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Abstract 
This study is about the potential advantages as an investment option in a portfolio. The study 
shows that the incorporation of bitcoins in a portfolio, even to a small degree, gives significant 
increases of both risk and return. The different studied portfolios sharpe ratio rises, which in turn 
shows that the risk reducing return increases when bitcoins is used as an investment option. 
 
This study is based on Virtual Currency, Tangible Return: Portfolio Diversification with Bitcoins 
by Brière, Oosterlinck and Szafarz. The authors of this study have compared their own results 
with the study mentioned and seen its similarities and differences. The study investigated a total 
of eleven different assets percentage return over 192 weeks ranging from July 2010 to March 
2014. The risk, return and other calculations have been made using the formulas in the 
programs Microsoft Office Excel and Open Office Calc. The results show that bitcoins give a 
significant increase in risk and return, but that the increases is bigger on the worlds market 
compared to the european market. 
 
When investing in bitcoin the authors point out that there are still risks that can not be calculated 
in this type of study and is something that investors should be aware of, for example hackers. 
Risk, security, trust and confidence are discussed and analyzed in the study to increase 
understanding of the nature of bitcoins. To summarize, the authors agree with Brière, 
Oosterlinck and Szafarz by drawing the conclusion that digital currencies should be taken 
seriously as an investment option. 
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Sammanfattning 
Denna studie handlar om bitcoins potentiella fördelar som ett investeringsalternativ i en portfölj. 

Studien visar att införlivandet av bitcoin i en portfölj, även en liten andel, ger markanta ökningar 

av både risk och avkastning. De olika studerade portföljernas sharpekvot stiger, vilket visar att 

den riskreducerade avkastningen ökar när bitcoin används som ett investeringsalternativ.  

Studien är baserad på Virtual Currency, Tangible Return: Portfolio Diversification with Bitcoins 

av Brière, Oosterlinck och Szafarz. Författarna har jämfört det egna resultatet med den nämnda 

studien och sett dess likheter och skiljaktigheter. Studien undersökte totalt elva stycken olika 

tillgångars procentuella avkastning över 192 veckor från juli 2010 till mars 2014. Risk, 

avkastning och andra beräkningar har skett med hjälp av formler i programmen Microsoft Office 

Excel samt Open Office Calc. Resultatet visar att bitcoin ger en markant ökning i risk och 

avkastning, men ökningarna är större på världsmarknaden jämfört med den europeiska.     

Vid en investering i bitcoin påpekar författarna dock att det finns risker som inte kan beräknas i 

denna typ av studie och som investerare bör vara medvetna om, exempelvis hackare. Risk, 

säkerhet, tillit och förtroende är diskuterade och analyseras i studien för att öka förståelsen för 

bitcoins natur. Sammanfattningsvis samtycker författarna med Brière, Oosterlinck och Szafarz 

genom att dra slutsatsen att digitala valutor bör tas på allvar som ett investeringsalternativ.  
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1. Inledning 
Det första kapitlet presenterar tidigare studier, grundläggande information samt 

problematisering vilket ligger till grund för studiens frågeställningar och syfte. Kapitlet 

presenterar dessutom avgränsningar som författarna har valt för studien. 
 
Valuta är ett medel som förenklar handel mellan individer och företag. Inte minst när det 

kommer till utrikeshandel. Utan valuta hade utrikeshandeln komplicerats avsevärt, som exempel 

hade byteshandel varit tidskrävande att genomföra om en betalning skulle ske mellan två olika 

världsdelar. Valuta bidrar till internationalisering och underlättar för samtliga tänkbara parter att 

handla med utlandet.  

I och med att den gemensamma valutan euro infördes i flera europeiska länder har 

internationaliseringen ökat ännu mer. Euro förenklar handeln mellan länder ytterligare då till 

exempel inga transaktionskostnader för valutaväxling krävs. Problematiken består kring 

tidsaspekten vid internationella överföringar. Eftersom banker är involverade i alla de 

transaktioner som sker blir processen utdragen och kan i vissa specifika fall stoppas helt. De nya 

digitala valutorna som har fått stort genomslag har löst den bakomliggande problematiken. 

En av de första och största digitala valutorna, som även införlivat kryptografi, är bitcoin. Dess 

fundamentala egenskaper gör det både enklare och mindre tidskrävande att genomföra 

transaktioner över hela världen. Anonymiteten skapar dessutom ännu fler möjligheter och lockar 

flera användare att använda den digitala valutan som betalningsmedel. Å anda sidan förknippas 

bitcoin med ett flertal risker som inte förekommer med traditionella valutor, till exempel dess 

stora fluktuationer i växelkursen. 

Bitcoin är mycket omdiskuterad av både skeptiker och förespråkare, alla har sin egen syn på vad 

valutan kan åstadkomma i framtiden. Bitcoin befinner sig än så länge på en omogen marknad 

med en volatilitet som få valutor kan mäta sig med. Det finns de som ifrågasätter bitcoin och 

dess framtida existens på marknaden, de menar att bitcoin endast är en fluga som snart kommer 

blåsa över. Vidare finns det förespråkare som menar att i takt med att användandet ökar kommer 

fluktuationerna i den digitala valutans värde att minska och bitcoin kommer med tiden att 

stabiliseras.
1
 Vilken av alla åsikter som stämmer är något bara framtiden kan utvisa. Författarna 

har blivit imponerade och intresserade av den digitala valutan och har därför valt att undersöka 

ytterligare.  

                                                
1
 Bitcoin.se. Om kritiken mot bitcoin - volatiliteten,  

Tillgänglig: http://www.bitcoin.se/2013/12/10/om-kritiken-mot-bitcoin-volatiliteten/ Hämtad: 30/4-2014 

http://www.bitcoin.se/2013/12/10/om-kritiken-mot-bitcoin-volatiliteten/
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1.1 Bakgrund 

1.1.2 Bitcoins bakgrund  

Den 18:e augusti 2008 registrerades domänet bitcoin.org. Detta blev början på en ny epok av 

digitala valutor och  kryptografi . I november samma år skickade pseudonymen Satoshi 

Nakamoto in ett meddelande till en diskussionstråd om kryptografi som avslöjade att han har 

arbetat på ett betalsystem som inte kräver en förlitad tredje part. Detta blev startskottet för 

användandet av bitcoin. Två månader senare skapas det första blocket i kedjan av 

upphovsmannen Nakamoto själv. Efter två år av uppdateringar och förbättringar har bitcoin 

blivit ett handelsmedel som växer och blir större och större.
2  

Registreringen av antalet digitala 

plånböcker har ökat rekordartat från cirka 400 stycken plånböcker i januari år 2012 till cirka 

962.000 i januari 2014.
3 

Det som gör betalsystemet revolutionerande i sig är på grund av att det aldrig funnits något 

liknande. Bitcoins marknadsvärde baseras helt och hållet på utbud och efterfråga.
4
 Det är svårt 

att säga exakt hur stort användandet av den digitala valutan är i dagsläget, men det finns drygt 

1,6 miljoner unika plånböcker.
5
 Varje dag görs det i genomsnitt cirka 60 000 transaktioner med 

bitcoin till ett värde av tiotals miljoner kronor.
6 

Bitcoin är den första digitala kryptovalutan och dess egenskaper gör den till ett idealiskt 

alternativ till traditionell valuta. Skulle fler inse fördelarna med bitcoin kan den komma att 

användas på flertal sätt. Det är en innovation som kan komma att förändra sättet människor 

interagerar på och hur affärer världen över görs. Idag krävs det både tid och pengar för att göra 

internationella överföringar, något som kan undgås ifall bitcoin istället skulle användas.
7 

                                                
2
 Bitcoin.se, Hur började det?. Tillgänglig: http://www.bitcoin.se/hur-borjade-det/ Hämtad: 3/4-2014 

3 Blockchain, Min plånbok Antal användare.  

Tillgänglig:https://blockchain.info/sv/charts/my-wallet-n-

users?timespan=all&showDataPoints=false&daysAverageString=1&show_header=true&scale=0&address=  

Hämtad: 28/5-2014 
4
 Bitcoin.se, Bitcoin, det första fem frågorna. Tillgänglig: http://www.bitcoin.se/2012/10/07/bitcoin-de-forsta-fem-

fragorna/  Hämtad 14/5-2014 
5
 Blockchain, Min plånbok Antal användare.  

Tillgänglig:https://blockchain.info/sv/charts/my-wallet-n-

users?timespan=all&showDataPoints=false&daysAverageString=1&show_header=true&scale=0&address=  

Hämtad: 28/5-2014 
6
 Blockchain, Antal transaktioner per dag. Tillgänglig: https://blockchain.info/sv/charts/n-

transactions?timespan=30days&showDataPoints=false&daysAverageString=1&show_header=true&scale=0&addre

ss= Hämtad: 28/5-2014 
7
 Ibid. 

http://www.bitcoin.se/hur-borjade-det/
https://blockchain.info/sv/charts/my-wallet-n-users?timespan=all&showDataPoints=false&daysAverageString=1&show_header=true&scale=0&address=
https://blockchain.info/sv/charts/my-wallet-n-users?timespan=all&showDataPoints=false&daysAverageString=1&show_header=true&scale=0&address=
http://www.bitcoin.se/2012/10/07/bitcoin-de-forsta-fem-fragorna/
http://www.bitcoin.se/2012/10/07/bitcoin-de-forsta-fem-fragorna/
https://blockchain.info/sv/charts/my-wallet-n-users?timespan=all&showDataPoints=false&daysAverageString=1&show_header=true&scale=0&address=
https://blockchain.info/sv/charts/my-wallet-n-users?timespan=all&showDataPoints=false&daysAverageString=1&show_header=true&scale=0&address=
https://blockchain.info/sv/charts/n-transactions?timespan=30days&showDataPoints=false&daysAverageString=1&show_header=true&scale=0&address=
https://blockchain.info/sv/charts/n-transactions?timespan=30days&showDataPoints=false&daysAverageString=1&show_header=true&scale=0&address=
https://blockchain.info/sv/charts/n-transactions?timespan=30days&showDataPoints=false&daysAverageString=1&show_header=true&scale=0&address=
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1.1.3 Reglering av bitcoin 

Bitcoin är en ny typ av valuta vars syfte är detsamma som med vanliga pengar. Det kan användas 

som betalningsmedel eller som ett sätt att lagra värde på. Det som skiljer bitcoin från vanliga 

valutor är att den fungerar utan en styrande tredje part.
8
 Vanliga valutor, så som svenska kronan, 

styrs av en centralbank. I Sverige finns exempelvis Riksbanken.
9
  

En centralbank är en finansiell institution som är ensamt ansvarig för sedel- och 

myntutgivningen i ett land. Centralbankens huvuduppgift är att sköta landets penningpolitik, 

upprätta ett fast penningvärde och förvalta landets reserv av valuta och guld. Förutom detta ska 

banken även främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Centralbanken fungerar som 

statens och bankernas bank och kan reglera inflation genom att styra landets finanser.
10 

I och med att bitcoin inte skapas och styrs av en tredje part är den digitala valutan immun mot 

inflation. En centralbank kan i praktiken trycka mer pengar, vilket påverkar valutans kurs och 

kan leda till inflation.
11

 Eftersom bitcoin ej är knutet till en centralbank finns det heller ingen 

gemensam beskattning på den digitala valutan.
12 

1.1.4 Transaktioner med bitcoin 

Bitcoin baseras på ett peer-to-peer nätverk som vem som helst kan ansluta sig till och använda.  

