


 Stödja och uppmuntra en
bred användning av

 Bitcoin i Sverige



Vad är blockkedjeteknik?

Centraliserat Decentraliserat





Tillämpningar av blockkedjeteknik

● Digitala tillgångar
○ Valutor, aktier, äganderätter, andra finansiella instrument

○ Nycklar, certifikat, licenser, identitetshandlingar

● Permanent verifierbar dokumentation

● Smarta kontrakt

● Smarta ägodelar

● Säker elektronisk röstning

● Decentraliserade autonoma organisationer (DAOs)



● Ett öppet globalt decentraliserat kommunikationsnätverk

● Peer-to-peer fildelningsteknik

● Öppen källkod

● Stark kryptering

● En inbyggd incitamentsstruktur som garanterar 
decentralisering, säkerhet och tillväxt 

Pusselbitar för att bygga en 
decentraliserad global valuta



Internet 1960 - 
● Packet-Switching (1961)
● ASCII (1963)
● ARPANET (1969)
● Email @ (1972)
● TCP/IP (1982)
● SMTP (1982)
● WWW (1989)
● HTML (1993)

Stark kryptering 1970 -
● Data Encryption Standard (1975)
● Diffie-Hellman key exchange (1976)
● RSA (1977)
● Elliptic Curve Cryptography (1985)

Öppen källkod 1983 -
● GNU (1983)
● GPL (1989)
● Linux (1991)
● Open Source Initiative (1998)
● Git (2005)
● Android (2008)

p2p fildelningsteknik 1999 -
● Napster (1999)
● BitTorrent (2001)



31 October 2008 3 January 2009

Satoshi Nakamoto skapar Bitcoin
“What is needed is an electronic payment system based on cryptographic 
proof instead of trust, allowing any two willing parties to transact directly 
with each other without the need for a trusted third party”



Hur Bitcoin fick ett värde

● Mises regressionsteorem

● Fler användare 
➡ mer värde 
➡ fler användare

● Nätverkseffekter (n2)
○ Metcalfe's lag

● Subjektiv värdering
2 telefoner

(1 möjlig anslutning)

5 telefoner
(10 möjliga anslutningar)

12 telefoner
(66 möjliga anslutningar)



Bitcoins historiska prisutveckling 2010-2019
I mars månad ($)
2010 = 0,05 
2011 = 0,80 
2012 = 5 
2013 = 40 
2014 = 500 
2015 = 300 
2016 = 400 
2017 = 1100 
2018 = 8200 
2019 = 3900 
2020 = ?



Bitcoin + Altcoins



Pengar
Bytesmedel

Mått på värde

Lagring av värde



Pengars historia

● Byteshandel 

● Varupengar

● Ädelmetaller

Abstraktion
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● Sedlar

○ Guldmyntfot

○ Fiat
● Betalkort/Kreditkort

● Bitcoin



2 % inflation / år = halvering på 35 år 

Köpkraft för US dollar (KPI) 1913-2013
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Dold skatt!

Utspädning av valutors värde



Bitcoins penningpolitik
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Pengars egenskaper
Bitcoin Guld Fiat

Begränsad mängd FAA+

Fungibilitet A+ A+B

Hållbarhet CA+B

Flyttbarhet DA+ B

Verifierbarhet A+ BB

Delbarhet A+ BC

Censurresistens BA C

Utbredd användning ACD

Historik A+ CD

Kan programmeras A+A - -



● Inga tredjeparter

● Inga mellanhänder

● Ingen kontroll eller censur

● Opt-in & Opt-out

● Ingen manipulation av räntor och valutamängd

● Ingen dold eller automatisk beskattning

Bitcoin kan ge ekonomisk suveränitet



Politiska och samhällsekonomiska implikationer

● Snabbare, billigare och säkrare finansiella transaktioner

● Minskade trösklar in på den globala marknaden

● Ökad ekonomisk autonomi för individer och organisationer globalt

● Individer i utvecklingsländer kan få tillgång till finansiella tjänster med säkrare 
överföringar



Risker
● Tekniken och utvecklingen är fortfarande i ett tidigt skede!

● Kryptovalutor kan underlätta för olaglig handel utanför statlig kontroll 

● Då transaktioner på blockkedjan är irreversibla är det ett tacksamt 
betalningsmedel att använda för bedragare som vill lura människor på 
pengar. Ingen mellanliggande betalningförmedlare som kan hantera tvister

● Kryptovalutor kan underlätta för utpressare och kidnappare att få betalt 
(tex via ransomware-virus)

● Bitcoins konsensusalgoritm "proof-of-work" förbrukar omfattande mängder 
elektricitet som vissa anser inte är försvarbara ur ett hållbarhetsperspektiv




