen 2000 dollar liksom på lika lång tid, så det är ju, jag vet inte, jag själv är inte säker på att 

Bitcoin är den kryptovaluta som kommer att vara stora liksom i framtiden”. R2 anser att det 

inte uppstår något problem vid beskattning av Bitcoin eftersom att företaget växlar sina 

Bitcoins till svenska kronor vid köptillfället via Bitpay. Vidare beskrev även R2 att Bitcoin 

idag är en spekulativ valuta där individer gärna sitter och håller i valutan på grund av dess 

värde. Han uppgav att valutan ökat från 1000 dollar upp till 20 000 dollar och vid 

intervjutillfället låg den på runt 7000–8000 dollar.  

 

R3 förklarade att en spekulationsrisk kan uppstå om företaget väljer att behålla Bitcoins i 

bolaget. Merparten av de som använder växlingsföretag som exempelvis Bitpay tar ingen risk 

då Bitpay omvandlar företagens Bitcoins direkt till svenska kronor, således finns det ingen 

risk. Det som R3 uppgav som potentiell risk är om företaget blir stämplat som konstig för att 

de tar emot Bitcoin, i samband med att exempelvis myndigheter inför en reglering där de går 

ut med information att de som tar emot Bitcoin är kriminella. R3 förklarade att när en ny 

valuta introduceras fungerar den först som en värdebevarare och är väldigt spekulativ. Ju fler 

som börjar använda valutan och desto mer tid som går, desto stabilare blir den, då passar den 

för att göra transaktioner med. 
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R3 beskrev att han inte upplever några nackdelar med att använda Bitcoin som 

betalningsmedel. Det finns en chans att vara spekulativ om man vill, han ser ingen nackdel 

med det så länge transaktionskostnaderna inte blir höga. Vidare beskrev R3 att Bitcoin inte 

kommer att bidra med några stora fördelar så länge transaktionerna med Bitcoin inte sker 

över landsgränser. Angående beskattningen av Bitcoin betonade R3 att Skatteverket är 

otydliga om hur Bitcoin skall beskattas. I dagsläget har han fått information att beskatta 

Bitcoin som en tillgång i likhet med beskattning för aktier. 

 

R4 beskrev att han inte finner några risker rent praktiskt med att använda Bitcoin som 

betalningsmedel men beskrev att det teoretiskt alltid finns risker med allt. Han förklarade att 

det finns en valutakursrisk genom att ta emot Bitcoin. Företaget upplever dock inte någon 

risk då de inte handlar i Bitcoins i några stora volymer. 

 

R5 beskrev att det finns risker med att acceptera Bitcoin som betalningsmedel.  

En av riskerna som uppstår med att ta betalt i Bitcoin är att mycket är nytt. Han förklarade att 

han önskade få mer rådgivning från banker, och att bristen på rådgivning förmodligen beror 

på att banker ser Bitcoin som konkurrens. Han beskrev att risker går att hantera genom att 

inte ta emot stora belopp i Bitcoin och genom att dela upp dem på flera konton, eller genom 

att prata med någon som har hanterat Bitcoin tidigare och få tips och råd. Vidare betonade R5 

att det finns en affärsrisk då ingen vet hur Bitcoin skall beskattas. Han menade på att det tog 

flera år innan de fick reda på hur de ska betala skatt på Bitcoins. Skatteverket har inga 

riktlinjer och R5 uppgav att det finns en risk att de i efterhand kan bli drabbade av en 

straffavgift. Han menar på att det var svårt att vara bland de första företagen som accepterat 

Bitcoin som betalningsmedel.  

 

Beträffande valutakursrisk beskrev R5 att det finns möjlighet till att växla de Bitcoins de 

tillhandahållit direkt om det önskas, det vill säga om företag anser att det är ett problem. Det 

går även att behålla sina Bitcoins för spekulationssyfte, det är valfritt och upp till var och en. 

Det går också att använda sig av en tredje part som växlar åt en, vilket gör att företagen 

slipper problemet med volatiliteten och växelkursrisk helt och hållet. Företaget växlar inte in 

Bitcoins löpande utan de säljer dem på börsen när ett kapitalbehov uppstår i företaget. De 

beskattar Bitcoin som en aktie och beskattar löpande intäkter som vanligt. 

 

R6 beskrev att det finns risker med att ta emot Bitcoin som betalningsmedel men att risken 

varierar beroende på vad företaget väljer att göra med de Bitcoins som kommer in. Om 

företaget väljer att behålla Bitcoins, förekommer en risk att de kan gå ner i värde. Dock finns 

det också en chans att de går upp i värde. R6 förklarade att mycket med regleringen kring 

Bitcoin är otydlig, och har varit det sen start, han upplevde att det var svårt att tyda hur 

bokföring av Bitcoin skulle gå till. De direktiv som R6 fått från Skatteverket var att bokföra 

dem på samma sätt som bokföring av utländsk valuta. Han beskrev att det fortfarande är 

mycket som är oklart med redovisning och beskattning av Bitcoins, speciellt vid 

internationell handel, då olika lagar gäller i olika länder. Han anser att den främsta nackdelen 

med att använda Bitcoin som betalningsmedel är att företag befinner sig i en gråzon. I övrigt 

anser han inte att det finns andra risker, han menar att valutan har fungerat i snart tio år utan 

några fel.  