Alla transaktioner som görs med bitcoin sker delvis anonymt och direkt mellan användarna. 

Detta kan jämföras med en vanlig banköverföring mellan två konton med till exempel kronor. 

För att en sådan transaktion ska kunna ske behövs en bank som i sin tur har full kännedom om 

hela transaktionen, dess sändare och mottagare. Vid en betalning eller överföring med bitcoin 

behöver inte användaren lämna några personuppgifter, däremot är alla transaktioner möjliga att 

skåda för samtliga bitcoinanvändare. Därför skulle transaktioner med bitcoin kunna liknas med 

kontanter då det kan ske anonymt och direkt mellan privatpersoner.
13 

Till skillnad från kontanter är det omöjligt att förfalska eller kopiera bitcoins då det är baserat på 

kryptoteknik och bygger på asymmetrisk kryptering för att signera transaktioner.
14

 Asymmetrisk 

kryptering bygger på ett nyckelpar med två olika nycklar, en publik och en privat. Den publika 

                                                
8
 Bitcoin.se, Vad är bitcoin?. Tillgänglig: http://www.bitcoin.se/vad-ar-bitcoin/ Hämtad: 1/4-2014 

9
 Sveriges Riksbank. Riksbankens roll och uppgifter. Tillgänglig: 

http://www.riksbank.se/sv/Riksbanken/Riksbankens-roll/ Hämtad: 19/5-2014 
10

 Ibid. 
11

 Bitcoin.se, Bitcoin, det första fem frågorna. Tillgänglig: http://www.bitcoin.se/2012/10/07/bitcoin-de-forsta-fem-

fragorna/  Hämtad 14/5-2014 
12

 Bitcoin.se, Positivt om bitcoin och moms från skatterättsnämnden. Tillgänglig: 

http://www.bitcoin.se/2013/10/21/positivt-om-bitcoin-och-moms-fran-skatterattsnamnden/ Hämtad 19/5-2014 
13

 Bitcoin.se, Vad är bitcoin?, Tillgänglig: http://www.bitcoin.se/vad-ar-bitcoin/ Hämtad: 1/4-2014 
14

 Ibid. 

http://www.bitcoin.se/vad-ar-bitcoin/
http://h
http://www.bitcoin.se/2012/10/07/bitcoin-de-forsta-fem-fragorna/
http://www.bitcoin.se/2012/10/07/bitcoin-de-forsta-fem-fragorna/
http://www.bitcoin.se/2013/10/21/positivt-om-bitcoin-och-moms-fran-skatterattsnamnden/
http://www.bitcoin.se/vad-ar-bitcoin/
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nyckeln kan spridas fritt och vem som helst har möjlighet att använda den för att kryptera ett 

meddelande. För att kunna låsa upp krypteringen måste det dekrypteras, då krävs det tillgång till 

den privata nyckeln. Vid en transaktion måste alltså sändaren känna till mottagarens publika 

nyckel och kryptera meddelandet med den. Den enda som kan dekryptera meddelandet är då 

mottagaren som har tillgång till den tillhörande, privata nyckeln. Detta gör det omöjligt för 

sändaren att ”låsa upp” meddelandet han själv krypterat.
15 

1.1.5 Skapandet av nya bitcoins 

För att godkänna och bekräfta transaktioner har bitcoin en publik, distribuerad databas som 

kallas blockkedjan. Där lagras alla transaktioner som sker med den digitala valutan. För att en 

transaktion ska kunna genomföras måste den finnas med i ett block. Enkelt förklarat skapas 

block genom att datorer löser svåra matematiska problem. Vem som helst har möjlighet att vara 

med och skapa block i nätverket.
16

 Däremot krävs det att datorn som används är utrustad med 

bland annat ett bra grafikkort samt en speciell hårdvara som kallas ASIC. Skapandet av ett block 

som kommer med i blockkedjan är en tävling mellan så kallade “miners”. Varje gång ett block 

skapas genereras nya bitcoins, den som hinner först belönas med ett antal nyskapade bitcoins. Då 

datorkraft över hela världen tävlar om detta har personer, “miners”, valt att gå ihop i grupper, 

“mining pools” för att öka chanserna att vinna.
17 

Det skapas i snitt ett nytt block i kedjan var tionde minut. Summan av de bitcoins som ges ut 

halveras ungefär vart fjärde år och ligger idag på 25 stycken. Detta gör att det totala antalet 

bitcoins successivt kommer att öka och tillslut stanna på närmare 21 miljoner. Det är uppskattat 

att det maximala antalet bitcoin kommer att uppnås år 2140. Varje bitcoin kommer i sin tur vara 

delbar ner till åtta decimaler.
18 

1.1.6 Lagrandet av bitcoin 

Bitcoins lagras i så kallade plånböcker som finns i tre, mer eller mindre, riskfyllda varianter. 

Dels kan de lagras på den egna privata datorn. Den stora risken i att förvara bitcoins privat är 

ifall datorn skulle krascha går alla bitcoins förlorade och de går inte att återskapa. Den risken kan 

reduceras med en back-up. Den andra varianten av lagring kallas e-plånbok, då lagras bitcoin hos 

ett externt företags server, vilket kan liknas med de molnbaserade tjänsterna iCloud och 

                                                
15

 it-säkerhet.nu, Mattias Lennartsson, Asymmetrisk kryptering, Tillgänglig: http://www.it-säkerhet.nu/archives/523 

Hämtad: 1/4-2014 
16

 Bitcoin.se, Hur fungerar bitcoin?, Tillgänglig: http://www.bitcoin.se/hur-fungerar-bitcoin/ Hämtad: 1/4-2014 
17

 Bitcoin.se, Hur skapar man bitcoins?. Tillgänglig: http://www.bitcoin.se/hur-skapar-man-bitcoins/ Hämtad: 1/4-

2014  
18

 Bitcoin.se, Vanliga missförstånd. Tillgänglig: http://www.bitcoin.se/2013/12/02/vanliga-missforstand-21-

miljoner-bitcoins-racker-inte/ Hämtad: 1/4-2014  

http://www.it-säkerhet.nu/archives/523
http://www.bitcoin.se/hur-fungerar-bitcoin/
http://www.bitcoin.se/hur-skapar-man-bitcoins/
http://www.bitcoin.se/2013/12/02/vanliga-missforstand-21-miljoner-bitcoins-racker-inte/
http://www.bitcoin.se/2013/12/02/vanliga-missforstand-21-miljoner-bitcoins-racker-inte/
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Dropbox. Risken i detta alternativ är att även företaget har tillgång till alla bitcoins, förtroende 

blir en nyckelfaktor. Den tredje varianten är en hybrid, en kombination av de två tidigare 

alternativen. De privata nycklarna krypteras innan de skickas över till företagets server. Det gör 

att enbart personen med lösenordet har tillgång till alla lagrade bitcoins.
19 

1.1.7 Köp av bitcoin 

Bitcoins finns att köpa på speciella marknader mot en transaktionskostnad. Det finns hemsidor 

som genomför överföringar, växling, direktbetalningar eller insättningar. Vissa hemsidor 

fungerar som en köp- och säljmarknad för privatpersoner. Utöver det finns ett antal olika 

internationella börser där bitcoin säljs. I dagsläget är en av de största sajterna för köp av bitcoin 

Bitstamp.
20 

1.2 Risk, säkerhet, förtroende och tillit   

Denna studie innefattar ett relativt nytt fenomen vilket kräver att studien tar hänsyn till olika 

aspekter. Studien kommer att diskutera och analysera förtroende, tillit, risk och säkerhet.  

Ett allt mer modernt, utvecklat och globalt samhälle har medfört mer komplexa tekniska system 

och en ökad mängd valmöjligheter. I och med detta ökar medvetenheten kring vilka risker som 

också kan följa, eller vad varje enskilt val kan få för konsekvenser. Vidare följer att varje individ 

blir mer beroende av andra människor, människor som sitter på mer kunskap och information än 

individen själv och som på så sätt kan bidra med information och hjälpa till att fatta de “rätta” 

besluten. Varje individ vänder sig alltså mer och mer till så kallade experter eller specialister 

vilket i sin tur följs av ett beroende av att lita på andra, med andra ord blir förtroende och tillit 

allt viktigare.
21 

I flera länder inklusive Sverige, är den yttersta garantin för trygghet och säkerhet staten. 

Befolkningen litar på att staten skyddar dem från till exempel krig och korruption, på samma sätt 

som individer litar på att banker tar hand om ekonomin eller att doktorn ger den rätta medicinen. 

Enskilda individer har förtroende för dessa experter eller myndigheter, ett förtroende som även 

medför ett slags risktagande. I takt med fler valmöjligheter ökar även chansen för att minska 

risken och välja ett säkrare alternativ. Människan prioriterar i många situationer ett säkrare 

alternativ framför ett mindre säkert alternativ. För att denna säkerhet ska kunna skapas krävs det 

förtroende och tillit. Utan dessa begrepp införlivade i sammanhanget minskar säkerheten 

                                                
19

 Bitcoins.se,  Plånböcker. Tillgänglig: http://www.bitcoin.se/planbocker/ Hämtad: 1/4-2014  
20

 Bitcoin.se,  Köpa bitcoins. Tillgänglig: http://www.bitcoin.se/kopa-bitcoins/ Hämtad: 1/4-2014  
21

 Olofsson, Anna & Öhman, Susanna (red.), Risker i det moderna samhället: samhällsvetenskapliga perspektiv, 1. 

uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009 
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markant.
22 

Som sagt är risk och säkerhet nära sammankopplat med begreppen förtroende och tillit. En teori 

framtagen av Ferrin, Dirks och Shah menar att en relation med tre parter har en högre tillit och 

förtroende än en relation mellan endast två parter. Detta för att omdömen från en tredje part har 

en större inverkan på tillit än omdömen som endast är baserade på den egna erfarenheten. Teorin 

bevisar att en tredje parts medverkan i relationen bidrar till en ökad tillit och förtroende. De visar 

även att ju fler relationer med tre parter en individ har desto mer ökar den överförbara tilliten och 

förtroendet.
23 

Detta kan kopplas till bankväsendet som bidrar med tillförlitlighet och tillit vid 

exempelvis överföringar av pengar. En transaktion mellan endast två individer anses inte lika 

tillförlitlig då det finns en risk att den ena parten inte uppfyller de förutbestämda kraven. 

Förutom tillit påverkas även bankväsendet av lagar och regelverk som gör att de inte kan bryta 

de uppställda villkoren vid transaktioner.  

1.3 Problembakgrund 
Trots att bitcoin inte existerat under en längre tid har det ändå hunnit forskats på den digitala 

valutan. 

