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Introduktion 

EU:s inre marknad kännetecknas kanske allra främst av de fyra friheterna - fri rörlighet av varor, 

tjänster, personer och kapital. Av dessa är just den fria rörligheten för kapital en viktig 

förutsättning för att de övriga friheterna ska kunna nyttjas fullt ut. Möjligheten att utan hinder 

flytta kapital över medlemsländernas gränser underlättar och effektiviserar transaktioner mellan 

företag inom unionen. Konkret så innebär fri rörlighet av kapital att medborgare och företag i 

medlemsländerna utan hinder ska kunna utföra betalningar, eller flytta kapital mellan 

medlemsländerna. Diskussionen kring kryptovaluta, med Bitcoin i spetsen, knyter an till just den 

fria rörligheten av kapital. Från ett marginaliserat fenomen har Bitcoin och kryptovaluta som 

koncept tagit allt mer plats, och de flesta aktörer på den ekonomiska och politiska arenan världen 

över undersöker möjligheten till lagstiftning och reglering. Oavsett ståndpunkt, för eller emot, 

har fokus skiftats från att se det som en icke-fråga till något som är på väg att hända och hur man 

då bäst bemöter det. 

Det är den teknologi som ligger till grund för Bitcoin, och själva kärnan i kryptovaluta, som 

skapar nya möjligheter men också nya utmaningar och problemställningar. Den så kallade 

’blockchainteknologin’ möjliggör snabba säkra betalningar utan mellanhänder, ett robust system 

som inte kontrolleras av en enskild aktör eller bank och transparens i systemet eftersom alla 

överföringar finns öppet i systemet. Detta stämmer väl överens med den fria rörligheten av 

kapital, och öppnar upp nya möjligheter för företag inom EU:s inre marknad. En större 

affärstransaktion skulle kunna genomföras inom några minuter, utan bankavgifter eller villkor 

från en tredje part och transaktionen skulle bokföras för alla att se. Dessa möjligheter har även en 

baksida och samma egenskaper som kan framföras som argument för teknologin kan användas 

för att belysa potentiella risker.  

Avsaknaden av mellanhänder och kontroll av tredje part så som en bank gör det även möjligt att 

genomföra transaktioner anonymt. Även om själva transaktionen finns tillgänglig för alla att se 

så går inte namn på avsändare och mottagare att se, förutom i form av en adress i form av 33 

tecken bestående av siffror och bokstäver. Det är även möjligt att generera nya adresser om så 

önskas. Denna möjlighet till anonymitet väcker frågan om risken för att teknologin främst 

används för pengatvätt och kriminella ändamål överskuggar eventuella förtjänster. Vidare så 

innebär avsaknaden av statlig kontroll att det saknas skydd för konsument, och säljare. Eftersom 

en valuta byggd på blockchain inte är förankrad och försäkrad på samma sätt som guld eller 

dollar finns inte heller några garantier för dess värde, utan värdet bestäms helt utifrån tillgång 

och efterfrågan. En möjlighet att drastiskt minska transaktionskostnader för EU:s inre marknad i 

både pengar och tid, men samtidigt ett decentraliserat system utan statlig kontroll.  
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Syfte & forskningsfråga 

Syftet med uppsatsen är att ge ökad förståelse för hur kryptovaluta och blockchain fungerar, och 

vilka utmaningar som finns angående reglering och lagstiftning på EU-nivå.  

Från att ha varit ett relativt okänt fenomen utanför särskilda kretsar är det nu ett ämne som tas 

upp av Europeiska Centralbanken (ECB), Kommissionen, Federal Reserve i USA, VISA och 

inflytelserika suveräna stater som Ryssland och Kina. Nästan alla ekonomiska institutioner har 

gjort någon form av egen forskning på ämnet kryptovaluta, oavsett om de är för eller emot 

fenomenet. Eftersom det är en teknologi som potentiellt kan ha stor inverkan på dagens 

finanssystem, och även säkerhetspolitik, ligger det i medlemsländernas intresse att följa 

utvecklingen och enas om regleringar på EU-nivå. Det är en ny ekonomisk sfär som upplevt 

kraftig tillväxt, och skapar både nya möjligheter och utmaningar för traditionella finansiella 

institutioner och konsumenter. Ekonomisk politik och möjligheten till taxering är politiska 

områden som ogärna överlåts till överstatliga institutioner. Det gäller även arbetet med att 

förhindra terrorism och organiserad brottslighet. Det handlar om symboltung politik, eventuella 

skiften i maktbalansen mellan finansiella institutioner och hur man undgår pengatvätt och att 

kriminella nätverk styrks. Samtidigt riskerar unilaterala tilltag att bli verkningslösa. Hur ser då 

dynamiken mellan medlemsländer och unionens institutioner ut i förhandlingar om en reglering 

på EU-nivå? 

Uppsatsens mål är att undersöka förhandlingar mellan medlemsländerna i unionen. Hur kan 

förhandlingarna och dynamiken mellan medlemsländerna och EU:s institutioner förstås? Genom 

att använda liberal intergovernmentalism som teoretiskt ramverk (Moravcsik, 1993) för att förstå 

förhandlingar och beslutsfattande på EU-nivå är målet att undersöka medlemsländernas påverkan 

på EU:s institutioner. Forskningsfrågan blir här; 

- Hur påverkas EU:s institutioner av medlemsländerna under förhandlingar? 

 

Val av fall 

För en undersökning om integration och samarbete mellan medlemsländerna i EU passar 

reglering av kryptovaluta väl av flera anledningar. Det är ett relativt nytt område som testar EU:s 

förmåga att enas om ny lagstiftning. Eftersom det handlar om ekonomisk politik och att 

eventuellt ge överstatliga institutioner tillgång till känslig information är det ett område som bör 

vara av stort intresse för medlemsländerna, och liberal intergovernmentalism som teoretisk 

utgångspunkt passar väl för att förstå dynamiken i förhandlingarna. Det är även ett område med 

utmaningar som inte kan lösas effektivt med unilaterala lösningar av medlemsländerna. En väl 

fungerande reglering av kryptovaluta i en stat blir verkningslöst utan ett effektivt samarbete inom 

hela unionen. Detta gäller särskilt inom eurozonen där man har ett ännu tätare samarbete inom 

monetär och ekonomisk politik. 
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Vidare har EU:s position i handelsfrågor direkt påverkan på världsekonomin, som världens 

största handelsblock. Hur unionen ställer sig till kryptovaluta som betalningsmedel får effekter 

för den inre marknaden, och det påverkar i sin tur handelsrelationer med länder utanför unionen.  