4.5 Säkerhet   

R1 beskrev att Bitcoin som betalningsmedel är säkert, då allt är open-source, vilket innebär 

att alla transaktioner ligger offentligt. Betalningar sker även direkt. Enligt R1 ligger 
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säkerhetsaspekten vad gäller Bitcoin hos individen själv. Han förklarade att om en person 

förvarar sina Bitcoins på en telefon och tappar bort den, försvinner individens Bitcoins och 

det går aldrig att få tag på dem igen. Det gäller även för företag som förvarar Bitcoins på det 

sättet. Den säkerhetsrisk han upplever för företaget är om deras Bitcoins blir stulna, men han 

anser att det är en större risk att bli rånad av någon som tar ens kontanter. Huruvida de 

upplever en risk för hacking svarar R1 att det inte går att hacka Bitcoins, Bitcoin plånböcker 

är omöjliga att hacka. Om Bitcoin koderna inte förvaras på ett säkert sätt går det att komma åt 

andras Bitcoins.  

 

R2 beskrev att säkerhetsaspekten gällande Bitcoin som betalningsmedel, beror på hur lång tid 

verifieringsprocessen tar. Han uppskattade att företaget har en verifieringsprocess som tar 

ungefär 15–30 minuter, vilket han anser vara tillräckligt säkert. Om företaget skulle ha en 

kortare verifieringsprocess skulle det leda till att transaktionen blir mindre säker då det är 

väldigt få datorer och nätverk som hinner bekräfta att det verkligen är en äkta Bitcoin-

transaktion. Dock medför detta att det tar längre tid, även om kunden inte sitter och tittar på 

verifikationen hela tiden, kan det upplevas som lång tid. R2 har själv utvunnit Bitcoin och 

menar att om det är alldeles för låg säkerhet på en betalning kan Bitcoin betalningen 

förfalskas.  

 

R3 upplevde inga problem med att acceptera Bitcoin som betalningsmedel och inte heller 

någon risk för hacking. Beträffande hacking menar han att om Bitcoin nycklarna bevaras på 

ett säkert sätt kan ingen hacka Bitcoins. Naturligtvis kan de bli stulna om de förvaras på ett 

mindre säkert sätt. R3 äger även själv Bitcoins privat som han förvarar i något som kallas 

cold storage, vilket kan likställas med en USB plånbok som inte är kopplat till nätet. R3 

beskrev att det är det mest säkra sättet att förvara Bitcoins på.   

 

R4 beskrev att säkerheten med Bitcoin är väldigt bra. Företaget upplever ingen risk för 

hacking men menar att det alltid finns en teoretisk risk, i praktiken upplever de ingen fara för 

det. 

 

R5 beskrev att Bitcoin är en säker betalningsmetod. Han gjorde en jämförelse med Visakort 

och beskrev att de har en mycket bristande säkerhet och att det är väldigt lätt att förfalska 

betalningar med Visakort. De förfalskade betalningarna måste återbetalas med straffavgifter 

som påföljd, vilket inte förekommer vid betalning med Bitcoin. Vidare förklarade han att det 

är mycket mindre administration, samt mycket mindre omkostnader för Bitcoinbetalningar än 

vid kontanthantering eller konto. Huruvida företaget upplever en risk för hacking förklarade 

han genom att tydliggöra att Bitcoinsystemet bygger på ett nummer och att risken beror på 

hur numret hanteras. Enligt R5 finns det två risker, den ena är att om företaget har tio stycken 

anställda som kan Bitcoin numret så innebär det en risk. Den andra risken innefattar 

systemsäkerhet och innebär att om Bitcoins förvaras i en dator finns en risk att den blir 

hackad. Företaget har en liten plånbok på en dator där de förvarar pengar, vilket utgör en risk 

för det lilla beloppet som ligger i plånboken. Vad gäller den stora plånboken är det endast en 

person i företaget som har tillgång till numret till den. Således är det endast den personen som 

har access till pengarna och ingen annan. R5 poängterar även att företag bör ha hög 

datasäkerhet samt bra program.    

 

R6 upplevde ingen risk med att använda Bitcoin som betalningsmedel, han förklarade att 

Bitcoinsystemet varit säkert i tio år och att det aldrig har varit några problem med självaste 

systemet. Han beskrev att det finns en risk för hacking men att han inte upplevde det i sitt 
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företag. R6 påpekade att vid betalning med exempelvis kort garanterar en bank säkerheten, 

denna garanti finns inte vid betalning med Bitcoin. 

4.6 Fördelar 

De fördelar R1 beskrev med att acceptera Bitcoin som betalningsmedel är att transaktionerna 

sker direkt utan någon inblandning av en tredje part, samt att det innebär låga avgifter för 

företaget. Gällande valutans möjligheter och dess bidrag till företaget beskrev R1 att Bitcoin 

omfattar en väldigt liten del av företagets totala omsättning. Han förklarade att det bidrar till 

ett friare och öppnare klimat där individer får välja mellan olika alternativ och får olika 

möjligheter. R1 tror på blockkedjetekniken och beskrev att det finns otroligt mycket som 

skulle kunna förbättras med blockkedjetekniken.  