Brière, Oosterlinck och Szafarz är tre forskare som har skrivit  artikeln Virtual Currency, 

Tangible Return: Portfolio Diversification with Bitcoins som har bitcoins ekonomiska aspekt 

som fokus. Deras studie har som syfte att undersöka hur en portfölj innehållandes bitcoin 

påverkar dess avkastning. Brière, Oosterlinck & Szafarz har valt att analysera en portföljs 

avkastning veckovis från juli år 2010 till juli år 2013, (totalt 155 veckor). De tog fram tre olika 

portföljer, en med traditionella tillgångar, en med alternativa tillgångar och en kombinerad av de 

båda. De har utgått från en amerikansk investerare som innehar en diversifierad portfölj med 

både traditionella tillgångar och så kallade alternativa investeringar. För att se om bitcoin kan 

påverka risken och avkastningen har Brière, Oosterlinck och Szafarz införlivat olika stora 

andelar bitcoin i portföljerna för att analysera dess utgång.
24 

Den tidigare forskningen har skett med utgångspunkt i ett amerikanskt perspektiv baserat på 

världsindex. Ingen liknande studie har utförts utifrån ett europeiskt perspektiv, vilket intresserat  

författarna och de har därför studerat med underlag i home country bias och internationell 

diversifiering för att utveckla den forskning som finns tillgänglig idag. Författarna har undersökt 

                                                
22

 Ibid. 
23

 Ferrin, Donald L, Dirks, Kurt T & Shah, Pri P., Direct and indirect effects of third-party relationships on 

interpersonal trust, (Elektronisk resurs), Journal of Applied Psychology, Vol 91, No 4, 2006 
24

 Brière, Marie., Oosterlinck, Kim & Szafarz, Ariane., Virtual Currency, Tangible Return: Portfolio Diversification 

with Bitcoins, (Elektronisk resurs), Université Libre de Bruxelles, (Belgien), Social Science Research Network, 

2013.  

Tillgänglig: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2324780 
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om bitcoin kan ge lika stora diversifieringsfördelar och trade-off för en europeisk portfölj med 

europeiska index som för en amerikansk portfölj med världsindex.  

1.4 Problematisering 
Författarna har genomfört en liknande studie som Brière, Oosterlinck och Szafarzs gjort, men på 

den europeiska hemmamarknaden med utgångspunkt i teorierna home country bias och 

internationell diversifiering. Studien har jämförts med Brière, Oosterlinck och Szafarzs resultat 

för den kombinerade portföljen för att se om europamarknaden kan åstadkomma lika stor trade 

off som tidigare uppnåtts. Författarna har även förlängt tidsperioden från 155 till totalt 192 

veckor, och har därmed utökat den tidigare studien med knappt ett år. Detta är relevant för 

studien då bitcoin agerar på en omogen marknad med kraftiga fluktuationer vilket kan påverka 

synen på den digitala valutans investeringsfördelar. Resultaten blir trots detta jämförbara då 

studierna behandlar likvärdiga tillgångar som förutom tisdsaspekten har samma förutsättningar.  
 
Författarna intresserades sig för vilka eventuella fördelar som bitcoin skulle kunna bidra med om 

valutan förenades med europeiska tillgångar i en portfölj. Huvudfrågan för författarna var om en 

portfölj med europeiska tillgångar och en andel bitcoin kunde uppnå lika stort avvikande resultat 

för portföljens risk och avkastning som för Brière, Oosterlinck och Szafarz. 

1.5 Frågeställning 
Till den nämnda problembakgrunden valde därför författarna att utgå från följande 

frågeställningar:  

Hur kommer bitcoin påverka risk och avkastning för en diversifierad portfölj med europeiska 

tillgångar?  

 

Hur kommer resultatet skilja sig från den tidigare studien av Brière, Oosterlinck och Szafarz? 

 

1.6 Syfte 

Syftet med denna uppsats var att genomföra en studie på den europeiska marknaden och 

analysera bitcoin som en alternativ investering. Författarna ville jämföra den egna studien med 

den tidigare undersökningen som har gjorts av Brière, Oosterlinck och Szafarz för att se om 

samma höga avkastning kunde uppnås på en annan marknad och under en längre tidsperiod.  
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1.7 Avgränsning 
Författarna har avgränsat undersökningen till en enskild tidsperiod. Detta beror på att bitcoin 

som betalningsmedel ej existerat under så många år. Den tidsperiod som har valts att undersökas 

är juli 2010 till mars 2014, vilket är den hittills totala tiden för handeln med bitcoin. Detta 

innebär att studien har studerat data för totalt 192 veckor per tillgång.  

Den tidigare studien Virtual Currency, Tangible Return: Portfolio Diversification with Bitcoins 

har studerat växelkursen mellan amerikanska dollar och euro, vilket i denna studie har ersatts av 

växelkursen mellan euro och amerikanska dollar. Detta för att få ett europeiskt perspektiv på 

studien.  

Studien har baserats på två färre tillgångar än den tidigare forskningen av Brière, Oosterlinck och 

Szafarz. Dels ett index över europeiska hedgefonder och dels ett index över statsobligationer. 

Anledningen till det var att författarna inte kunde finna en tillförlitlig källa utan rätt inloggning 

eller betalning för tjänsten över ett hedgefondindex. Istället för att använda en tillgång som 

författarna inte kunde stå bakom valde de att exkludera den tillgången i studien för att kunna 

garantera ett tillförlitligt resultat. Den tidigare forskningen har även investerat i två olika index 

över statsobligationer, ett index för en växande marknad samt ett index för en utvecklad 

marknad. Denna studie innehåller istället ett index för samtliga typer av statsobligationer i 

Europa.  

Denna studie har inte genomfört ett mean-variance spanning test, vilket den tidigare forskningen 

har utfört. Anledningen till detta är att författarna istället har valt att koncentrera studien samt 

baserat analys och slutsats utifrån de optimala portföljerna.   
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2. Teori 
Det andra kapitlet redovisar de teorier som studien har utgått ifrån. Teorierna har sedan 

använts för att analysera och diskutera studiens resultat.  
 

2.2 Virtual Currency, Tangible Return: Portfolio Diversification with Bitcoins 

Denna studie har sin utgångspunkt i studien Virtual Currency, Tangible Return: Portfolio 

Diversification with Bitcoins av Brière, Oosterlinck och Szafarz. De jämförde en portfölj med 

lika viktade tillgångar med en lika viktad portfölj innehållandes bitcoin. Studien jämförde den 

årliga avkastningen på portföljerna samt risken, volatiliteten. Detta resulterade i att det totalt 

skiljde 28,08 procentenheter av den årliga avkastningen mellan portföljerna, samtidigt som 

risken totalt skiljde dem med 8,65 procentenheter. Portföljen innehållandes bitcoin hade med 

andra ord en 28,08 procentenheter större avkastning samt en risk som var 8,65 procentenheter 

högre. Bitcoin gav flera så kallade trade-off fördelar om tillgången införlivades i portföljen. 

Trade-off skulle kunna föklaras som avvägda fördelar med hänsyn till risk och avkastning.
25 

Därefter jämförde de tre författarna två portföljer (innehållandes samma tillgångar som innan) på 

den effektiva fronten. På så sätt kunde de analysera två portföljer med samma risknivå men med 

olika avkastningar. Resultatet blev att portföljen utan bitcoin hade en genomsnittlig avkastning 

på 8 % samt en volatilitet på 6 % . Samtidigt hade portföljen med bitcoin 16 % avkastning när 

volatiliteten låg på 6 %. Portföljen innehöll en 3% andel bitcoin.
26

  

Utifrån studien kunde de tre författarna konstatera att bitcoin som investering präglas av en 

mycket hög volatilitet och genomsnittlig avkastning samtidigt som den har en låg korrelation 

med andra tillgångar. Tester som gjordes i undersökningen visade att en investering i bitcoin gav 

signifikanta diversifieringsfördelar i och med den låga korrelationen och höga avkastningen. 

Brière, Oosterlinck och Szafarz studie visade att även en liten andel bitcoin, till exempel 3 %, 

kan förbättra portföljens trade-off dramatiskt. Brière, Oosterlinck och Szafarz avslutar sin artikel 

med budskapet att virtuella valutor förtjänar att tas på allvar av finansiella analytiker.
27

  

 

 

 

                                                
25

 Ibid. 
26

 Ibid. 
27
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2.2 Home country bias 

Home country bias innebär att investerare tenderar att placera sina rikedomar i inhemska 

tillgångar istället för utländska. Home country bias visar också att investerare förväntar sig en 

flera gånger högre avkastning på den inhemska marknaden jämfört med andra. Detta beteende är 

vanligt trots att det inte bidrar till en mer diversifierad portfölj än om utländska tillgångar 

utnyttjades.
28

 En anledning till varför individer agerar på detta sätt kan vara att de inte endast 

baserar sin riskanalys på den historiska avkastningen. Individer kan uppfatta en utländsk 

marknad som mer riskfylld för att den inte är lika väl känd för dem. Därför är de inhemska 

investeringarna fler och större.
29

  

Tre forskare som har studerat home country bias närmare är Alan G. Ahearne, William L. 

Griever, och Francis E. Warnock. I deras studie från år 2000 skriver dem att enligt ICAPM 

(international capital asset pricing model), vilken baserats på arbetet av Sharpe och Lintner, skall 

en investerare inneha en världsmarknadsportfölj, oavsett dess hemland. Detta bör innehas för att 

maximera risk och avkastning. Teorin om ICAPM antar att det inte finns några hinder för 

internationella investeringar, dock tenderar verkligheten att te sig annorlunda. Även fast flera 

hinder har raserats finns det fortfarande handelshinder som kan influera home country bias, 

exempelvis skatter, courtage och transaktionskostnader. Bland annat leder detta till att andelen 

utländska tillgångar i investerares portföljer tenderar att vara mycket liten. Det innebär att 

investerare innehar en för liten andel i utländska tillgångar för att kunna maximera det ICAPM 

tar för givet. Detta problem kallas för home bias puzzle.
30 

Ahearne, Griever och Warnock undersökte home bias på den amerikanska aktiemarknaden för 

att kunna se hur verklighetens investerare faktiskt agerade och anledningarna bakom det. Det 

visade sig att nästan 90 % av den amerikanska kapitalportföljen består av amerikanska aktier. 

Resultaten i undersökningen visade att informationskostnader är en viktig faktor till varför home 

country bias existerar. För utländska företag kostar det en väldigt stor summa 

informationskostnader att introducera sig på den amerikanska marknaden med alla dess regler 

och förordningar. Vidare kan det konstateras att home country bias är något som sker till viss 

utsträckning i den verkliga världen och att en världsmarknadsportfölj inte är något som de flesta 

                                                
28

 French, Kenneth R. & Poterba, James M., Investor diversification and international equity markets, (Elektronisk 

resurs), NBER, Cambridge, Mass., 1991 s. 222   Tillgänglig: 

http://www.nber.org/papers/w3609.pdf?new_window=1  
29

 Ibid. s. 225 
30

 Ahearne, Alan G., Griever, William L. & Warnock, Francis E., Information costs and home bias: an analysis of 

U.S. holdings of foreign equities, (Elektronisk resurs), Board of Governors of the Federal Reserve System, 

(Washington, D.C.), 2000 Tillgänglig: http://www.federalreserve.gov/pubs/ifdp/2000/691/ifdp691r.pdf Hämtad: 

16/5-2014 
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investerare innehar.
31 

Home country bias stämmer in på verklighetens investerare då de tenderar att investera i 

tillgångar som är mer välkända för dem. Baserat på detta har författarna valt att avgränsa den 

egna studien till att undersöka den egna hemmamarknaden, Europa. De undersökta portföljerna 

innefattar därför till största del europeiska index och europeiska tillgångar.  