 

 

Disposition 

Efter en kortare genomgång av tidigare forskning på området ges bakgrunden till Bitcoins 

uppkomst, och en definition av vad som faktiskt menas med kryptovaluta. Efter att ha lyft fram 

de huvudsakliga potentiella för- och nackdelarna med teknologin följer en beskrivning av liberal 

intergovernmentalism som är det teoretiska ramverk som används i denna undersökning, och 

vilka antaganden det innebär. 

Exempel på nuvarande reglering i medlemsländer ges för att få insikt i möjliga lösningar och 

förhållningssätt på nationell nivå. Som metod används kvalitativ textanalys av dokument från 

EU:s institutioner för att undersöka deras tillnärmning till en reglering på området, och hur 

fenomenet presenteras av de olika institutionerna. Hur väl Kommissionens direktiv och 

Parlamentets rapport överensstämmer med medlemsländerna presenteras till slut följt av 

konklusion.  
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Tidigare forskning 

Eftersom det är ett så pass nytt fenomen, och som först de senaste åren ökat markant vad gäller 

marknadsomsättning och intresse, är även tidigare forskning på området begränsat. I takt med att 

intresset för kryptovaluta växer har dock även forskningen på det ökat.  

Dr Garrick Hileman och Michel Rauchs genomförde 2017 den hittills mest omfattande studien 

på området kryptovaluta. Genom ett samarbete mellan Cambridge University och VISA 

undersökte Hileman och Rauchs utvecklingen av teknologin, användares attityder till nuvarande 

reglering världen över och vilka utmaningar som fortfarande finns. Deras studie visar att det 

finns mellan 5,8 och 11,5 miljoner aktiva ’plånböcker’ för kryptovaluta, där användare förvarar 

sina enheter. Samtidigt har Bitcoins dominans på marknaden för kryptovaluta minskat stadigt 

varje år, från 86% av den totala marknaden mars 2015 till 72% i mars 2017. Andelen användare 

och aktiva plånböcker fortsätter att öka, och de börser för kryptovaluta som deltar i studien 

rapporterar att det handlas för 42 olika nationella valutor världen över. Tillväxten ser inte heller 

ut att sakta av, utan tvärtom öka. (Hileman & Rauchs, 2017, s. 52) 

En stor del av den övriga forskningen på området har fokuserat på olika utmaningar gällande 

säkerhet, och risker för att kryptovalutan underlättar kriminalitet och terrorfinansiering. 

Framförallt möjligheten till anonyma transaktioner utan statlig kontroll lyfts fram som risker 

(Vondráčková, 2016, Nahorniak, Leonova, Skorokhod, 2016, Vovchenko, Tishchenko, 

Epifanova, Gontmacher, 2017). Risken för att teknologin kan komma att användas i allt större 

grad för att undkomma skatt tas upp redan 2013 i en undersökning av Omri Marian.  

European Digital Currency & Blockchain Technology Forum (EDCAB) är en organization som 

arbetar just med att påverka framtida reglering och lagstiftning för kryptovaluta inom EU. 

Grundaren av EDCAB, Siân Jones, har själv deltagit vid flera möten med både Kommissionen 

och Parlamentet för att bidra med information om kryptovaluta (EDCAB, 2017). Fokus har även 

där varit risken för att kriminella nätverk eller terrororganisationer använder sig av kryptovaluta. 

Tidigare forskning på förhandlingar och integration inom EU varierar i vilken vikt som EU:s 

överstatliga institutioner ges. Moravcsik (1991) menar att genomförande av Single European Act 

(SEA) som lade grunden för EU:s inre marknad främst var ett resultat av mellanstatliga 

förhandlingar, och att överstatliga institutioner inte alls var den starkast bidragande faktorn. 

Armin Schäfer (2004) delar Moravcsiks syn på att medlemsländerna är de huvudsakliga 

aktörerna inom EU. Han pekar dock samtidigt på det paradoxala i att EU idag närmast liknar en 

stat på monetär politik för den gemensamma valutan, men en internationell organisation på 

ekonomisk politik generellt. Andra så som Sweet&Sandholtz (2011) hävdar att det är ett samspel 

mellan EU:s överstatliga institutioner och mellanstatliga förhandlingar som bäst förklarar 

förhandlingar och integration på EU-nivå, och att beslutsfattande formats av institutionalisering. 

Fenomenet med kryptovaluta och blockchain har återigen aktualiserat samarbete och integration 

inom EU. I och med att teknologin blir mer utbredd, och utgör ett snabbt växande ekonomiskt 

område, ökar även behovet för reglering. Det är ett unikt tillfälle eftersom det berör gemensam 

ekonomisk politik en andra gång, och även säkerhetspolitik. Detta möjliggör att återigen 
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undersöka förhandlingar på EU-nivå mellan medlemsländerna, och se hur väl tidigare forskning 

och teorier om mellanstatliga förhandlingar kan förklara förhandlingsspelet och dynamiken. 

Hur EU, som världens största handelsblock, väljer att reglera kryptovaluta för att hantera de 

risker som tidigare forskning pekat på kan påverka den globala marknaden. Därför är ökad 

förståelse för förhandlingarna mellan medlemsländer på området av intresse, och det som denna 

undersökning ska bidra med. 