 

Den fördelen R2 beskrev med att acceptera Bitcoin som betalningsmedel är att de erbjuder ett 

betalsätt som tilltalar en grupp människor. I övrigt beskrev han inga andra fördelar i 
jämförelse med andra betalsätt. I början när de började ta emot Bitcoin trodde han att de 

skulle erhålla konkurrensfördelar i samband med införandet av Bitcoin. Vid intervjutillfället 

förklarade han att det inte har skett. Han förklarade att Bitcoin var häftigt för ett par år sedan 

och att det idag bara är en tjänst de erbjuder.  

 

Beträffande fördelar uppgav R3 att han vill stödja Bitcoin som en framtida betalningsmetod. 

Angående om valutan har bidragit med möjligheter för företaget förklarade R6 att människor 

har kontaktat dem enbart för att de tar emot Bitcoin som betalningsmedel. Att det nästan är 

helt gratis att skicka pengar från Sverige till vilka länder som helst runtom i världen är något 

han finner otroligt. R3 beskrev att han har ett intresse för innovationer och tycker att det är 

intressant med system som utvecklas. Han beskrev att blockkedjetekniken är det mest 

transparenta systemet som finns på grund av att det går att genomföra snabba transaktioner 

och att dessa är synliga för alla. 

 

De fördelar R4 beskrev med att acceptera Bitcoin som betalningsmedel är att kunna erbjuda 

kunder fler alternativ där de får välja hur de vill betala. Vad gäller möjligheter förklarade han 

att betalningsmedlet inte tillfört företaget något rent praktiskt. Han uppgav att det teoretiskt 

innebär en bättre kundservice och att erbjuda kunderna möjligheten att välja bland flera 

betalningssätt. 

 

R5 beskrev att det faktum att Bitcoin saknar en central motpart och är helt automatiserad utan 

någon mänsklig inblandning, är fördelar med Bitcoin som betalningsmetod. Att valutan är 

globalt utspridd samt har låga avgifter är också något som R5 finner fördelaktigt. Möjligheter 

som Bitcoin har medfört för företaget är att det är ett globalt betalningsmedel som är både 

snabbt och billigt.  

 

R6 beskrev att fördelarna med Bitcoin som betalningsmedel är att transaktionerna går snabbt 

igenom och att ingen tredje part behöver vara involverad, om inte en tredje part används vid 

växling. Transaktionerna är dessutom enkla att genomföra, ungefär som Swish. Angående de 

möjligheter som Bitcoin har tillfört företaget svarade R6 att det mestadels var en PR-grej för 

att ge företaget uppmärksamhet. För att visa att det går att använda Bitcoin som 

betalningsmedel, samt för att upplysa människor om vad Bitcoin är. På arbetet fick han 

väldigt många kunder som kom fram och frågade om Bitcoin, och då fick han förklara för 

dem, vilket inte är det lättaste enligt R6. Vad gäller möjligheter förklarade R6 att om 
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merparten av transaktionerna genomfördes med Bitcoin så skulle det förenkla mycket inom 

företaget. Det skulle förenkla bokföringen samt hur betalningen av import och export görs. 

Enligt R6 skulle det bli en mycket öppnare och friare marknad med Bitcoin. 

 

4.7 Sammanställning av empiri  
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5. Analys 

I följande kapitel kommer resultatet att analyseras med hjälp av de fem teman som har 

beskrivits i den teoretiska referensramen. 

_________________________________________________________________________ 

5.1 Implementering 

Jonker (2018) menar på att företagares vilja att implementera Bitcoin som 

betalningsalternativ influeras av konsumenters accepteringshastighet samt att den främsta 

anledningen för företag att acceptera Bitcoin som betalningsmedel är för att locka fler kunder. 

R4 angav att den främsta anledningen till att de valde att implementera Bitcoin som 

betalningsmedel var för att erbjuda deras kunder fler betalsätt. R2 uppgav att anledningen till 

implementeringen av Bitcoin som betalningsmedel var för att förhoppningsvis öka 

försäljningen i företaget. Vidare visade Jonkers (2018) studie att den näst största anledningen 

till implementering berodde på efterfrågan från konsumenter. Både R5 och R1 uppgav att 

anledningen till införandet av Bitcoin som betalningsmedel var för att deras kunder 

efterfrågade det. Därefter uppgav även R5, R6 samt R3 att en av anledningarna till 

implementering var deras eget intresse för Bitcoin, vilket är den tredje största faktorn till 

implementering av Bitcoin (Jonker 2018). Ingen av respondenterna i denna studie angav 

transaktionskostnader som anledning till implementering, till skillnad från de resultat som 

Jonker (2018) fann. I denna studie angav däremot R5 att anledningen till införandet av 

Bitcoin även berodde på att möjliggöra fler anonyma transaktioner för konsumenterna, vilket 

skiljer sig från resultaten i Jonkers (2018) studie där ingen av respondenterna angav detta som 

en anledning till implementering. 

 

Polasik et al. (2015) beskriver att växlingsföretag medverkar till att fler företag accepterar 

Bitcoin som betalningsmedel då dessa växlingsföretag tar på sig risken vad gäller 

växelkurssvängningar. Hälften av respondenterna i denna studie använde sig av 

växlingsföretag och hälften av respondenterna valde att behålla Bitcoins i företaget. Vilket 

tyder på att denna studies resultat varken kan bekräfta eller förkasta Polasik et al. (2015) 

studie. Användandet av växlingsföretag medverkar till en ökad acceptans av att använda 

Bitcoin som betalningsmedel (Polasik et al. 2015). Hälften av de medverkande 

respondenterna använde sig av växlingsföretag för att ta emot Bitcoin. R1 uppgav att 

anledningen till att de har valt att använda sig av ett växlingsföretag beror på att Skatteverket 

varit otydliga med hur inkommande Bitcoins ska beskattas. 