2.3 Modern portföljvalsteori 

En teori som har använts i uppsatsen är modern portföljvalsteori, som utvecklades av Harry 

Markowitz år 1952.
32

 Teorin visar hur en investerare kan utnyttja fördelar inom diversifiering för 

att uppnå en optimal portfölj. I teorin utformas portföljens avkastningen genom att samtliga 

tillgångars avkastning sammanställs. Tillgångarnas avkastning ses som slumpmässiga variabler, 

vilket därmed även gör att hela portföljens avkastning betraktas som en slumpmässig variabel. 

Risken beräknas som avkastningens standardavvikelse.
33 

Även fast en portfölj innehåller många tillgångar finns det alltid en risk som inte kan 

diversifieras bort, denna kallas den systematiska risken. På samma sätt är den osystematiska 

risken den risk som kan diversifieras bort i en avvägd portfölj.
34 

Mean Variance är ett grundantagande inom portföljvalsteorin som antar att investerare är så 

kallade riskaverta. Det betyder att om två tillgångar har samma förväntade avkastning men olika 

risknivåer kommer investeraren att välja den tillgång med lägst risk. Samma investerare kommer 

endast att godta en högre risk om den förväntade avkastningen ökar. Detta gör det möjligt att 

hitta den optimala portföljen för olika risknivåer.
35 

2.3.1 Effektiva fronten 

Den effektiva fronten har sitt ursprung i mean variance och visar en sammanställning av alla 

möjliga portföljer som föredras av riskaverta investerare. Investerare föredrar alltid en högre 

avkastning framför en lägre. Effektiva fronten ligger mellan portföljen med minst risk och den 

portfölj med  maximal avkastning. Kopplingen mellan dessa två portföljer, samt alla möjliga 

portföljer däremellan, skapar en konkav linje (se bild 1, nedan). Risken, volatiliteten, beräknas 

                                                
31

 Ibid. 
32

  Francis, Jack Clark & Taylor, Richard W., Schaum's outline of theory and problems of investments, 2nd ed., 

McGraw Hill, New York, 2000.  
33

 Hillier, David, Corporate finance, 1. European ed., McGraw-Hill Higher Education, Berkshire, 2010 

34
 Ibid. 

35
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genom standardavvikelse, (horisontell axel), och avkastningen visas genom förväntad 

avkastning, (vertikal axel). Den portfölj med lägst risk, innehållandes endast den systematiska 

risken, visas som den riskfria räntan, (rf).
36

  

 
Bild 1. Effektiva fronten. 

Den mest optimala portföljen (tangentportföljen) kan utläsas där den effektiva fronten möter 

capital market line. Denna punkt visas i bild 1 ovan (P). Capital market line är den räta linjen 

som sträcker sig från den riskfria räntan och skär tangentportföljen. Tangentportföljen visar den 

portfölj som innehåller den högsta sharpekvoten, den portfölj som ger högst riskreducerad 

avkastning.
37 

2.4 Kovarians och korrelation 

Kovarians är ett statistiskt mått som visar hur två variabler förändras i relation till varandra. 

Kovariansen beräknas antingen till ett positivt eller negativt tal. Ett posititvt värde visar att 

variablerna förändras i samma riktning medan ett negativt värde visar en förändring i olika 

riktningar. Inom portföljvalsteorin visar kovariansen hur en enskild tillgång bidrar till den totala 

portföljrisken.
38

  

En annan teori som har använts i studien är korrelation, vilken beräknas genom att kovariansen 

divideras med standardavvikelsen. Korrelation visar sambandet mellan två variabler. 

Korrelationskoefficienten uttrycker ett värde mellan -1 och +1. När korrelationen beräknas till ett 

positivt värde är sambandet även positivt, variablerna samvarierar och påverkas av samma 

faktorer. Vid en perfekt positiv korrelation, beräknad till +1, skulle till exempel två aktiekurser 

                                                
36

 Ibid. 
37

 Ibid.  
38
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utvecklas identiskt. Har korrelation beräknats till ett negativt värde, är sambandet negativt och 

variablerna kommer röra sig i motsatt riktning. Vid en perfekt negativ korrelation, beräknad till -

1, skulle exempelvis två aktiekurser samvariera men åt exakt motsatt håll. Beräknas 

korrelationen till 0 finns det inget samband mellan variablerna och de är okorrelerade, helt 

oberoende av varandra.
39

  

2.5 Diversifiering 

Diversifiering innebär att risken kan reduceras genom att investera i fler varierande tillgångar. 

Med en framgångsrik diversifiering kan investerare trots en reducerad risk uppnå samma 

förväntade avkastning på portföljen. Genom att fördela investeringarna i ett flertal olika 

varierande branscher minskar risken då det är större chans att dessa inte är korrelerade med 

varandra. Branscher med en hög korrelation påverkas med större sannolikhet på samma sätt av 

marknadens ekonomiska upp- och nedgångar. Det är till exempel svårare att dra fördelar av 

diversifiering om portföljen består av tio tillgångar ur IT-branschen än om portföljen istället 

skulle innehålla tio helt olika företagsbranscher.
40

 Det är mer riskfyllt att lägga alla ägg i samma 

korg än att sprida ut dem i fler. En väldiversifierad portfölj kräver att tillgångarna har så låg 

korrelation som möjligt. En korrelation under +1 minskar risken och lägsta möjliga risk uppnås 

när korrelationen mellan tillgångarna beräknas till -1.
41 

2.5.1 Internationell diversifiering 

Internationell diversifiering har som syfte att reducera marknadsriskerna. Till viss del kan en 

investerare reducera risken genom att fördela sina investeringar på en enskild marknad, men 

landets marknadsrisk kommer alltid att vara närvarande i hela portföljen. Hur väldiversifierad 

portfölj en investerare än har, kan plötsliga konjunkturförändringar komma att påverka flera 

företag på just den marknaden. Med andra ord kommer en portfölj med svenska tillgångar alltid 

innehålla en risk som är den samma som den svenska marknadsrisken. Olika länders 

marknadsrisk är inte perfekt korrelerade med varandra vilket betyder att ekonomiska nedgångar 

kan drabba olika länder olika hårt vid olika tidpunkter. Genom att fördela sina investeringar i 

flera olika länder i världen finns det potential för att reducera risken ytterligare.
42

  

Grubel var den första som undersökte hur internationell diversifiering kunde påverka den totala 

risken för en portfölj. I hans studie från år 1968 observerade han att det finns flera tydliga 
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diversifieringsfördelar med internationella investeringar vilka kan öka den årliga avkastningen 

markant.
43 

Solnik genomförde en studie år 1974 som bekräftade och utvecklade Grubels forskning 

ytterligare. Solnik menade att en investerare genom diversifiering kan uppnå betydliga fördelar 

när det handlar om att reducera risken med både inhemska och utländska tillgångar. En portfölj 

innehållandes flera varierande tillgångar kommer alltid ha en lägre risk än vad varje tillgång har 

var för sig. Solnik menar att det är självklart att ju fler tillgångar portföljen har, desto lägre 

kommer risken att vara. Vidare menar han att portföljens risk även beror på hur riskfylld varje 

enskild tillgång i portföljen är samt hur väl korrelerade dessa är med varandra. Artikeln 

undersöker hur effektiv diversifiering är om investerare vill reducera risken i en portfölj. Studien 

utfördes lokalt för amerikanska samt europeiska investerare, där de sju länderna med ledande 

europeiska börser valts; England, Tyskland, Frankrike, Schweiz, Italien, Belgien och Holland. 

Portföljerna baserades på drygt 50 stycken tillgångar där data samlades in varje vecka under åren 

1966-71. Undersökningen utfördes på samma sätt för respektive land.
44 

Studien visade att i och med att diversifieringen ökade, minskade risken för varje land, dock inte 

proportionellt. Den visade även på att risken minskade i takt med att antalet investeringar ökade. 

Dock kommer investerare aldrig undan landets egna marknadsrisk. Solnik kom även fram till att 

internationell diversifiering kan minska risken för en portfölj ytterligare, detta på grund av att 

marknader i olika länder inte är korrelerade med varandra, de påverkas inte i lika stor 

utsträckning av samma händelser. Undersökningen resulterade i att en internationell diversifierad 

portfölj innehåller minst 50 % lägre risk än en inhemsk diversifierad portfölj med samma antal 

tillgångar.
45 

2.6 Begrepp inom modern portföljvalsteori  

2.6.1 Skewness  

Skewness är ett mått på risk som inkluderar asymmetrin i investeringars avkastning. Måttet 

beskriver hur mycket en fördelning avviker från medelvärdet, åt antingen höger eller vänster. En 

normalfördelning är symmetrisk, det är lika troligt att observationerna är antingen positiva eller 

negativa. Många tillgångars avkastning är asymmetrisk. Skewness mäter denna asymmetri och 

ger ett mått på hur trovärdigt det är att en avkastning kommer avvika från medelvärdet. 
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Beräkningar av skewness risk som motsvarar ett positivt värde, motsvarar positiv skewness, och 

vice versa.
46 

 

 
Bild 2. Skewness 

2.6.2 Kurtosis  

Kurtosis är ytterliggare ett mått på risk som även är relaterat till skewness. Kurtosis mäter 

frekvensen av väldigt negativa och väldigt positiva avkastningar. Måttet tar hänsyn till 

extremvärden, vilket inte en normalfördelning gör. Ett högre beräknat kurtosisvärde innebär att 

tillgången har fler observerade extremvärden.
47 

 

2.6.3 Sharpekvoten  

Sharpekvoten är framtagen av nobelpristagaren William Sharpe. Sharpekvoten är ett mått som 

mäter en portföljs riskjusterade prestation. Måttet tar hänsyn till både risk och avkastning 

samtidigt när beräkningen genomförs. En högre sharpekvot ger ett bättre mått, med andra ord är 

den portfölj med högsta möjliga sharpekvot den mest optimala portföljen.
48 
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3. Metod 

Det tredje kapitlet presenterar tillvägagångssättet och forskningsvinkeln för undersökningen. 

Kapitlet ger även en större insikt i portföljernas tillgångar.  

3.1 Tillvägagångssätt 
Uppsatsen har skrivits baserad på en kvantitativ metod och ett induktivt tillvägagångssätt. En 

kvantitativ metod är ett arbetssätt där forskaren samlar in numerisk data för att sedan 

sammanfatta detta i form av kvantifierbara enheter. Utifrån dessa bearbetas och analyseras datan 

med hjälp av statistiska metoder för att svara på den ursprungliga frågeställningen. Den 

kvantitativa forskningen tenderar att uppfatta siffror som analysens centrala del.
49

 Detta har 

genomförts i denna studie genom insamling av befintlig historisk data som sedan har införlivats 

och tolkats i diagram. Författarna har därefter analyserat diagrammen och  sedan dragit slutsatser 

och besvarat frågeställningen.  Denna metod har använts för att på bästa sätt kunna utnyttja datan 

som samlats in. Med ett kvalitativt tillvägagångssätt, som fokuserar mer på att exempelvis tolka 

beteenden, skulle datainsamlingen inte kunna bearbetas och analyseras för att besvara 

frågeställningarna. Detta gjorde valet av en kvantitativ metod till ett naturligt steg i 

forskningsprocessen. 