 

 

Definition 

“Cryptocurrency refers to a math-based, decentralised convertible virtual currency that is protected by 

cryptography.—i.e., it incorporates principles of cryptography to implement a distributed, decentralised, 

secure information economy”. – The European Union Agency for Network and Information Security 

(ENISA, 2017, s. 5) 

Själva grunden i kryptovaluta är att den inte är kopplad till någon nationell valuta, eller fysiskt 

tillgänglig resurs som guld, och värdet bestäms därför helt utifrån tillgång och efterfrågan. En 

valuta som inte ligger under statlig kontroll eller är kopplad till en nationell valuta, men 

samtidigt kan erbjuda säkra och snabba transaktioner. Även om saldot på ett bankkonto också är 

digitala pengar utan fysisk form så finns alltid möjligheten att faktiskt ta ut pengarna. Vidare 

kontrolleras alla transaktioner av banken, som även har möjlighet att frysa tillgångar, reversera 

betalningar och ta ut en transaktionsavgift. En kryptovaluta har även ett övre tak på antalet 

enheter, och det finns ingen centraliserad institution som har möjlighet att så som banker trycka 

mer pengar. Istället skapas nya enheter av valutan genom verifiering av transaktioner 

(Nakamoto, 2008, s. 4). Som flera andra aspekter av kryptovaluta har det här lyfts fram som både 

något negativt och positivt. Dess förespråkare menar att det är positivt eftersom finansiella 

institutioner som banker mister mycket av sin makt, och möjligheten till kontroll över 

transaktioner.  
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Bakgrund 

För att förstå tanken bakom kryptovaluta och mentaliteten som ligger bakom är det relevant att 

se på hur just Bitcoin kom till, och i vilka kretsar det växte fram. I 1992 grundades en grupp som 

skämtsamt kallade sig för ’cypherpunks’, en anspelning på kryptering och cyberpunk, en science 

fiction-genre. Gruppen blev ett forum för diskussioner kring framförallt ämnen som anonymitet 

på nätet, kryptering och säkerhet och undertonen var märkbart libertariansk med önskan om en 

begränsad stat och maximal politisk frihet. I A Cypherpunk’s Manifesto (Hughes, 1993, s.1) 

tydliggörs vilka principer som styrde gruppen, med rätten till privatliv som en förutsättning för 

det öppna samhället. Möjligheten till anonyma transaktioner lyfts fram som en huvudfråga för att 

nätanonymitet ska vara möjligt. För att verkligen kunna bevara sin anonymitet, och därmed 

rätten till privatliv, behövdes en möjlighet att genomföra transaktioner utan översikt från en 

finansinstitution. 

Innan Bitcoin fanns det flera snarlika system för digital valuta och diskussioner fördes inom 

gruppen för hur man bäst skulle utveckla konceptet. David Chaum och Stefan Brands hade 

skapat ecash, Adam Back utvecklade hashcash som Hal Finney vidareutvecklade till reusable-

proof-of-work (RPOW), ett säkerhetssystem som används av just Bitcoin idag. De två system 

som framförallt liknade Bitcoin var Wei Dais b-money samt Nick Szabos bit gold.  

I november 2008 delades en länk till Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System med 

medlemmar av en intern e-postlista. Denna ’whitepaper’ var skriven under pesudonymen Satoshi 

Nakamoto och beskrev i detalj en metod för just det som diskuterats inom gruppen av 

’cypherpunks’ - A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent 

directly from one party to another without going through a financial institution. (Nakamoto, 2008, s. 1) 

Bitcoin var ett system som skulle baseras på kryptografiska bevis, och inte tillit till någon 

finansiell institution. När en transaktion gjordes fördes det in en logg, tillgänglig för vem som 

helst att se, och var så ett bevis på att transaktionen var genomförd. Tekniken byggde på att 

datorer runt om i världen utförde avancerade matematiska beräkningar, för att på så sätt verifiera 

transaktioner och registrera dem permanent i loggen. När det gjorts var ett så kallat block färdigt, 

och byggdes på av ett nytt i en kedja och därav benämningen ’blockchain’. Det var inte heller 

möjligt att stoppa överföringen, eller reversera den. När en transaktion var genomförd gick det 

inte att manipulera blocket utan att kollapsa hela kedjan, och själva designen gjorde att det skulle 

krävas enorm kapacitet för att lyckas med detta och i grunden vara omöjligt. (Nakamoto, 2008, s. 

6) 

Som incentiv för att få användare att upplåta datorkapacitet till systemet för att verifiera 

transaktionerna delades själva valutan bitcoin ut. Användare som bidrog till systemet belönades 

med bitcoin efter att ett nytt block skapats. Varje nytt block krävde dock mer och mer 

datorkapacitet att skapa, och tog därmed längre tid att skapa. 

 Det fanns även ett tak på mängden bitcoin som kunde skapas, och därmed ett maximalt antal 

enheter som kunde vara i omsättning. Avsaknaden av möjligheten att trycka nya pengar, och 

därmed manipulera värdet, är en stor grund till tanken bakom bitcoin. Valutan styrdes inte heller 

av någon centralbank genom räntor eller tillväxtprognoser, utan värdet bestämdes helt utifrån 
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tillgång och efterfrågan. Vad marknaden ansåg att värdet var bestämde bitcoins värde. Dessa 

egenskaper var menade att flytta den ekonomiska makten från statliga institutioner till folket. 

Teknologin är alltså utformad just för att inte regleras eller kontrolleras av en regering eller bank. 

 

 

 

Möjligheter och risker 

Det är idag samma egenskaper och idéer bakom kryptovalutan, och då främst Bitcoin, som var 

grundläggande för hela teknologin som idag ses som de mest problematiska. De aspekter som 

framförallt lyfts fram som risker är främst risken för penningtvätt eller terrorfinansiering. Det är 

även detta som tidigare forskning fokuserat mest på när det gäller utmaningar med kryptovaluta, 

och även det som Kommissionen själva och olika arbetsgrupper påpekat. Till följd av detta och 

flera terrorattentat i Europa har Kommissionen fått i uppdrag att se över nuvarande lagstiftning, 

och hur den kan uppdateras för att även gälla kryptovaluta. 

Enligt The European Union Agency for Network and Information (ENISA, 2017, s. 4) finns det 

möjlighet att minska omkostnader för finansiella transaktioner globalt med upp till 20 miljarder 

euro per år genom en ökad användning av kryptovaluta. Förutom denna möjlighet att kraftigt 

reducera kostnader för att flytta kapital globalt finns även flera andra möjliga fördelar med 

kryptovaluta. Bruk av kryptovaluta behöver inte ses som något helt åtskilt från traditionell 

nationell valuta, och flera företag har rapporterat att de använt sig av kryptovaluta för 

internationella betalningar (Hileman&Rauchs, 2017, s. 69). Det möjliggör snabba transaktioner 

över nationsgränser utan kostnad, och kryptovalutan kan sedan bytas mot nationell valuta i 

mottagarlandet av motparten. Bevis på genomförd transaktion blir även omedelbart tillgänglig, 

och det finns inga möjligheter för någon av parterna att avbryta transaktionen när den väl är 

genomförd. Teknologin kan även användas för så kallade smarta kontrakt, som skulle kunna 

automatisera många av processerna i en handelstransaktion. Dessa egenskaper gör teknologin 

intressant för företag som verkar på EU:s inre marknad, och främjar fri rörlighet för kapital. För 

detta krävs dock lagstiftning och reglering på EU-nivå. 