 

I likhet med de resultat som Jonker (2018) redovisar uppgav inga av respondenterna i denna 

studie att växelkursrisk eller transaktionshastighet påverkat deras beslut att tillämpa Bitcoin 

som betalningsmedel. Vidare beskriver Jonker (2018) att den upplevda säkerheten kan 

påverka implementeringsbeslutet. Fem av respondenterna i denna studie angav att Bitcoin 

som betalningsmedel är säkert, R2 uppgav att Bitcoin är relativt säkert beroende på hur lång 

verifieringsprocess transaktionerna har. 

 

Jonker (2018) anger att återförsäljares implementeringsvilja påverkas om 

nettotransaktionsförmånerna är positiva. Luther (2016) anser att om blockkedjetekniken 

reducerar kostnaden för transaktioner kommer den att bli accepterad som betalningsmedel. 

Fyra av respondenterna i studien uppgav att nettotransaktionsförmånerna med Bitcoin är 

positiva och att transaktionskostnaderna är lägre vid Bitcoin än andra traditionella 

betalningsmedel. R3 och R5 svarade på liknande sätt som övriga respondenter, de uppgav 
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dock att transaktionskostnaderna varierar och var väldigt höga en period. Detta styrker de 

resonemang som Jonker (2018) och Luther (2016) beskrivit.   

Rochet och Tirole (2002) hänvisar dock till att återförsäljare kan erbjuda betalningsmedel 

trots att nettotransaktionsförmånerna är negativa, detta för att inte tappa konkurrenskraft, 

förlora kunder eller för att dra till sig nya kunder. Detta nämnde R5 under intervjun, han 

menade på att transaktionskostnaderna har varit höga men att de har valt att erbjuda Bitcoin 

som betalningsmedel ändå på grund av konsumenternas efterfrågan.  

5.2 Kostnad 

Ett flertal studier beskriver att Bitcoin som betalningsmedel är billigare att erbjuda för företag 

i jämförelse med traditionella betalningsalternativ (Brito & Castillo 2016; Chowdhury & 

Mendelson 2013; Luther 2016). 

 

Detta var något som de medverkande respondenterna höll med om. Bitcoin beskrevs även 
vara ett billigare betalningsalternativ än de traditionella betalningsalternativen som finns att 

tillgå. R2 beskrev att Bitcoin är billigare för dem än det populära betalningsalternativet 

Klarna. R1 uppgav att det kan vara mer fördelaktigt att använda Bitcoin i förhållande till 

betalkort då betalkort innebär högre kostnader. 

 

De flesta uppgav att de inte hade några kostnader för att ta emot Bitcoin som 

betalningsmedel. Dock beskrev R2 att företaget hade en implementeringskostnad vid start 

samt en liten kostnad, en procent av transaktionen för att ta emot Bitcoin, vilket deras 

växlingsföretag tog ut i avgift. Tre av respondenterna uppgav att de använder sig av 

växlingsföretag, dessa bör således drabbas av en viss indirekt kostnad för att ta emot Bitcoin 

som betalningsmedel. Kostnaden uppstår vid användande av en tredjepartslösning och gäller 

således inte för alla företag som väljer att ta emot Bitcoin som betalningsmedel. R3 tog bland 

annat upp att Bitcoin är ett billigare betalningsmedel då företaget inte behöver betala någon 

kortavgift eller månadskostnad för en kortterminal. Denna studies resultat går helt i linje med 

tidigare studiers beskrivning av Bitcoin som ett billigare betalningsalternativ. 

 

Murphy et al. (2015) fann att de låga transaktionskostnaderna möjliggör att återförsäljare kan 

sänka sina priser. Av de medverkande respondenterna angav fyra av företagen att de erbjuder 

de konsumenter som betalar med Bitcoin rabatt. R5 preciserade att rabatten erbjuds på grund 

av att betalning med Bitcoin innebär en lägre kostnad för företaget än deras andra 

betalningsalternativ. Företag 1 och Företag 6 erbjöd rabatt för att premiera sina stamkunder. 

 

Bitcoin möjliggör även mikrobetalningar, det vill säga betalningar av mindre belopp då den 

är delbar till åttonde decimal. Att genomföra mikrobetalningar med Bitcoin kan vara 

fördelaktigt för konsumenter då transaktionskostnaderna är lägre än vid andra 

betalningsalternativ (Brito & Castillo 2016). Ingen av respondenterna uppgav dock att deras 

genomsnittliga Bitcoin-transaktion var mindre än cirka femtio kronor. Det kan dock tänkas 

att några av de medverkande företagen hanterade transaktioner av mindre summor än andra 

beroende på dess verksamhet. Således bör det innebära en större skillnad för de företag som 

tar emot många transaktioner av mindre storlek än de företag som tar emot transaktioner i 

större volymer just gällande kostnaden per transaktion. 