Ett induktivt tillväga gångssätt innebär att en slutsats, generalisering, dras från ett enskilt antal 

observationer. Genom induktion har mänskligheten nått fram till flera allmängiltiga lagar. Med 

hjälp av dessa och vissa förutsättningar kan slutsatser härledas och i sin tur förklara 

förutsägelser. Ett förenklat exempel av induktion är en forskare som endast observerat vita 

svanar och utifrån det dragit slutsatsen att alla svanar är vita. Slutsatsen stämmer så länge den 

inte motbevisas.
50

 Induktion som tillvägagångssätt har applicerats i denna studie eftersom att 

slutsatser endast dragits baserade på insamlad data. Författarna har analyserat tillgångarnas 

historiska data och sedan gjort en generalisering av bitcoins eventuella investeringsfördelar på 

europamarknaden. 
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3.2 Datainsamling 

Undersökningen har genomförts med hjälp av sekundärdata. Författarna har samlat information 

om portföljens tillgångars kursresultat under den valda tidsperioden. Vid insamling av denna typ 

av data utnyttjas en sekundär källa eftersom historiken bygger på faktiska utfall. 

Empiri har samlats in genom internetbaserade källor som tillhandahåller index för historiska 

aktiekurser, fonders avkastning samt andra köp- och säljpriser för olika typer av tillgångar. 

Exempel på en sådan källa är Bloomberg och Morningstars hemsidor. 

Studien har undersökt veckodata för respektive tillgång och samma tidsperiod har använts för 

alla tillgångar i portföljen. Författarna har samlat in fredagens värde för varje vecka och tillgång. 

Anledningen till det var att författarna då fick veckans slutkurs eftersom finansiell handel inte är 

tillgänglig på helger. Bitcoin kan däremot handlas på helgerna, trots detta valde författarna att 

använda sig av fredagens kursvärde. Detta för att få en så konsekvent datainsamling som möjligt 

samt att eventuella världshändelser i ekonomin haft möjlighet att påverka samtliga tillgångar vid 

samma tidpunkt vilket gör dem jämförbara. Totalt har datainsamlingen skett från den 23 juli år 

2010 till den 28 mars år 2014. I och med detta har denna studie byggt på tidigare forskning och 

adderat knappt ett år på datainsamlingen. 

De tillgångar som har använts i studien har valts för att efterlikna den tidigare studien av Brière, 

Oosterlinck och Szafarz så mycket som möjligt. Detta för att kunna få ett jämförbart resultat. 

Urvalet av tillgångar har därför skett genom en utstuderad plan och var inte slumpmässigt.  

De studerade portföljerna innehåller tio olika tillgångar som alltid är delaktiga samt den elfte 

tillgången, bitcoin, som endast är befintlig i den ena portföljen. De tillgångar som har analyserats 

är amerikanska dollar
51

, japanska yen
52

, index över en utvecklad aktiemarknad i Europa
53

, index 

över en växande aktiemarknad i Europa
54

, index över statsobligationer i Europa
55

, index över 

                                                
51

 Bloomberg News and Finance, USD:EUR. Tillgänglig:  http://www.bloomberg.com/quote/USDEUR:CUR/chart 

Hämtad: 16/4-2014 
52

 Bloomberg News and Finance, JPY:EUR. Tillgänglig:  http://www.bloomberg.com/quote/JPYEUR:CUR 

Hämtad: 16/4-2014 
53

 Morgan Stanley Capital International (MSCI), MSCI Indicies, Country Performance Chart, Europe. Tillgänglig: 

http://www.mscibarra.com/products/indices/performance/country_chart.html?priceLevel=0&scope=C&style=C&as

Of=Apr%2021,%202014&currency=15&size=30&indexId=110# Hämtad: 21/4-2014 
54

 Morgan Stanley Capital International (MSCI),MSCI Index Performance, Europe. Tillgänglig: 

http://www.msci.com/products/indexes/performance.html?chart=regional&priceLevel=0&scope=R&style=C&asOf

=Apr%252022,%25202014&currency=15&size=41&indexId=73515 Hämtad: 21/4-2014 
55

 Morningstar, Lyxor Index Fund European Government Bond IE. Tillgänglig: 
 http://www.morningstar.co.uk/uk/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000000QX&tab=13 Hämtad: 22/4-2014 

http://h
http://h
http://h
http://h
http://h
http://h
http://www.morningstar.co.uk/uk/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000000QX&tab=13


 
 

24 
 

 

företagsobligationer i Europa
56

, index över inflationsbundna obligationer i Europa
57

, guld
58

, 

olja
59

, index för fastighetsmarknaden i Europa
60

 och index över bitcoin
61

.  

3.2.1 Beräkning av data 

När beräkningar har skett som inkluderar den riskfria räntan har Europeiska Centralbanken 

(ECB) använts som referens. Den ränta som använts är tagen från ECB yield curve. ECB ger inte 

ut obligationer, därför användes istället räntan från ECB yield curve. Författarna har tagit fram 

en genomsnittlig räntesats från den period som studien behandlar, 2,44 %.  Europeiska 

Centralbanken har använts som referens för att genomgående få ett europeiskt perspektiv på 

studien.  

Samtliga beräkningar, bortsett från skewness och kurtosis, har beräknats genom formler i 

datorprogrammen Open Office Calc eller Microsoft Office Excel. Skewness och kurtosis har 

beräknats i Google Docs, via ett kalkylblad, detta program kan likställas med tidigare nämnda 

programmen. Detta har förenklat processen jämfört med att beräkna variablerna för hand och har 

även reducerat risken för felslag.  

Vid beräkningarna av de optimala portföljerna har författarna inte tagit hänsyn till så kallade 

short positions. Detta innebär att portföljerna inte kan innehålla negativa vikter. Detta för att 

kunna jämföra resultaten med den tidigare studien som har genomfört beräkningarna på samma 

sätt.  

3.3 Tillgångarna 

3.3.1 Bitcoin 

Bitcoins data har tagits från ett index som sammanställs av CoinDesk som har varit verksamma 

sedan september år 2013. CoinDesk är världsledande inom nyheter, priser och information om 

bitcoin och andra digitala valutor. De eftersträvar att leverera riktiga och noggranna nyheter med 

objektivitet och ansvarsfullhet. CoinDesk är en oberoende publicering med reportrar över hela 
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världen.
62 

Syftet med CoinDesks index är att fungera som en standard och prisreferens för bitcoinindustrin. 

Bitcoin kan handlas dygnet runt över hela världen. Köp- och säljmarknaderna där bitcoin handlas 

präglas av en hög omsättning då det är få som visar data för hela perioden då bitcoin existerat. 

Detta index var representativt för denna studie då det sammanfattar flera olika bitcoinmarknaders 

kurser och tar fram ett medelvärde av dessa. CoinDesk gjorde det därför möjligt för författarna 

att ta del av bitcoins totala kurs, trots att de första marknaderna lagts ner. För att få ingå i indexet 

har CoinDesk vissa kriterier som måste uppfyllas, till exempel måste bitcoins köp- och 

säljmarknader innehålla en internationell kundbas, tillhandahålla en spridning över köp och 

försäljning samt uppnå CoinDesk uppsatta acceptabla nivå för minimum av daglig handel.
63 

3.3.2 Dollar 

Den amerikanska valutan dollar har inkluderats genom att använda växelkursen mellan euro och 

dollarn. Här har inget index använts utan den faktiska växelkursen. 

3.3.3 Yen 

Den japanska valutan yen har inkluderats genom att använda växelkursen mellan euro och yen. 

Här har inget index använts utan den faktiska växelkursen.  

3.3.4 Guld 

Guld har använts som en tillgång genom den faktiska växelkursen för guld och euro. Vid denna 

tillgång har inte författarna använt sig av ett index.  

3.3.5 Olja 

Författarna har använt sig av West Texas Intermediate (WTI) olja. Anledningen till detta var att 

denna typ av olja används som ett riktmärke för prissättningen av olja. Till exempel används 

WTI som den olja nyhetsrapporter refererar till.  

3.3.6 Utvecklad aktiemarknad 

För den utvecklade aktiemarknaden har författarna använt sig av ett index som presenteras av 

MSCI. Detta index visas på en prisnivå med euro som valuta för den europeiska marknaden. 

MSCI är den ledande leverantören av supportverktyg för investerare med kontor i 23 länder 
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världen över. De levererar till över 6000 klienter över hela världen och har 2600 anställda. En av 

de tjänster de erbjuder är index, vilket har använts i denna studie, vilket MSCI har producerat i 

över 40 år.
64

 De länder som inkluderas i indexet för utvecklade aktiemarknader är Österrike, 

Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, 

Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien.
65

  

3.3.7 Växande aktiemarknad 

För den växande aktiemarknaden har samma källa använts som för den utvecklade 

aktiemarknaden, MSCI. Denna tillgång visas av ett index för Europa och den sagda tidsperioden 

genom prisnivån euro. De länder som är inkluderade i indexet är Tjeckien, Grekland, Ungern, 

Polen, Ryssland och Turkiet.
66 

3.3.8 Statliga obligationer 

För statliga obligationer har ett index använts som heter Lyxor Index Fund European 

Government Bond. Denna visar ett index över den europeiska marknaden i euro. Lyxor Asset 

Management grundades år 1998 och har 600 anställda världen över. Lyxor skapar 

investeringsalternativ inom flera olika tekniker, ett exempel är index.
67

 Fonden innehåller 

statsobligationer på euromarknaden vilka införlivas i indexet. Fonden eftersträvar att minimera 

felmarginalen mellan indexet och verklighetens obligationsmarknad.
68 

3.3.9 Företagsobligationer 

Företagsobligationer har inkluderats genom ett index framtaget av Bloomberg. Detta visar index 

över europeiska företagsobligationer. Bloomberg är en informationssida för investerare och 

beslutsfattare. De levererar snabb och noggrann data, nyheter och analyser. Bloomberg har över 

15 000 anställda på 192 olika platser. Genom detta kan de leverera företags och finansiell 

information, nyheter och inblickar världen över.
69

 Indexet baseras på ett viktat marknadsvärde 
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som är sammanställt för att mäta säkerheter med fixerad ränta som är allmänt utfärdade på den 

europeiska företagsobligationsmarknaden. Bloombergs index inkluderar obligationer som 

uttrycks i valutorna euro, brittiska pund, schweiziska franc samt skandinaviska valutor.
70

  

3.3.10 Inflationsbundna obligationer 

Inflationsbundna obligationer har redovisats genom ett annat hjälpmedel från Bloomberg. Det 

redovisades genom Inflation Linked Bond Europe Fund, alltså fond för inflationsbundna 

obligationer i Europa. Denna fond redovisar sina resultat i valutan euro. 70 % av fonden 

investeras i inflationsbundna obligationer som utges i europeiska valutor. Huvuddelen av 

obligationerna är utgivna av stater. Resterande 30 % av fonden består av säkerheter på 

penningmarknaden.
71 

3.3.11 Fastighetsmarknaden 

Fastighetsmarknadens data kommer från European Public Real Estate Association (EPRA). De 

redovisar ett index över den europeiska marknaden som kan hämtas i valutan euro. EPRA 

grundades år 1999 i Belgien och är en ej vinstdrivande association. EPRA är grundad på flera 

kommitteer som tar samman experter från olika länder och sektorer för fastighetsmarknaden. 