Vad gäller risker så är det framförallt fyra områden som identifierats som problematiska, och i 

behov av politiska lösningar gemensamma för hela unionen. Både tidigare forskning på området 

och EU:s egna institutioner pekar på dessa, och visar på behovet av en gemensam reglering i 

någon form. 

 

Definition – Hur kryptovaluta definieras har stor betydelse för hur det sedan kan regleras. Utan 

en klar definition som gäller inom hela unionen riskerar man att olika lagar blir applicerbara 

beroende på medlemsland. På samma sätt som varor på EU:s inre marknad omfattas av 

ömsesidigt erkännande vad gäller klassificering behövs konsensus kring en definition av 
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kryptovaluta. Om det definieras som valuta, värdepapper eller gods skiljer sig idag från land till 

land. 

 

Pengatvätt & terrorfinansiering – Den kanske främst risken som möjligheten till anonyma 

transaktioner för med sig är finansiering av terrorism och pengatvätt. Detta har lyfts fram som 

det huvudsakliga problemet med kryptovaluta i mycket tidigare forskning, utfrågningar i 

Parlamentet och är vad Kommissionen ägnar mest uppmärksamhet i sitt direktiv. Efter senare års 

terrordåd i Spanien, England, Frankrike och även Sverige har säkerhet blivit en viktig politisk 

fråga. Hur kan EU förhindra finansiering till terrorgrupper, och förhindra framtida dåd? 

 

Licensiering – Osäkerhet kring definitionen av kryptovaluta har även lett till att nuvarande 

lagstiftning för handel med aktier och värdepapper till viss del kunnat undgås. Utan några krav 

på licens för företag som bedriver verksamhet med kryptovaluta har antalet oseriösa aktörer och 

bedrägerier ökat (FI, 2018). När en ny kryptovaluta lanseras, så kallade Initial Coin Offering 

(ICO), godtas ofta enbart etablerad kryptovaluta så som Bitcoin som betalning. Detta leder till 

svårigheter att spåra mottagaren vid bedrägeri, och även att eventuellt stoppa en betalning. 

Vidare omfattas inte ICO:s av samma regler som börsnoterade företag, och inga garantier finns 

för att potentiella köpare får samma information samtidigt. 

 

Konsumentsäkerhet – Avsaknaden av kontroll av tredje part som en bank vid transaktioner var en 

av grunderna bakom Bitcoin och kryptovaluta, men har även lyfts fram som en risk för 

användare. Utan möjlighet att frysa, reversera eller kontrollera transaktioner ökar dock även 

risken för konsumenter som använder sig av kryptovaluta. Detta i kombination med ökningen av 

oseriösa aktörer lyfts fram som ett område där gemensam lagstiftning krävs för att skydda 

konsumenter. 
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Teoretiskt ramverk 

Liberal intergovernmentalism av Andrew Moravcsik (1993) bygger vidare på teorier från politisk 

ekonomi, rational choice och internationella relationer. Som teori tar den sikte på att bättre 

förklara regeringars positioner inför internationella förhandlingar, och samtidigt hur institutioner 

formar resultatet. Moravcsik (1993, s. 475) menar att trots flera viktiga bidrag för att förstå 

integration inom EU har neo-funktionalismen visat sig vara ofullständig. Tanken inom neo-

funktionalism om att samarbete inom ett politiskt område automatiskt leder till tätare samarbete 

även på andra områden, det som kallas ’spillover’ i teorin, har bara fått delvis medhåll empiriskt. 

Däremot har tätare integration inom framförallt ekonomisk politik i och med bildandet av den 

inre marknaden bidragit till ett effektivare samarbete. Förhandlingar mellan medlemsländerna 

och beslutsfattande genom röstning har effektiviserats och institutionaliserats. Detta har sänkt 

kostnaderna för förhandlingar även på andra politiska områden. I enlighet med detta borde alltså 

förhandlingar på EU-nivå idag mer effektivt kunna föras, men främst till följd av att 

medlemsländerna själva effektiviserat processen. De överstatliga institutionerna är fortfarande 

underordnade medlemsländerna när det gäller att påverka beslut. 

Utifrån politisk ekonomi menar Moravcsik (1993, s. 474) att EU bör förstås som en internationell 

regim som ska främja och underlätta samarbete på områden som berör medlemsländerna. Genom 

att fastställa vilka regler och procedurer som gäller ökar chansen att nå ett avtal godtagbart för 

alla parter. Det finns ett flertal politiska områden som bäst löses genom gemensam reglering 

inom unionen. Unilaterala beslut av medlemsländerna är i många fall antingen verkningslösa 

eller kontraproduktiva. Det som i spelteori kallas ’allmänningens tragedi’ är det man vill 

undvika, utan gemensam reglering eller avtal kommer ingen av parterna kunna fortsätta nyttja 

resursen fullt ut. Som exempel kan nämnas föroreningar från industri och fiskeri. Ett unilateralt 

beslut att införa kvoter inom fiske eller minska sina utsläpp påverkar endast den ena parten 

negativt, men utan något avtal alls påverkas samtliga inom sektorn. Det samma gäller 

finanssektorn som blockchain och Bitcoin åter aktualiserat. Det ligger i medlemsländernas 

intresse att nå en överenskommelse som gäller för hela unionen, för att inte skapa obalans på den 

inre marknaden. Reglering på endast nationell nivå riskerar att bli närmast verkningslöst. 

Högre grad av ekonomisk integration är även oftast önskvärt av medlemsländerna, då fördelarna 

anses överväga nackdelarna med att ge upp en del av sin suveränitet. En koordinerad politik kan 

vara till godo för alla. För detta krävs dock överstatliga institutioner som kan övervaka avtalet, 

och det är så Moravcsik (s. 479) menar att EU bör förstås. Medlemsländerna har skapat en 

institutionell arena för förhandlingar, och möjligheten att effektivare kunna träffa avtal samt 

övervaka att avtalet följs. Det är överstatligt eftersom ingen av medlemsländerna kontrollera 

EU:s institutioner direkt, men ett principal-agent förhållande antas föreligga. Det är helt enkelt 

rationellt av medlemsländerna att ge upp viss suveränitet till en överstatlig institution, för att 

bättre kunna nå nationella mål. 