 

Murphy et al. (2015) beskriver att Bitcoins låga transaktionskostnader kan störas av det 

faktum att den är mycket volatil, vilket kan leda till att konsumenters köpvilja går ner då det 
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råder osäkerhet kring valutans värde i framtiden. Detta kan leda till att konsumenter väljer att 

behålla sina Bitcoins och inte vill betala med dem. R3 gav en bild som stämmer överens med 

Murphy et al. (2015). R3 menar på att Bitcoin som betalningsmedel inte är populärt för 

tillfället på grund av dess höga pris. Han beskriver hur en betalning han mottagit för några 

månader sedan är värd fyra gånger så mycket idag och att detta leder till att konsumenter 

förmodligen upplever att de inte bör använda Bitcoin som betalningsmedel.  

 

Ju fler som använder sig av blockkedjan och vill betala för snabbare transaktioner, desto 

högre blir avgiften, då transaktionerna slåss om utrymme i blockkedjan. 

Transaktionsavgifterna uppges vara väldigt låga enligt tidigare studier av bland annat Brito 

och Castillo (2016) och Murphy et al. (2015) men varierar kraftigt (Bitinfocharts 2018). Detta 

är något som R3, R5 och R6 tar upp under intervjuerna. De uppgav att 

transaktionskostnaderna varierar och att de för en period sedan var extremt höga. R3 uppgav 

att detta beror på ett sabotage strax innan Bitcoin Cash uppstod. R5 uppgav att det finns andra 

kryptovalutor som har lägre transaktionskostnader och att det finns valutor som inte har några 

transaktionskostnader alls. Anledningen till att merparten av tidigare studier beskriver 

Bitcoins transaktionskostnader som låga kan bero på att studierna är genomförda för 2–3 år 

sedan när transaktionskostnaderna var mycket lägre.  

 

Det som respondenterna beskriver angående de skenande transaktionskostnaderna var något 

som skedde relativt nära i tid från denna studies början. Det kan också bero på att 

transaktionskostnaderna är låga för företag men inte för konsumenter då den läggs på 

konsumenten vid en genomförd betalning. Det som Brito och Castillo (2016) beskriver 

angående att transaktionskostnaderna skulle minska vid fler användare stämmer inte överens 

med den bild som de medverkande i denna studie ger. Även de uppgifter som (Bitinfocharts 

2018) redovisar kring transaktionskostnadsstatistiken för Bitcoin-transaktioner skiljer sig från 

Brito och Castillos (2016) uppfattning, där statistiken visar att transaktionskostnaden går upp 

i samband med att transaktionerna ökar. Det kan tänkas att ett av de större problemen som 

Bitcoin har är just att transaktionskostnaderna blir väldigt höga för konsumenten vid ett ökat 

användande.  

5.3 Risk 

Både R1 och R3 beskrev, att när nya valutor introduceras skiftar deras värde enormt mycket i 

början, innan valutan har etablerats och stabiliserats. R1 menade på att detta beror på att alla 

valutor kräver ett förtroende. Ju mer förtroende en valuta erhåller desto större blir efterfrågan. 

De beskrev att anledningen till varför Bitcoin har fluktuerat mycket i värde beror på att det 

först skrevs väldigt gott om Bitcoin och dess egenskaper, vilket skapade en efterfrågan, som i 

sin tur ledde till att valutan steg i värde. Därefter skrev medier mindre bra om Bitcoin, 

exempelvis att den håller på att krascha vilket ledde till att människor blev rädda och ville 

sälja, det ledde till att kursen föll. R1 beskrev att han tror att svängningarna succesivt kommer 

bli mindre. Brito och Castillo (2016) förklarar att de enorma fluktuationerna av Bitcoin kan 

bero på stress vid etablering av ny valuta och beskriver just det som R1 och R3 upplevt, samt 

att de stora fluktuationerna av Bitcoin beror på spekulation och en tro på fortsatt värdeökning.  

R5 beskrev att de upplever en affärsrisk då det är oklart hur Bitcoin skall beskattas. Han 

betonade att det tog flera år innan de fick reda på hur de ska betala skatt på Bitcoins. Han 

beskrev att Skatteverket inte har några fasta riktlinjer och menade på att det finns en risk att 

de i efterhand kan bli drabbade av en straffavgift. Han förklarade även att det var svårt att 

vara bland de första företagen som accepterat Bitcoin som betalningsmedel. Företaget 

beskattar Bitcoin som en aktie och beskattar löpande intäkter som vanligt. Direktiven R6 fått 
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från Skatteverket var att bokföra dem på samma sätt som bokföring av utländsk valuta, vilket 

tydligt visar på hur olika direktiv respondenterna fått från samma myndighet. R3 var inne på 

samma spår som R5 och uppger att han efter flera samtal med Skatteverket fortfarande inte är 

helt säker på hur Bitcoin skall beskattas och redovisas. R1 beskrev även att Skatteverket har 

väldigt otydliga direktiv angående beskattning av Bitcoin. På grund av detta väljer företaget 

att växla betalningar i Bitcoin på en gång med hjälp av Bitpay. R1 uppgav att om 

Skatteverket hade varit mer tydliga med hur redovisningen av Bitcoin skall ske inom företag 

hade de förmodligen valt att behålla Bitcoin i företaget och betalat ut löner samt betalat 

leverantörer med dem. R2 däremot upplevde inte något problem med beskattning, företaget 

växlar Bitcoin direkt till svenska kronor via Bitpay. Tidigare studier går i samma linje som 

respondenternas upplevelse och beskriver svårigheter med beskattning (Brito och Castillo 

2016). 