Genom dessa experter kan EPRA sätta samman de index som levereras till hela industrin.
72

 För 

att ingå i EPRAs index har det satts upp fyra grundregler för att kunna återge ett tillförlitligt 

index. Dessa regler är uppsatta som krav för olika typer av marknader. Författarna har valt det 

index som innefattar både en utvecklad och växande marknad. Kraven är; ett minimum för fria 

aktier ute på marknaden, ett minimum för likviditet, ett minimum i procentandel av EBITDA 

som utgörs av fastigheter samt årsredovisning tillgänglig på engelska.
73

  

3.4 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet mäter undersökningens tillförlitlighet och pålitlighet. Vid hög reliabilitet, oberoende 

av vem som utför studien, blir resultatet detsamma vid upprepade mätningar.
74

 I denna studie är 

reliabiliteten hög då insamlad data har baserats på faktiska händelser och inte uppskattade 
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uträkningar. Samtliga uträkningar har baserats på insamlad data och har utförts med hjälp av 

datorer som minimerar risken för felslag samt andra problem som skulle kunnat uppstå om 

uträkningarna skett manuellt. Detta har gett ett tillförlitligt resultat. 

Validitet anger hur väl undersökningen mäter vad den är avsedd att mäta, giltigheten i 

undersökningen
75

. I denna studie beräknades i huvudsak en portföljs risk och avkastning. Därför 

är validiteten hög då i stort sätt alla mått och beräkningar för studien har tagits fram med hjälpa 

av metoder som tidigare publicerats av forskare. Författarna har uppskattat den riskfria räntan 

utifrån ECB yield curve. Europeiska Centralbanken ger inte ut egna obligationer, därför ansåg 

författarna att ECB yield curve var det mest representativa alternativet, detta sänker dock 

validiteten.  

3.5 Kritik till vald metod 

Kritik till den valda metoden är att de tillgångar som ingår i portföljen inte visar en tillräckligt 

varierad bild. Hade urvalet av tillgångar skett på ett annat sätt kunde resultatet i studien blivit 

annorlunda. Författarna anser trots detta att de utvalda tillgångarna visar det som är tanken att 

representeras i portföljen.  

Ytterligare kritik mot studien är att denna studie inte har genomförts med hjälp en egen påtänkt 

metod. Studien har genomförts på samma sätt som studien av Brière, Oosterlinck och Szafarz. 

Trots den kritik som kan uppstå har författarna valt att hålla fast vid sin första tanke för att kunna 

jämföra resultaten studierna sinsemellan för att sedan kunna svara på de ursprungliga 

frågeställningarna.  

Studien har två färre tillgångar än den tidigare forskning, dels ett index över europeiska 

hedgefonder samt ett index för statsobligationer. Detta innebär att studien inte visar ett helt 

jämförande resultat vilket kan kritiseras. Trots att detta hade en relativ stor effekt på studiens 

utgång har författarna kunnat ge ett jämförbart resultat på grund av att de andra använda 

tillgångarna har varit av samma karaktär. De tillgångar som ingår i denna studie är helt 

jämförbara med de som använts i den tidigare forskningen.  

Jämförbarheten mellan en valuta som kan handlas dygnet runt och en traditionell valuta kan 

också kritiseras. Valutahandeln för så kallade traditionella valutor är stängd kvällar och helger 

jämfört med handeln med bitcoin som alltid är öppen. De agerar på helt olika marknader och har 

olika förutsättningar, men har trots det behandlats och analyserats på samma sätt i denna studie 

vilket läsaren bör ha i åtanke.   
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3.5.1 Jämförelse mellan tillgångarna 

De olika tillgångarna i studien är av olika karaktär. Det finns ingen tillgång som liknar bitcoin på 

samma självklara sätt så som de båda valutorna amerikanska dollar och japanska yen. Bitcoin är 

uppbyggt på en helt annan typ av grund än de andra tillgångarna. I och med detta spelar teorin 

om tillit och förtroende en stor roll. Bitcoin kan vara ett praktexemplar på en sådan typ av 

relation där en tredje part bidrar till att öka förtroendet mellan två individer. Utan denna tillit och 

förtroende skulle bitcoin inte kunna existera och verka till den grad som sker i dagsläget. 

De andra tillgångarna förlitar sig på lagar och regelverk som bidrar med att reglera och skapa 

förtroende. Bitcoins natur gör att dessa regler inte existerar, utan det bygger på tillit mellan 

individer och att samtliga följer den moral som finns inom nätverket. Denna skillnad gör att 

tillgångarna är skilda i sin natur och inte kan definieras som likadana. Teorin spelar därför en 

stor roll för att försöka förklara tilliten som skapas mellan användarna av bitcoin.  

Förutom tillgångarnas olika egenskaper när det gäller tillit och förtroende är tillgångarna även 

skilda när det kommer till risk och säkerhet. När individer handlar med bitcoin finns det högre 

risker som inte kan sammankopplas med de andra tillgångarna, exempelvis hackare eller att 

nätverket av kryptografi sviker. Vid en sådan händelse finns det ingen säkerhet som kan 

återskapa tillgången, och den är därmed förlorad. Det finns även flertalet risker med traditionella 

valutor men bitcoin förknippas med desto högre risker och lägre säkerhet. Detta skapas i sin tur 

av att tilliten och förtroendet är lägre vid handel med bitcoin än vid jämförelsevis den 

amerikanska dollarn. Som tidigare nämnts under teoriavsnittet prioriterar människan i många 

situationer ett säkrare alternativ framför ett mindre säkert alternativ. 

Sammanfattningsvis är tillgångarna i portföljen stort skilda från varandra vad gäller dess 

förtroende, tillit, risk och säkerhet. De agerar på olika marknader som inte kan jämföras med 

varandra.  
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4. Empiri    
Detta kapitel presenterar den empiri som undersökningen har samlat in. Empirin visas med hjälp 

av diagram och tabeller som har satts samman för att lättare kunna ta del av informationen. 

Kapitlet visar även en jämförelse med den tidigare studien av Brière, Oosterlinck och Szafarz. 

I portföljerna är de olika tillgångarna lika viktade. Detta för att jämföra både avkastningen och 

riskens potentiella förändring när bitcoin införlivades. I portföljen utan bitcoin finns tio olika 

tillgångar som utger 10 % vardera av portföljen. I portföljen innehållandes bitcoin har 

tillgångarna en lika vikt på 9,09 %. 

4.1 Statistik 

För att ta del av alla beräknade statistiska mått hänvisar författarna till Bilaga 1. 
 
För de olika tillgångarna i denna studie samt den tidigare av Brière, Oosterlinck och Szafarz 

finns vissa skiljaktigheter. Standardavvikelsen för samtliga tillgångar i de båda studierna visar 

inga markanta skillnader. Den största skillnaden mellan studierna finns hos oljans 

standardavvikelse med en skillnad på 0,75 procentenheter. 

Volatiliteten för de individuella tillgångarna mellan studierna har flera skiljaktigeter. Den största 

skillnaden finns hos bitcoins volatilitet, en ökning med 66,25 procentenheter jämfört med den 

tidigare studien.  

Skillnader i skewness finns för flera av tillgångarna. Den största skillnaden i skewness mellan 

studierna finns hos bitcoin. Måttet har ökat med 1,55 enheter sedan den förra studien 

genomfördes.  

Kurtosis för bitcoin har den största skillnaden mellan studierna. Kurtosis har ökat med 13,58 

enheter, vilket innebär en ökning som överstiger det dubbla värdet. Resterande tillgångars 

kurtosis har lägre värden i denna studie jämfört med den tidigare.  

Sharpekvoten skiljer sig åt mellan studierna. Det är dock tydligt att bitcoin har det högsta värdet i 

båda studierna med 1,499 i denna studie respektive 2,12 i den tidigare studien.  
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4.2 Korrelation 

För att ta del av korrelationen mellan samtliga tillgångarna hänvisar författarna till Bilaga 2. 
 
Efter en jämförelse mellan denna studies korrelation samt den tidigare studiens kan det 

konstateras att det finns vissa skillnader. För denna studie är den högsta korrelationen för bitcoin 

0,07 (guld) samtidigt som den är 0,17 (guld) i studien av Brière, Oosterlinck och Szafarz. Bitcoin 

hade lägst korrelation med olja vilken låg på -0,07. För de tre andra författarnas studie hade 

bitcoin lägst korrelation med euro. Den tillgång som hade en korrelation med bitcoin beräknad 

till närmast 0 i denna studie var den amerikanska dollarn med ett värde på -0,01, samtidigt som 

korrelationen närmast 0 i den tidigare studien var med olja.  

Den högsta korrelationen för alla tillgångar hos den tidigare studien var 0,83 och fanns mellan 

inflationsbundna obligationer samt statsobligationer för utvecklade länder. I denna studie har den 

högsta korrelationen beräknats till 0,85 och var mellan fastighetsmarknad och en utvecklad 

aktiemarknad.  

Korrelationen som låg närmast 0 i den tidigare studien var mellan fastighetsmarknad och 

inflationsbundna obligationer och låg på -0,1. I denna studie var korrelationen närmast 0 mellan 

företagsobligationer och inflationsbundna obligationer och hade en korrelation på -0,014.  

Absolut lägst korrelation i studien av Brière, Oosterlinck och Szafarz fanns mellan japanska yen 

och statsobligationer i utvecklade länder med -0,75. I denna studie var den absolut lägsta 

korrelationen mellan företagsobligationer och amerikanska dollar på -0,827.  

Denna studies korrelationer har ett större spridningsmått, med både en högre högsta och en lägre 

lägsta korrelation jämfört med den tidigare studien. Det är få tillgångar som har ett liknande 

samband som den tidigare studien. Flera av extremvärdena har tagits fram mellan olika 

tillgångar. Detta visar att den europeiska marknaden inte agerar på samma sätt som 

världsmarkanden. Bitcoin och andra tillgångars skiftande korrelationer visar på att det finns flera 

skiljaktigheter mellan den europeiska portföljens fluktuationer på marknaden och 

världsindexportföljen. Med både en högre och en lägre korrelation än den tidigare studien 

bevisar att bitcoins kurs har olika stor betydelse på olika marknader.  
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5. Resultat 
Det femte kapitlet redovisar studiens samtliga resultat. Resultaten har sammanfattats i bilder för 

att lättare kunna genomföra jämförelsen med den tidigare studien.  