Till skillnad från realism och neo-realism poängterar Moravcsik (s. 481) att staters rationalitet 

här visserligen innebär att de har bestämda mål, men att dessa mål inte alltid är desamma. Inom 

realismen ses ekonomisk vinst, säkerhet och makt som statens konstanta riktlinjer och mål som 

ska eftersträvas. Inom liberal intergovernmentalism formas målen genom olika processer på 
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nationell nivå, och kan variera kraftigt mellan politiska områden. Dock är ekonomisk politik och 

säkerhetspolitik ofta prioriterade områden för nationer. Flera faktorer påverkar vilken position 

stater tar i förhandlingar. Hur stora, och resursstarka, grupper på nationell nivå som påverkas av 

beslut antas begränsa förhandlingsutrymmet på EU-nivå. Ett land med stor jordbrukssektor är 

mer troligt att kämpa emot reformer som skulle innebära nedskärningar av EU:s gemensamma 

jordbrukspolitik (Common Agriculture Policy), än ett land med stor industriell export. Detta 

eftersom väljare nationellt då har möjlighet att straffa den sittande regeringen, och minska 

chansen för omval. När det gäller kryptovaluta så handlar det både om att förhindra 

terrorfinansiering och pengatvätt, och samtidigt kontrollera tillväxten av en ny ekonomisk sfär på 

marknaden. Det är alltså både symboltung politik i sig och resursstarka aktörer på nationell som 

kan komma att beröras. Därmed bör det finnas incitament för medlemsländerna att styra en 

framtida reglering för hela unionen till sin egen fördel. 

Grunderna i Moravcsiks liberal intergorvernmentalism är alltså antagandet att staterna beter sig 

politiskt rationellt, en liberal teori om hur nationella intressen formas och en mellanstatlig analys 

av förhandlingarna på EU-nivå. Vilka utgångspunkter och förhandlingsmöjligheter staterna har 

avgörs på nationell nivå, och förhandlingar sker sedan inom ramverket i EU som samtliga 

medlemsländer godtagit. 

Även om teorin främst lägger tyngd på nationella intressen och mellanstatliga förhandlingar 

pekar Moravcsik på att EU:s institutioner, där förhandlingarna och besluten tas, självklart också 

påverkar processen. Dock i mindre grad än neo-funktionalismen hävdat tidigare. Utifrån 

antagandet att samtliga aktörer agerar rationellt utifrån egenintresse antas även representanter för 

EU:s institutioner försöka styra beslut i en riktning önskvärd för dem. Rationellt statligt beteende 

antas vara att maximera möjligheten till omval, och att stater därför undviker positioner som är 

impopulära bland viktiga inrikes väljargrupper. Samma antagande gäller för Kommissionen och 

Parlamentet. De antas försöka påverka besluten i den riktning som ger ökad makt och inflytande 

till sina egna institutioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Fig. 1 
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Förhållande mellan principal och agent 

Även om medlemsländerna kan ge besked om vilka områden de önskar ny lagstiftning inom så 

är det Kommissionen som har initiativrätt. Eftersom Kommissionen har initiativrätt till ny 

lagstiftning finns en viss möjlighet att påverka utformandet av nya lagförslag. Då lagförslaget 

måste godkännas av ministerrådet (Rådet), och parlamentet under ordinarie 

lagstiftningsförfarandet, bör dock inte Kommissionens förslag vara alltför långt ifrån dessa 

institutioners positioner. I liberal intergovernmentalism anses, som nämnt ovan, 

medlemsländerna vara de huvudsakliga aktörerna inom EU. För att effektivt kunna träffa nya 

avtal och få igenom ny lagstiftning krävs dock en överstatlig institution, som inte direkt 

kontrolleras av en enskild medlemsstat. Desto mer autonom och fri från statlig kontroll denna 

institution är, desto mer effektiv blir den. Samtidigt leder denna ökade effektivitet till ökad 

möjlighet att främja institutionens egenintresse, som mycket väl kan skilja sig från 

medlemsländernas. Det är rationellt för medlemsländerna att ge upp viss suveränitet för att kunna 

införa gemensam lagstiftning inom hela unionen, och därmed uppnå nationella mål som vore 

problematiska att lyckas med genom unilaterala handlingar. Samtidigt kan alltför stor grad av 

autonomi leda till risken för ’policy drift’, och oönskade effekter (Hix&Høyland, 2011, s. 24-27). 

Detta förhållande mellan principal (medlemsländerna) och agent (kommissionen) antas yttra sig 

genom att medlemsländerna ger besked om vilka områden som prioriteras, men Kommissionen 

formar direktiv i bästa möjliga mån till sin fördel.  

Eftersom status quo inte är önskvärt för något av medlemsländerna ger det Kommissionen 

möjlighet att utforma lagförslag som främjar dess egna intressen, och ökat inflytande. 

Medlemsländerna försöker ofta därför till viss del begränsa Kommissionens möjlighet att styra 

lagförslag i en annan riktning än idealpositionerna sett från medlemsländernas sida. Vidare ger 

det medlemsländer med ståndpunkt nära status quo eller med ett generellt svagt intresse för det 

aktuella politiska området goda förhandlingsmöjligheter. 
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Metod 

För att undersöka förhandlingarna inom unionen har jag valt att analysera Kommissionens 

direktiv för att förhindra att kryptovaluta används för penningtvätt och terrorfinansiering. Det är 

det första direktiv som direkt adresserar reglering av kryptovaluta inom EU, och ger indikationer 

på vilka frågor som anses viktigast av medlemsländerna. Jag har även inkluderat ECB:s 

kommentarer på direktivet eftersom det handlar om ekonomisk politik till stor del. Parlamentets 

rapport om virtuell valuta analyseras också, för att få en helhetsbild av hur EU:s egna 

institutioner ställer sig till regleringar på området.  