 

Murphy et al. (2015) beskriver att Bitcoins volatilitetsmönster tyder på att Bitcoin används 

som en spekulativ investering. Vilket är något som R1 höll med om. Han förklarade att det 

redan märks att hypen kring Bitcoin börjar lägga sig och att kunderna vågar börja betala i 

valutan igen. Vidare beskrev både han, R2 och R3 att de har upplevt att konsumenter inte 

vågat betala med Bitcoin på grund av dess enorma värdefluktuation. Därefter uppgav R3 att 

han snarare ser det som en chans att vara spekulativ i Bitcoin än att det är en risk.  

 

Böhme et al. (2015) beskriver att alla som använder Bitcoin utsätts för marknadsrisk på grund 

av valutaväxlingen. Bitcoins värde fluktuerar enormt vilket kan bidra till en enorm risk för 

återförsäljare, då de kan sättas i en situation där de tar betalt för en vara i ett pris idag och 

imorgon är värdet på betalningen värt mindre än varans värde. Vissa studier beskriver att den 

största risken med Bitcoin är dess volatilitet (Turpin 2014). Brito och Castillo (2016) menar 

på att Bitcoins volatilitet hade varit ett större problem om den inte hade använts som 

betalningslösning då priset går att räknas om samt beloppet växlas till annan valuta vid köp. 

Tre av respondenterna använder sig av en tredjepartslösning för att växla Bitcoin till svenska 

kronor direkt vid betalningstillfället och skyddar sig på så sätt mot valutakursrisk.  

Dessa tre respondenter beskrev dock att de skulle drabbas av en valutakursrisk om de inte 

använde sig av ett växlingsföretag. De andra tre respondenterna beskriver att det teoretiskt 

sett finns en valutakursrisk men att de själva inte upplever det som en stor risk för företaget.  

De ansåg att de inte hade ett behov av att skydda sig mot den risken. Två av dessa 

respondenter uppger att de ser Bitcoins volatilitet som en möjlighet till spekulation och 

värdeökning till deras favör. Av de respondenter som inte använde sig av växlingsföretag 

svarade två att de skulle uppleva valutakursrisken som större om de hanterade transaktioner i 

Bitcoin dagligen i större volymer. En gemensam nämnare för respondenterna verkade vara att 

deras transaktionsvärde i Bitcoin inte är stort nog för att respondenterna ska anse det utgöra 

en risk för företagen. 

5.4 Säkerhet 

Ett flertal tidigare studier beskriver Bitcoinsystemet som säkert, så länge säkerheten kring de 

privata nycklarna hanteras på säkert sätt (Brito & Castillo 2016; Böhme et al. 2015; Dwyer 

2015). Majoriteten av respondenterna beskrev att Bitcoin som betalningsmedel är väldigt 

säkert. Bland annat nämnde R1 och R3 att allt är “open-source” och att all information om 

transaktioner är offentlig, vilket bidrar till en ökad säkerhet. Vidare uppgav dem och R5 att 

säkerheten ligger på individen själv, att hantera nycklarna på ett säkert sätt. R5 förklarade att 

företaget har löst det genom att begränsa antalet personer i företaget som har tillgång till 

nycklarna och delat upp de inkommande betalningarna i Bitcoin på olika enheter. R2 beskrev 
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att en viktig säkerhetsaspekt att ta hänsyn till är längden på verifieringsprocessen vid 

transaktioner. En kortare verifieringsprocess är mindre säker då det är väldigt få datorer och 

nätverk som hinner bekräfta att transaktionen är äkta.  

 

Tidigare studier stödjer att Bitcoin är en säker betalningsmetod då systemet löser 

säkerhetsproblemet med så kallad dubbelspendering när bedragare försöker lura återförsäljare 

(Brito & Castillo 2016; Dwyer 2015). R5 beskrev att Bitcoin är en mycket säkrare 

betalningsmetod än betalkort, bland annat då dessa är lätta att förfalska. Vid bedrägeri blir 

företaget av med produkten, betalningen, samt måste erlägga straffavgifter. Då 

Bitcoinsystemet inte stödjer återbetalningar förekommer inte detta säkerhetsproblem. Andra 

studier (Böhme et al. 2015) ser det som ett problem snarare än lösning att transaktioner inte 

går att ångra eller återbetala, detta är dock inget som de medverkande respondenterna i denna 

studie beskrev, alla var positivt inställda till att problemet med dubbelspendering lösts.  

Ingen av respondenterna uppgav att de utsätts för en säkerhetsrisk eller risk för hacking. R1 

beskrev att Bitcoin-plånböcker är omöjliga att hacka, vilket skiljer sig lite från tidigare 

studiers resultat. R3 är på R1 linje och förklarar att om nycklarna förvaras på ett säkert sätt 

finns ingen risk att Bitcoins blir stulna genom hacking. Han förvarar Bitcoin på en så kallad 

cold storage för att öka säkerheten. Två av respondenterna uppgav att det finns en viss 

teoretisk risk för att Bitcoin kan bli hackade men att företagen inte upplever en sådan 

säkerhetsrisk. Brito och Castillos (2016) studie beskriver Bitcoinsystemet som mer eller 

mindre ohackbart. Men trots avancerad teknologi som skyddar Bitcoin har en del 

växlingsföretag och plånboksföretag utsatts för attacker (Murphy et al. 2015), detta var dock 

inte något som oroade de medverkande respondenterna i denna studie. Respondenterna var 

enhälliga i denna fråga trots att några av företagen mottog upp till 50 Bitcoin-transaktioner 

per dag och således en mycket större volym än andra som endast tagit emot några få 

betalningar. 