5.1 Avkastning i lika viktade portföljer 
I denna studie har avkastningen för portföljerna beräknats till 3,17 % respektive 35,93 % (se bild 

3 samt 4 nedan). I den tidigare studien av Brière, Oosterlinck och Szafarz beräknades 

avkastningen för portföljen utan bitcoin till 5,95 % och portföljen med bitcoin till 34,03 %. 

Skillnaden mellan de två portföljerna uppmättes i denna studie till 32,76 procentenheter vilket 

kan jämföras med den tidigare studien, där det skiljde 28,08 procentenheter. Alltså ökar bitcoin 

avkastningen för en portfölj med europeiska tillgångar med ytterligare 4,68 procentenheter 

jämfört med portföljen med världsindex. 
 

        
Bild 3. Portföljens avkastning utan bitcoin.         Bild 4. Portföljens avkastning med bitcoin. 

5.2 Risk i lika viktade portföljer 

Denna studies lika viktade portfölj utan bitcoin har en risk på 6,33 % och portföljen med bitcoin 

har en risk på 17,46 % (se bild 5 samt 6 nedan). Den tidigare studiens risk för de lika viktade 

portföljerna beräknades till 6,73 % samt 15,38 %. Bitcoin ökar risken mer för den europeiska 

portföljen än för portföljen med världsindex. I denna studie ökar alltså risken med 11,13 

procentenheter och i den tidigare studien ökar risken med 8,65 procentenheter. Det innebär en 

skillnad på 2,48 procentenheter mellan de båda studierna.  
 

        
Bild 5. Portföljens risk utan bitcoin.    Bild 6. Portföljens risk med bitcoin. 
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5.3 Optimal portfölj med 6 % volatilitet 

Nedan visas de optimala portföljvalen med en förutbestämd volatilitet på 6 %, med respektive 

utan bitcoin (se bild 7 samt 8 nedan). I denna studie har den förväntade avkastningen (E[r]) 

beräknats för portföljen utan bitcoin till 6,79 %. I den tidigare studien beräknades avkastningen i 

portföljen utan bitcoin till 8 %. Det innebär en skillnad på 1,21 procentenheter. 

I portföljen med 3 % bitcoin beräknades den förväntade avkastningen till 15,13 %. I den tidigare 

studien av Brière, Oosterlinck och Szafarz beräknades den förväntade avkastningen till 16,63 %. 

Det innebär en skillnad på 1,5 procentenheter.  

I denna studie ökade den förväntade avkastningen med 8,34 procentenheter när en 3 % andel 

bitcoin införlivades i portföljen. I den tidigare studien ökade den förväntade avkastningen med 

8,63 procentenheter när en 3 % andel bitcoin införlivades i portföljen. Skillnaden i ökning mellan 

studierna är 0,29 procentenheter.  

 

        
Bild 7. Optimal portfölj med 6 % volatilitet.            Bild 8. Optimal portfölj med 3 % BTC & 6 % volatilitet. 
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5.4 Optimal portfölj med 12 % volatilitet 
Nedan visas de optimala portföljvalen med en förutbestämd volatilitet på 12 %, med respektive 

utan bitcoin (se bild 9 samt 10 nedan). I denna studie har den förväntade avkastningen (E[r]) 

beräknats för portföljen utan bitcoin till 9,14 %. I den tidigare studien beräknades avkastningen i 

portföljen utan bitcoin till 11,63 %. Det innebär en skillnad på 2,49 procentenheter. 

I portföljen med 6 % bitcoin beräknades den förväntade avkastningen till 28,08 %. I den tidigare 

studien av Brière, Oosterlinck och Szafarz beräknades den förväntade avkastningen till 29,93 %. 

Det innebär en skillnad på 1,85 procentenheter.  

I denna studie ökade den förväntade avkastningen med 18,94 procentenheter när en 6 % andel 

bitcoin införlivades i portföljen. I den tidigare studien ökade den förväntade avkastningen med 

18,3 procentenheter när en 6 % andel bitcoin införlivades i portföljen. Skillnaden i ökning mellan 

studierna är 0,64 procentenheter.  

        
Bild 9. Optimal portfölj med 12 % volatilitet.            Bild 10. Optimal portfölj med 6 % BTC & 12 % volatilitet. 
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5.6 Optimala portföljer 

Nedan visas de mest optimala portföljerna, tangentportföljerna, med respektive utan bitcoin. 

Dessa visar tillgångarnas mest optimala vikt som resulterar i den högst möjliga sharpekvoten. I 

portföljen utan bitcoin beräknades sharpekvoten till 0,74, den förväntade avkastningen till 5,92 

% samt volatiliteten till 4,7 %. I portföljen med bitcoin beräknades sharpekvoten till 2,16, den 

förväntade avkastningen till 26,8 % samt volatiliteten till 11,25 %. För tangentportföljen 

innehållandes bitcoin har vikten för den digitala valutan beräknats till 5,99 %.  

Dessa två portföljer beräknas ej av Brière, Oosterlinck och Szafarz, därför är en jämförelse inte 

möjlig.  

                           
Bild 11. Optimal portfölj utan bitcoin.                      Bild 12. Optimal portfölj med bitcoin. 
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6. Analys 
I detta kapitel redovisas analysen som har genomförts efter sammanställningen av resultat och 

empiri. Analysen kopplas tillbaka till teoriavsnittet för att kunna besvara studiens 

frågeställningar.  

6.1 Risk och avkastning i lika viktade portföljer 
Denna studies förväntade avkastning i de lika viktade portföljerna är högre än i den tidigare 

studien. Detta beror dock inte på bitcoins fördelar när valutan kombineras med europeiska 

tillgångar. Efter att ha analyserat de statistiska måtten mellan studierna kan författarna konstatera 

att de europeiska tillgångarna var för sig ger en betydligt sämre avkastning. Det som påverkar det 

positiva resultatet är därför tillgångarnas vikter. I den tidigare studien ingick det 13 olika 

tillgångar i portföljen med bitcoin och endast 11 stycken i denna studies portfölj. Det innebär att 

vikterna i de lika viktade portföljerna omfördelas från 7 % till 9,09 %, vilket alltså ger drygt två 

procentenheter större andel bitcoin i denna studies portfölj. Då bitcoin har en sådan extrem årlig 

genomsnittlig avkastning på drygt 360 % blir dessa två procentenheter avgörande för resultatet. 

Författarna har därför inte kunnat dra någon slutsats på den lika viktade portföljen och 

europeiska marknadens inflytande av bitcoins potentiella fördelar då det ej är dem som påverkar 

utgången av beräkningen.  

Risken i de lika viktade portföljerna är högre i denna studie än i den tidigare studien. 

Anledningen till detta är bitcoins volatilitet. Efter att tidsperioden har utökats har bitcoin uppmätt 

fler extremvärden. Detta visas av valutans kurtosis samt dess standardavvikelse som båda är 

större i denna studie jämfört med den tidigare. Även det ökade måttet på bitcoins skewness 

bekräftar att valutan har uppmätt fler extremvärden. Det höga måttet på skewness riktar den 

digitala valutans sneda fördelning ytterligare åt höger. De högre extremvärdena med flera 

kraftiga upp och nedgångar har gjort att volatiliteten hos bitcoin har ökat med drygt 65 

procentenheter. Denna extrema ökning bidrar till den höga risk som bitcoin bidrar med i 

portföljen. Även den beräknade risken för de båda portföljerna kan ha påverkats av tillgångarnas 

vikter. De procentuellt lägre vikterna väger tyngre, vilket ger bitcoins extrema volatilitet en ännu 

högre genomslagskraft vilket skapar den stora ökningen.  

Vid jämförelsen mellan portföljerna utan bitcoin har denna studie en lägre risk. Näst intill 

samtliga tillgångar, bortsett från bitcoin, har en lägre enskild volatilitet än den tidigare studiens.  

Trots detta skiljer det endast en halv procentenhet i volatilitet mellan portföljerna.  Detta tyder på 

att riskens utgång för denna studie är starkt relaterad till bitcoins individuella ökning i volatilitet. 

Detta visar också hur stor genomslagskraft vikterna har på utgången. Hade denna studie haft 

samma antal tillgångar som den tidigare studien hade troligtvis risken för portföljen utan bitcoin 
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reducerats och varit ännu lägre än den tidigare studien.  

Denna studie har överlag en lägre korrelation mellan de olika tillgångarna än vad den tidigare 

studien har. En låg korrelation mellan tillgångarna är en förutsättning för en väldiversifierad 

portfölj vilket, enligt teorin, ska resultera i en reducerad risk. Teorin infrias dock inte på denna 

studies beräkningar eftersom portföljens risk är högre, trots en lägre korrelation. Detta bevisar 

återigen att bitcoins procentuella utveckling samt vikternas storlek påverkar resultatet markant.  

Teorin att bitcoin har en stor genomslagskraft på en väldiversifierad portfölj stämmer för denna 

typ av portfölj. Bitcoin skapade positiva effekter i och med den ökade avkastningen. Dock kunde 

författarna inte tillämpa teorin i sin jämförelse då resultatet blev missvisande i och med de olika 

vikternas tunga roll.   

6.2 Optimal portfölj med förutbestämd volatilitet 
När bitcoin införlivas i portföljerna med en förutbestämd volatilitet ökar den förväntade 

avkastningen markant. Bitcoin bidrar till en ökning på över 100 % med samma givna risknivå i 

både portföljen med 3 % respektive 6 % andel bitcoin. En förklaring till denna utveckling är att 

bitcoin och de andra tillgångarna är lågt korrelerade med varandra, vilket kan leda till 

diversifieringsfördelar och på så sätt öka avkastningen. Den enorma ökningen trots den lilla 

andelen bitcoin gör valutan till ett intressant investeringsalternativ.  

Med given risk samt given andel bitcoin skiljer sig inte den förväntade avkastningen markant 

mellan de europeiska portföljerna och portföljerna med världsindex. Bitcoins 

investeringsfördelar kan utnyttjas till lika stor utsträckning på de båda marknaderna.  

Inom modern portföljvalsteori ses investerare som riskaverta, om två portföljer har samma 

förväntade avkastning men olika risknivåer kommer den portfölj med lägst risk att föredras, 

bitcoin blir alltså ett intressant investeringsalternativ. Med tanke på fenomenet home country 

bias bör europeiska riskaverta investerare välja denna studies framtagna portfölj framför den 

tidigare studiens portföljer. Denna studie bidrar med en likvärdig avkastning men på en marknad 

som är känd för den europeiska investeraren. Detta bidrar till att minimera de negativa 

associationer som investerare kan uppleva då de investerar på en, för dem, okänd marknad. 

Enligt teorin kommer europeiska investerare att följa denna studies investeringsval för att 

maximera portföljens trade-off utifrån risk och avkastning.  

Även i denna portfölj stämmer teorin att bitcoin ger diversifieringsfördelar. Den europeiska 

marknaden skiljer sig inte markant mot världsindex, vilket gör att teorin kan tillämpas till fullo 

vid jämförelsen mellan marknaderna.  
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6.3 Optimal portfölj 
Den optimala portföljen innehållandes knappt 6 % andel bitcoin ger en fem gånger så stor 

förväntad avkastning än den optimala portföljen utan bitcoin, trots en dubbelt så hög risk. 