Genom att se på tidigare forskning och utvecklingen inom kryptovaluta och vilken reglering, om 

någon, som finns på nationell nivå i medlemsländerna idag ges en bild av medlemsländernas 

positioner. En undersökning som inkluderade samtliga av unionens medlemsländer vore alltför 

resurskrävande här. Därför har jag valt att avgränsa undersökningen till att se närmare på 

exempel från Tyskland, Frankrike, Estland och Sverige. Dessa fyra land har valts för att 

Tyskland och Frankrike är viktiga aktörer i EU när det gäller att enas om ny lagstiftning, 

framförallt gällande ekonomisk politik inom eurozonen. Sverige och Estland är båda mindre 

medlemsländer men har redan nu börjat undersöka möjligheten att använda sig av kryptovaluta 

och blockchain. Vilken lagstiftning och reglering som finns på nationell nivå idag antas här 

påverka vilken position medlemsländerna intar i förhandlingarna för en gemensam lagstiftning. 

Med en kvalitativ textanalys av Kommissionens direktiv 2015/849 - ’on the prevention of the use 

of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and 

amending’ samt Parlamentets Report on Virtual currencies (European Parliament, 2016) med 

utgångspunkt i liberal intergovernmentalism är målet att undersöka EU:s egna institutioners 

inställning, och i vilken grad den överensstämmer med signaler från medlemsländerna.   

En textanalys av Kommissionens direktiv och Parlamentets rapport syftar till att undersöka det 

institutionella ramverket som förhandlingarna föregår inom. Genom att analysera utdrag ur 

direktivet respektive rapporten är målet att få förståelse för hur de två institutionerna ställer sig 

till framtida reglering på EU-nivå för kryptovaluta och blockchain. Vilka problemställningar och 

argument som framförs, samt formuleringar undersöks för att fastställa hur EU:s institutioner 

anser att en reglering på området bör gå till. Eftersom Parlamentet gradvis har fått ökat 

inflytande inom EU, och idag har medbeslutanderätt till de flesta nya lagar som antas, har även 

behovet för att ta hänsyn till dess yttrande ökat. Om Kommissionens och Parlamentets åsikter 

och förslag på området är kända kan förhandlingarna mellan medlemsländerna bättre förstås. En 

kortare redovisning av Europeiska Centralbankens (ECB:s) åsikter på direktivet görs även.  

Innan en analys av Kommissionens och Parlamentets dokument ges exempel på nuvarande 

reglering på nationell nivå i fyra medlemsländer. Detta är menat att ge en förståelse för hur en 

del medlemsländer redan valt att hantera kryptovaluta. De länder som ligger närmast värderingar 

som delas av unionens institutioner får lättare att driva igenom sin agenda, och länder utan någon 

nuvarande reglering alls kan närma sig minsta gemensamma nämnare för att en 

överenskommelse ska nås. De medlemsländer som har likartade mål förväntas sedan arbeta 

tillsammans för att få majoritet och regleringar i linje med vad som bäst gynnar dem.  
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Förhandlingar mellan medlemsländerna sker däremot inte i på en helt neutral arena. EU:s egna 

institutioner Kommissionen och Parlamentet har sina egna respektive agendor och intressen de 

arbetar för, och dessa påverkar under vilka förutsättningar medlemsländerna kan föra fram sina 

mål. En förståelse av hur Kommissionen och Parlamentet ställer sig till reglering på området är 

därför nödvändig för att förstå möjliga utfall av förhandlingarna mellan medlemsländerna.  

Med utgångspunkt i liberal intergovernmentalism är förväntningen att Kommissionens linje 

främst kommer vara i enlighet med de signaler institutionen fått från medlemsländerna. Även om 

det är ett agent och principal-förhållande mellan Kommissionen och medlemsländerna antas 

ändå Kommissionen försöka främja sina egna intressen i den mån det är möjligt. En agent med 

alltför låg grad av autonomi blir istället lätt ineffektiv (Hix&Høyland, 2011). Det ligger i deras 

eget intresse att i största möjliga mån förflytta makt från medlemsländerna, och till EU:s egna 

institutioner.  

Parlamentets rapport förväntas innehålla förslag och hållningar mer i linje med EU:s liberala 

värdegrund, och ett större fokus på frihet, integritet och konsumenter i unionen. Eftersom 

Parlamentet inte är ansvariga inför väljare på nationell nivå i samma grad som ministrar i Rådet, 

och inte heller antas ha ett agent och principal-förhållande på samma sätt som Kommissionen 

och medlemsländerna, kan i större grad ideologiska hållningar främjas. Vidare har Parlamentet 

även historiskt sett oftast intagit en position fördelaktig för konsumenter.  

Medlemsländerna antas vara de huvudsakliga aktörerna som påverkar processen, men att ha stöd 

för sin linje hos EU:s egna institutioner där förhandlingar till stor del utspelar sig ökar chanserna 

att uppnå sina mål. Denna undersökning är inte omfattande nog för att detaljerat beskriva varje 

medlemslands specifika lagstiftning på samtliga områden. Målet är istället här att ge exempel på 

olika förhållningssätt som idag finns inom EU i de enskilda medlemsländerna. På så sätt kan 

regeringarnas positioner inför förhandlingar kring Kommissionens direktiv bättre förstås. 

Fyra antaganden görs vidare i enlighet med liberal intergovernmentalism som teoretiskt ramverk. 

(1) Medlemsländernas positioner formas på nationell nivå 

(2) Förhandlingar sker främst mellan medlemsländerna 

(3) Minsta möjliga suveränitet ges upp för att nå en överenskommelse 

(4) Status quo är ej önskvärt, och någon överenskommelse är att föredra framför ingen 
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Kvalitativ Textanalys 

Kvalitativ textanalys som metod innebär att en eller ett fåtal texter analyseras och tolkas 

djupgående. Ett uppfattat problem och önskad lösning formuleras på olika sätt beroende på från 

vilket perspektiv problemet är representerat. Framförallt politiska dokument, som undersöks här, 

tenderar att presentera problemställningar och åtgärder väldigt olika. Utifrån ett analytiskt 

ramverk är målet att förstå meningen bakom texten. Hur en politisk text formuleras, vilken 

argumentation som förs, vad som problematiseras och även vilka röster eller perspektiv som 

väljs bort i texten bidrar till att förstå tanken bakom ett dokument (Esaiasson m.fl. 2015, s. 213). 