5.5 Fördelar 

I teoriavsnittet framgår det av flera studier och rapporter att det är fördelaktigt för 

konsumenter att företag erbjuder flera olika betalningsmedel. Att erbjuda flera olika 

betalningsalternativ kan även leda till att företag får tillgång till nya kunder (Dibs 2016; Grant 

& Hogan 2015). R2 uppgav att Bitcoin som betalningsalternativ mest används i 

spekulationssyfte och att Bitcoininnehavare vill behålla sina Bitcoins. Detta leder till att 

införandet av Bitcoin som betalningsalternativ troligtvis inte har genererat fler kunder för 

företaget. En av anledningarna till att de valde att implementera Bitcoin var för att erbjuda 

deras kunder fler betalsätt. R3 beskrev att kunder har kontaktat dem enbart för att de tar emot 

Bitcoin som betalningsmedel. Även R6 beskriver en liknande bild, många konsumenter tog 

kontakt och ville prata om Bitcoin. R6 uppgav vidare att en av anledningarna till införandet 

av Bitcoin som betalningsmedel var i marknadsföringssyfte. R4 beskrev att en av fördelarna 

med att erbjuda Bitcoin som betalningsmedel är att erbjuda deras kunder fler 

betalningsalternativ. Han hade dock svårt att uppskatta om det verkligen bidragit till fler 

kunder för företaget. 

 

Konkurrens uppstår genom att företag skapar mervärde för konsumenter utan att det 

överstiger kostnader för företagen. En konkurrensfördel kan exempelvis skapas genom 

användandet av ny innovation (Porter 1985). R2 beskrev att företaget trodde att de skulle 

erhålla konkurrensfördelar i samband med att implementera Bitcoin som betalningsmedel. 

Idag anser han inte att införandet gett någon konkurrensfördel. R5 beskriver att han tror att 

erbjuda Bitcoin som betalningsmedel delvis lockar till sig fler kunder då betalningssättet är 
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anonymt. R1 beskriver att de valde att implementera Bitcoin som betalningsmedel för att 

erbjuda fler betalningsmöjligheter snarare än att locka till sig fler kunder. R5 beskriver att 

fördelen med Bitcoin är att det är ett globalt betalningsmedel vilket underlättar 

utlandsbetalningar då dessa uppgår till en mycket lägre kostnad än traditionella 

betalningsalternativ. 

 

Att vara en first mover innebär att vara först på en marknad med en ny innovation eller att 

använda sig av en ny teknologi (Kerin et al. 1992). De medverkande respondenterna i denna 

studie kan tänkas erhålla ett first mover advantage då de är sex av endast femtiotre företag i 

Sverige som accepterar och använder sig av denna innovation. Genom att vara först på 

marknaden kan de tänkas ha fått en konkurrensfördel. Två av respondenterna beskriver att 

kunder har sökt upp dem enbart på grund av att de erbjuder Bitcoin som betalningsmedel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

6. Slutsats 

I detta avsnitt presenteras de resultat som framgick av studiens gång. Dessa diskuteras i 

relation till studiens syfte. 
_________________________________________________________________________ 

 

Syftet med denna studie var att ta reda på varför företag har valt att implementera och 

använda Bitcoin som ett betalningsalternativ. Dessutom undersöka vilka kostnader och 

fördelar företag upplever med att acceptera Bitcoin som betalningsmedel, samt hur de ser på 

säkerheten och risker som kan uppstå. 

 

Studien visade på flera olika anledningar till varför företagen valt att implementera Bitcoin 

som betalningsmedel. Dessa var bland annat att erbjuda kunder fler betalningsalternativ, 

konsumenters efterfrågan, anonymitet vid betalning, öka försäljning samt sprida kunskap om 

Bitcoin. 

 

Samtliga respondenter uppgav att Bitcoin är ett billigt betalningsmedel och medför låga 

kostnader för företagen. Jämfört med andra betalningsmetoder är Bitcoin ett billigare 

alternativ. Majoriteten av respondenterna uppgav att de inte hade någon kostnad för att 

implementera Bitcoin i företaget. Hälften av respondenterna använde sig av växlingsföretag 

och var således belastade av en viss kostnad vid transaktioner. En intressant aspekt som 

visades är att trots att tidigare studier beskrivit Bitcoins transaktionskostnader som låga 

beskrev två av respondenterna att de är höga för deras konsumenter. Ny statistik visade även 

på att transaktionskostnaderna ökat markant bara det senaste året. 

 

Respondenterna uppgav att de inte upplevde någon valutakursrisk trots att det finns en 

teoretisk risk. Några av respondenterna beskrev att de handlade i så pass små volymer och 

därför inte upplevde någon risk. För att gardera sig för valutakursrisk och Bitcoins volatilitet 

använde sig vissa företag av växlingsföretag. Beträffande redovisning och beskattning av 

Bitcoin beskrev flera av respondenterna att det är oklart och innebär en risk för företagen, att 

de redovisar innehav på fel sätt. Samma myndighet har gett företagen olika redovisnings 

direktiv. Även en oro för framtida regleringar upplevdes som en risk.  