Eftersom bitcoin är en så pass riskfylld investering, ses en andel på 6 % som mycket. Den stora 

andelen kompenseras av den extrema förväntade avkastningen, vilket även bidrar till den höga 

sharpekvoten för portföljen. Detta tyder ytterligare på att bitcoin är ett intressant 

investeringsalternativ.  

Brière, Oosterlinck och Szafarz teori stämmer även in på denna portfölj. Bitcoin skapade flera 

diversifieringsfördelar som ledde till en extrem ökning i avkastning. Författarna kan med andra 

ord se att den tillämpade teorin som tidigare har studerats även stämmer in på den europeiska 

marknaden då samtliga europeiska portföljer fick diversifieringsfördelar i form av ökad 

avkastning. Även fast de olika portföljerna fick olika stora ökningar som gav olika stor 

genomslagskraft kan det konstateras att bitcoin skapar avkastning som ingen annan studerad 

tillgång kan efterlikna.  

6.4 Risk, säkerhet, förtroende och tillit 
Som författarna tidigare har nämnt finns det flera skiljaktigheter mellan de olika typerna av 

tillgångar i studien. Bitcoin saknar en yttre garant för trygghet och säkerhet då den digitala 

valutan ej är reglerad av en stat. Det finns inga lagar som styr den digitala valutans reglering, 

utan de befinner sig utanför rättssamhället. Istället för lagar och regelverk baseras bitcoin på 

tilliten mellan användarna, vilket också är den enda tryggheten. I och med att tillit och förtroende 

är lågt ökar risken och minskar säkerheten vid nyttjandet av den digitala valutan.  

Samtidigt som flera kan anse att bitcoin saknar förtroende och är ytterst riskfullt finns de 

individer som anser sig ha samma tankar kring staten. Flera användare av bitcoin känner ingen 

tillit till staten, då den i praktiken skulle kunna bedra mångt och mycket eftersom den är 

involverad i nästintill alla transaktioner och handlingar som sker mellan två individer. Det blir ett 

risktagande att förlita sig på en stat som har så mycket makt. De individer som har dessa åsikter 

anser att bitcoin är det ultimata sättet att frigöra sig ekonomiskt från en kontrollerande stat. 

Risk, säkerhet, tillit och pålitlighet är i många fall helt individuellt. Det som är riskfyllt för en 

person kan vara något mindre riskfyllt för en annan. Detta skulle kunna vara en utav 

anledningarna till varför bitcoin har kunnat växa och blivit ett så stort nätverk av användare. 

Individer måste väga fördelar och nackdelar mot varandra för att kunna få ut det mest optimala 

alternativet för dem själva. Vissa individer anser att bitcoin är alltför riskfyllt och inte ett bra 

alternativ till en traditionell valuta, samtidigt som det finns andra som har den rakt motsatta 

åsikten och anser sig kunna finna mer förtroende, tillit och säkerhet med användandet av bitcoin.  
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7. Diskussion 
I det sjunde kapitlet redovisas en diskussion kring studiens resultat som följs av kommentarer om 

hur vidare forskning kan utvecklas. 

Trots att denna studie har visat att bitcoin kan bidra med flera investeringsfördelar när den 

införlivas som en tillgång i en diversifierad portfölj tvivlar ändå författarna. Bitcoin förknippas 

med ett flertal risker som inte kan mätas eller beräknas med matematiska formler, vilka inte fullt 

ut beaktats i studien. Exempel på dessa typer av risker är bland annat risken för att en hackare 

beslagtar samtliga bitcoins i den digitala plånboken eller att handeln med bitcoin förbjuds enligt 

lag. Med traditionella valutor och tillgångar existerar inte dessa risker i lika stor utsträckning.  

Detta betyder att risken som förknippas med bitcoin och andra digitala valutor inte helt kan 

beräknas i denna typ av studie. För en investerare kan detta skapa otaliga framtida problem och 

orosmoment. För att kunna undvika denna typ av risk krävs det att lagar skapas som inte är 

bundna till ett land eller stat. Idag kan nationella lagar inte styra bitcoins reglering på den 

nätbaserade marknaden. Utan lagstadgning kan hackare agera utan större risk för deras framtid. 

Detta måste ändras för att skapa en tryggare miljö för användarna av bitocin.  

Samtidigt som en gemensam lagstadgning skulle öka säkerheten för investerare betyder det 

också att bitcoin går helt mot det som är dess grundtanke från början, att vara oberoende av en 

tredje auktoritär part. Med lagar och stadgar som reglerar användandet av bitcoin försvinner det 

som flera söker sig från. Detta kan göra att bitcoins framtid upphör att existera då de förlorar en 

av de mest omtyckta grundstenarna.  

Skulle kriminaliteten som idag tyvärr har förknippats med bitcoin och dess konstruktion öka 

finns det risker att regeringar runt om i världen kommer att reagera och agera. Skulle regeringar 

stiga in i den virtuella världen och förbjuda handel med bitcoin riskerar valutan ett stort bakslag. 

På grund av detta anser författarna att det är av stor betydelse att kriminaliteten som cirkulerar 

kring bitcoin behöver avta. Kriminalitet kommer alltid att finnas i alla typer av transaktioner och 

värdeöverföringar, men bitcoin har blivit extra uppmärksammat. Inte minst har de mest kritiska 

institutioner, exempelvis nationella banker,  påpekat flera av de kriminella aktiviteterna för att på 

så sätt minska användandet och kanske förhoppningsvis stänga ner flera handelsplatser. 

Reglering av den digitala valutan bitcoin kommer troligtvis alltid att vara ett ämne som upprör 

och berör både investerare, institutioner och allmänt intresserade.  

Ytterligare en aspekt som fick författarna att tvivla är bitcoins förväntade avkastning. Denna 

studie samt den tidigare studiens avkastning bygger på historisk data. Under denna period har 

valutans kurs stigit rekordartat, från 0,06 dollar per bitcoin på startdagen till drygt 500 dollar per 

bitcoin då denna studie avslutades. Författarna ställde sig frågande till om denna 
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anmärkningsvärda uppgång är trolig i framtiden. Det finns en risk att bitcoin redan har 

genomgått sin period av största kursökning. Skulle detta vara fallet är den framtida förväntade 

avkastningen som beräknats i båda studierna osannolik.  

Teorin kring bitcoins flera diversifieringsfördelar kan på så sätt ifrågasättas på grund av dess 

branta uppgång. Teorin faller om denna utveckling inte kommer att bibehålla sin framfart. Faller 

valutans kurs kan den inte bidra med lika stora fördelar och på så sätt fallerar teorin om att 

bitcoin bidrar med extrema värdeökningar i investerares portföljer. En brant nedgång som inte 

följs av en lika brant uppgång skulle visa att teorin har fel i sina antaganden och utgång.  

Samtidigt som författarna tror att bitcoin redan har sett sin största uppgång finns det ingen 

omöjlighet i att det endast har börjat. Skulle bitcoin än en gång göra en rekordartad 

vinstutveckling skulle beräkningarna i både denna studie och den tidigare att vara otillräckliga. 

Skulle bitcoin stiga ytterligare finns det större incitament för investerare att satsa sina tillgångar 

på en investering i bitcoin, men troligtvis till en högre risk. Skulle detta ske finns det även skäl 

att tro att fler anonyma digitala valutor kommer att uppstå på marknaden och försöka tillgodose 

de alltfler intresserade investerarna.  

Framtida utmaningar för valutan bitcoin blir att bibehålla sin plats på marknaden som en 

trovärdig part.  Utan trovärdigheten och tillit faller valutans genomslagskraft och chans till att 

påverka framtiden. Valutan bygger på ett gemensamt förtroende för utgivaren, försvinner detta 

kan inte valutan agera i lika stor utsträckning då troligtvis flera av de idag aktiva användarna 

kommer att lämna bitcoin bakom sig.  

 

7.1 Fortsatt forskning 

Fortsatt forskning inom samma ämne skulle kunna utveckla denna studie. Författarna anser att 

det i framtiden skulle vara relevant att utöka den studerade tidsperioden eftersom den digital 

valutan inte har existerat längre än cirka fyra år. Det skulle vara intressant att utföra samma 

studie ytterligare en gång, men med ett 10-15 års långt perspektiv, då bitcoins marknad troligtvis 

har stabiliserats. En annan aspekt som kan vara intressant att fortsätta forskningen inom är att 

utföra samma studie på en annan marknad eller världsdel för att sedan jämföra med tidigare 

resultat. Vid en fortsatt forskning uppmanar författarna till att använda lika många tillgångar som 

tidigare studier då vikterna bevisligen har stor inverkan på beräkningarnas utfall.  
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8. Slutsats 
I det sista avslutande kapitlet presenteras de slutsatser som har dragits utifrån analysen. 

Slutsatserna besvarar kortfattat frågeställningarna samt kommenterar hela studiens utfall. 

Sammanfattningsvis har författarna besvarat studiens frågeställningar;  

Hur kommer bitcoin påverka risk och avkastning för en diversifierad portfölj med europeiska 

tillgångar?  

Hur kommer resultatet skilja sig från den tidigare studien av Brière, Oosterlinck och Szafarz? 

Denna studie visar att både risk och avkastning stiger markant när bitcoin införlivas som en 

tillgång i en portfölj med europeiska tillgångar.  

Resultatet skiljer sig mellan de olika studierna, avkastningen stiger inte lika mycket för de 

europeiska portföljerna som för portföljerna i den tidigare studien. Det enda undantaget är 

portföljen med en given volatilitet på 12 % och andel bitcoin på 6 % . Vid införlivandet av 

bitcoin i en europeisk portfölj ger valutan högre procentuell ökning i avkastning jämfört med 

världsmarknadsportföljen.  

Studien visar att resultatet mellan Virtual Currency, Tangible Return: Portfolio Diversification 

with Bitcoins och denna studie har båda kommit fram till att införlivandet av endast en liten 

andel bitcoin ger tydliga ökningar i avkastning och sharpekvot. Samtidigt bidrar valutan med ett 

flertal oberäkneliga risker som investerare bör vara medvetna om, som finns på alla olika 

marknader.  

En slutsats som författarna har dragit är att de olika tillgångar är skilda vad gäller begreppen risk, 

säkerhet, förtroende och tillit. Det finns ingen annan tillgång som har samma egenskaper som 

bitcoin. Baserat på den höga volatiliteten som bitcoin har är det ett riskfyllt 

investeringsalternativ, vilket en investerare bör beakta. 

Sammanfattningsvis har författarna kommit fram till att bitcoin ger fler positiva 

investeringsfördelar på världsmarknaden jämfört med europamarknaden. Även fast 

världsmarknaden må vara ett bättre alternativ ger bitcoin tydliga ökningar i avkastning på båda 

marknaderna i studiernas undersökta portföljer. Dock medför handeln med bitcoin ytterligare 

risker i och med lägre säkerhet, tillit och förtroende. Trots detta instämmer författarna med 

Brière, Oosterlinck och Szafarz i deras slutsats att digitala valutor bör tas på allvar som ett 

investeringsalternativ.  
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