Begreppet ’framing’ används även inom textanalys, och syftar till hur ett fenomen i sin helhet är 

inramat. Den helhetsbild läsaren får utifrån inramningen av ett uppfattat problem och dess 

lösning ger indikationer på hur författaren av en text resonerat. Detta kan ses i kontrast till en 

mer kvantitativ textanalys där frekvensen av utvalda ord och fraser undersöks. 

För en undersökning av policydokument som här där just argumentationen och formuleringar är 

av intresse, och det endast är två kortare texter som analyseras, anser jag dock att en kvalitativ 

tillnärmning är bättre lämpad. Vilka stycken som valts ut för närmare analys var en subjektiv 

bedömning, och målet är att fånga de väsentliga argumenten och tonläget i dokumenten som 

helhet. 

 

 

Operationalisering 

Här använder jag mig av fem huvudsakliga frågor för att skapa ett analytiskt ramverk, och 

undersöka två policydokument från två institutioner för att se vilken ’framing’ 

problemställningen får. Med utgångspunkt i liberal intergovernmentalism bör EU:s institutioners 

positioner formas av medlemsländernas signaler, men möjligen i olika grad. 

  

- Hur är fenomenet presenterat? 

- Vilka aktörer representeras? 

- Vilka argument viktläggs? 

- Från vilket perspektiv är problemet representerat? 

- Vilka röster eller perspektiv väljs bort? 

 

Genom att analysera utvalda stycken av Kommissionens direktiv och Parlamentets rapport 

utifrån dessa frågor är målet att få en helhetsbild och förståelse för hur institutionen valt att rama 

in fenomenet. Skiljer sig Kommissionen och Parlamentet från varandra, och ligger de i linje med 

medlemsländernas önskemål och signaler? 
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Nationell reglering 

Det finns idag ingen reglering på EU-nivå för kryptovaluta, men vissa medlemsländer har infört 

regleringar på nationell nivå eller anpassat tidigare lagstiftning för att bättre kunna inkludera 

även kryptovaluta. Nedan ges exempel från fyra medlemsländer, Tyskland, Frankrike, Sverige 

och Estland. Dessa fyra länder illustrerar även till viss del olika förhållningssätt till kryptovaluta 

och dess utveckling. Tyskland och Estland har i stor grad infört regleringar anpassade för att 

främja handel med kryptovaluta, i kontrast till Frankrike som intagit en mer restriktiv hållning 

med målet att begränsa handeln. I Sverige har statliga institutioner som Finansinspektion god 

insikt i utvecklingen, och Riksbanken undersöker möjligheten att själva lansera en kryptovaluta i 

framtiden. Flertalet medlemsländer i unionen saknar däremot helt direkt reglering på området, 

men följer vägledande domar från EU-domstolen och använder sig av nuvarande nationell 

lagstiftning. Inget land inom unionen har än så länge förbjudit Bitcoin, eller handel med någon 

annan kryptovaluta. Hur Tyskland och Frankrike ställer sig till en gemensam reglering på EU-

nivå blir antagligen tongivande för vidare förhandlingar. 

Oavsett nuvarande reglering på nationell nivå är det framförallt säkerhetsaspekten och riskerna 

med anonyma transaktioner som medlemsländerna önskar reglera på EU-nivå. 

 

-Tyskland 

Tyskland har generellt hittills varit positivt inställd till reglering och beskattning av handel med 

kryptovaluta, och ser ut att föredra en positiv kontrollerad utveckling framför alltför strikt 

reglering. 

Man har redan påbörjat reglering i linje med vad EU:s institutioner rekommenderar. I Tyskland 

klassas idag Bitcoin som ’private money’ (Marian, 2013), och vinster gjorda på börser för 

kryptovaluta beskattas med 25%. Transaktioner med Bitcoin beskattas inte heller med moms, 

som i det svenska fallet med Skatteverket v Hedquist. Det här indikerar att man accepterar och i 

stor grad legitimerar kryptovaluta som betalningsmedel. Valet att hellre kontrollera kryptohandel 

och därmed kunna beskatta den, på lik linje som handel med aktier och värdepapper, tyder även 

på att man tror på att det är ett varaktigt och ekonomiskt intressant fenomen.  

Möjligheten till anonyma transaktioner och begränsad insyn för statliga tillsynsmyndigheter är 

även här en prioriterad fråga. Tyskland har redan inlett samarbete med Österrike gällande 

möjlighet att begära ut uppgifter, och underlätta för tyska motsvarigheten till Finansinspektionen 

- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Det är högst troligt att frågan om ett 

utökat samarbete på det här området med övriga medlemsländer kommer drivas vidare av 

Tyskland. 
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-Frankrike 

Frankrike har i kontrast till Tyskland intagit en mer restriktiv hållning till handel med 

kryptovaluta, och arbetat för hårda regleringar. Det franska finansdepartementet har vidhållit att 

risken att kryptovaluta används för att undvika skatt eller terrorfinansiering är stor, och kräver 

noggrann översikt. I 2014 släppte den franska centralbanken en rapport som varnade för bruk av 

Bitcoin och övrig kryptovaluta (Nahorniak, Leonova, Skorokhod, 2016, s. 115) 

Eftersom Frankrike haft som målsättning att begränsa handel med kryptovaluta har inga nya 

lagar stiftats eller anpassats för området. Den kommittee som i januari 2018 tillsattes av landets 

finansminister för att undersöka utvecklingen av kryptovaluta har som uttryckligt mål att föreslå 

striktare reglering (Coindesk, 2018). Att bättre kontrollera utvecklingen och förhindra att 

teknologin används för att undvika taxering, penningtvätt eller terrorfinansiering. 

Både Frankrike och Tyskland har vidtagit åtgärder mot det som anses vara de främsta riskerna 

med kryptovaluta, nämligen avsaknaden av insyn och kontroll. Tillvägagångssätten är dock 

motsatta, och kan få konsekvenser för förhandlingar på EU-nivå om en gemensam reglering. 

 

-Sverige 

I Sverige saknas direkt reglering av handel med kryptovaluta, men tillstånd krävs för att bedriva 

en börs för handel med kryptovaluta eftersom det handlar om finansiell verksamhet. Riksbanken 

i Sverige följer dock utvecklingen av kryptovaluta och har själva börjat undersöka möjligheterna 

att implementera teknologin. Även om flera andra finansinstitut så som Deutsche Bank, 

Santander och UBS även de undersöker möjligheten till en gemensam digital valuta så är 

Riksbanken först med att offentliggöra sitt arbete med den så kallade e-kronan. 