 

Samtliga respondenter är eniga om att Bitcoin är ett säkert betalningsmedel. Risk för att 

Bitcoin skall bli hackade eller stulna uppgavs vara mycket liten. Risken beror på hur säkert 

nycklarna förvaras av ägaren. Att vara försiktig med sin privata nyckel rekommenderas av 

samtliga respondenter.  

 

De fördelar som studien påvisar är att respondenterna uppgav att transaktionerna sker snabbt 

och enkelt samt att avgifter bundna till Bitcoin är låga. Vidare uppgavs det att kunderna får 

fler betalningsalternativ att välja mellan, vilket anses fördelaktigt. Även transaktioner som 

sker över landsgränser med Bitcoin anses vara fördelaktigt. 
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7. Diskussion 

I detta avsnitt diskuterar författarna till studien resultatet och studiens gång i en avslutande 

diskussion. Vidare redogörs för förslag för framtida forskning inom det berörda 

ämnesområdet. 
_________________________________________________________________________ 
 

Det finns idag relativt lite forskning där Bitcoin som betalningsmetod undersöks, trots att 

Bitcoin är ett omdiskuterat och högaktuellt ämne. I många tidigare studier har Bitcoins låga 

transaktionskostnader varit ett av huvudargumenten till varför företag valt att acceptera 

Bitcoin som betalningsmedel. Denna studies resultat visar dock att transaktionskostnaderna 

inte är så låga som det tidigare hänvisats till, i alla fall inte för konsumenten.  

 

Under studiens gång uppdagades det att Bitcoins popularitet har medfört en ökad belastning 

på Bitcoinsystemet, vilket lett till att transaktionskostnaderna ökat. Detta medför att många av 

de tidigare studier som undersöker Bitcoin inte längre är aktuella. Denna studie bidrar med 

aktuell och ny undersökning som tar hänsyn till Bitcoins volatila pris och höga 

transaktionskostnader, som nådde sin topp i slutet av år 2017.  

 

En intressant aspekt är att trots att alla medverkande respondenter tillsammans bildar en 

relativ homogen grupp bestående av medelålders män, med en högt uppsatt roll, som 

antingen ägare eller VD i företagen, uppgav nästan alla, olika anledningar till varför de valt 

att implementera Bitcoin som betalningsmedel. Detta tyder på att studien lyckats fånga upp 

och bidra med en bred variation av analyser från respondenterna. Detta ses som väldigt 

positivt då urvalet av respondenter var mycket begränsat, då antalet företag som accepterar 

Bitcoin som betalningsmedel i Sverige är få.  
 

Studien stötte på en del svårigheter då antalet företag som använder Bitcoin som 

betalningsmedel endast uppgår till femtiotre stycken. Sex företag valde att medverka varvid 

några av företagen endast mottagit en handfull betalningar i Bitcoin. Detta kan tänkas 

påverka dessa respondenters upplevelse av Bitcoin som betalningsmedel. Om företagen hade 

haft stora transaktionsvolymer i Bitcoin hade respondenternas upplevelse kanske varit 

annorlunda. Det kan tänkas att de i så fall kunde ha upplevt valutakursrisken som större än 

vad resultatet av denna studie visade. Fler medverkande företag hade även kunnat bidra till en 

mer nyanserad bild. 

 

I takt med att Bitcoin blir ett allmänt accepterat betalningsmedel kan det vara av intresse att 

studera om implementeringsprocessen skiljer sig mellan olika företagstyper, eller jämföra 

Bitcoin som betalningsmedel med andra mer traditionella betalningsmetoder. På grund av 

brist på tillgång till data togs ingen hänsyn till transaktionsstorlekar eller statistisk lönsamhet 

för företagen, vilket är ett förslag till framtida forskning. Vidare skulle det vara ytterst 

aktuellt att studera transaktionskostnadernas påverkan på Bitcoin som betalningsmetod ur ett 

konsumentperspektiv. Då transaktionskostnaderna drabbar främst konsumenter kan det vara 

av intresse att undersöka deras preferenser. 
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Bilaga  

Intervjuguide  

 

● Vad sysslar ert företag med?   

● Vad är din roll i företaget? 

● När började ni ta emot Bitcoin som betalmedel? 

● Varför har ni valt att använda Bitcoin som betalningsalternativ? 

● Hur hanterar ni en betalning som kommer in?  

● Vad gör ni med era Bitcoins när ni tillhandahållit dem? 

● Vilka fördelar upplever ni med att acceptera Bitcoin som betalmedel?  

● Vilka möjligheter tror ni att ett accepterande av kryptovaluta som betalmedel bidrar 

till för ert företag? 

● Vilka nackdelar ser ni med att acceptera Bitcoin som betalningsmedel?  

● Vilka risker anser ni att det finns med att acceptera Bitcoin som betalmedel?  

● Hur hanterar ni dessa risker? 

● Erbjuder ni någon rabatt vid handel med Bitcoin? Om ja, varför erbjuder ni det? 

● Vilka kostnader har ni för att kunna ta emot Bitcoin?  

● Vilka andra betalningsalternativ erbjuder ni? 

● Är det billigare att använda Bitcoin i jämförelse med de andra betalningsalternativen 

ni erbjuder? 

● Hur skattar ni på Bitcoins? 

● Hur upplever ni säkerheten med att acceptera Bitcoin som betalmedel? 

● Hur upplever ni risken med att era Bitcoins blir hackade?  

● Hur hanterar ni denna risk? 

 

 

 

 