Finansinspektionen (FI, 2017) varnar även för framförallt deltagande i så kallade Initial Coin 

Offerings (ICO:s). Vid ICO:s ges möjligheten att köpa enheter baserade på en kryptovaluta, ofta 

till ett lågt pris per enhet men betalning godtas endast i en redan etablerad kryptovaluta så som 

bitcoin, ethereum eller litecoin. Fem punkter lyfts fram som risker med ICO:s. 

Inga rättigheter – eftersom ICO:s inte står under någon myndighets kontroll saknas även 

konsumentskydd, och därmed garantier köparen av den nya kryptovalutan. 

Ingen marknadsvärdering – det saknas helt reellt marknadsvärde på de enheter som säljs. 

Enheterna har inte värderats av någon tredje part, utan priset har satts av utgivaren av den nya 

enheten. 

Ingen garanterad tillgång till andrahandsmarknad – när en ny kryptovaluta lanseras genom en 

ICO finns inga garantier för möjligheten att sälja den vidare efter avslutad försäljning. För detta 

krävs att etablerade aktörer inom handel med kryptovaluta öppnar upp för handel med den nya 

enheten. 

Inga informationskrav – den som lanserar en ICO har inga krav på sig att tillhandahålla all 

information om sin produkt. All information måste inte heller lämnas till investerare vid samma 
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tidpunkt. På grund av detta finns risken för att enheten marknadsförs på ett sätt som inte är 

rättvisande. 

Risk för investeringsbedrägeri – i och med den snabba ökningen av ICO:s ökar också mängden 

oseriösa aktörer, med målet att enbart få pengar från investerare utan att leverera någon produkt. 

Vidare så har ett svenskt rättsfall blivit vägledande för definitionen av kryptovaluta, även om 

ingen nationell lagstiftning och allmängiltig definition finns. I fallet Skatteverket mot David 

Hedqvist (CJEU C-264/14 *Skatteverket v David Hedqvist* EU:C:2015:718) bad nationell 

domstol om ett förhandsavgörande huruvida Hedqvist var skyldig att betala moms eller inte för 

sin handel med bitcoin. Utslaget blev att hans verksamhet ansågs skyldig att betala moms, men 

att handeln med bitcoin var att jämställa med handel med valuta och därmed befriad från moms 

enligt ett undantag. Just definitionen av kryptovaluta som valuta på samma sätt som kronor, euro 

eller dollar är avgörande för vilken lagstiftning och vidare vilken reglering som kan bli aktuell. 

Nämnvärt är att domen från ECJ går emot ECB:s uppmaning om att inte definiera kryptovaluta 

som valuta. 

Även om direkt reglering av kryptovaluta saknas i Sverige är myndigheter som Riksbanken och 

Finansinspektionen väl informerade om utvecklingen. Överlag har Sverige legitimerat den 

snabbt växande industrin runt kryptovaluta genom att Finansinspektionen offentligt rapporterar 

om kryptovalutor som betalningsmedel. Detta gör att Sverige bör kunna implementera EU-

direktiv nationellt utan några större kostnader. Hög förståelse för kryptovaluta, och erfarenhet av 

hur teknologin kan användas är även en tillgång vid förhandlingar om vilken reglering som ska 

införas.  

 

-Estland 

Kryptovaluta och Bitcoin är inte specifikt reglerat i Estland. Det estniska Finansdepartementet 

har hittills ansett att det inte föreligger några juridiska hinder att använda kryptovaluta som 

betalningsmedel (Nahorniak, Leonova, Skorokhod, 2016, s. 115), vilket lett till att Estland blivit 

populärt för företag på området som vill etablera sig. Det amerikanska företaget Coinbase som är 

en av de större kryptobörserna i världen har som exempel valt att ha sin bankverksamhet i just 

Estland. Detta då landet anses ha en positiv syn på kryptovaluta, och lagar som underlättar för 

verksamhet på området. Kryptobörser har dock erkänts som parter skyldiga att rapportera 

misstänkta transaktion. Likt en del andra medlemsländer, som Tjeckien och Italien, krävs att 

parterna kan identifieras vid transaktioner som överstiger köp av kryptovaluta för 1000 Euro per 

månad. 

I linje med Riksbanken i Sverige har Estland även de undersökt möjligheten att skapa en egen 

version av kryptovaluta, Estcoin. Målet är dock inte att på något sätt ersätta Euron eller att 

koppla Estcoin till någon nationell valuta, utan att använda teknologin för byråkratiska syften. 

Både Estcoin och den svenska e-kronan har dock fått kritik från ECB, som menar att det är euron 

som är unionens enda valuta.  
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Sammanfattning 

Medlemsländerna har intagit varierande hållningar till kryptovaluta och blockchain. Framförallt 

definitionen av kryptovaluta skiljer sig åt mellan länderna. Transparens och ökad insyn i handel 

med kryptovaluta framstår även som en prioriterad fråga för medlemsländerna. Det 

gemensamma för de medlemsländer som infört någon form av reglering på nationell nivå är just 

att de alla i någon mån fokuserat på transparens och kundkännedom. Möjligheten till anonymitet 

vid finansiella transaktioner anses vara en risk av samtliga EU:s egna institutioner, och den 

största bidragande faktorn till att kryptovaluta kan användas för penningtvätt, terrorfinansiering 

och skattebrott. Att Tyskland ser ut att arbeta för en lättare reglering som främjar bruket av 

kryptovaluta får stor betydelse för fortsatta förhandlingar. I egenskap av unionens största 

ekonomi väger åsikter om regleringar med inverkan på ekonomisk politik tungt. Att Frankrike 

förespråkar en hårdare linje och mer restriktiv reglering försvårar dock förhandlingarna. 

Samarbete och konsensus mellan Tyskland och Frankrike har varit en drivande kraft bakom 

tidigare integration i EU, och signalerar även enighet utåt. Det är även nämnvärt att mindre 

medlemsländer som Sverige och Estland profilerat sig som öppna för den nya teknologin och 

potentiella möjligheter att dra nytta av den. Att både Sverige och Estland påbörjat projekt för en 

egen digital valuta baserad på blockchain visar även på att medlemsländer ser potential i 

teknologin, och möjligheten att effektivisera den egna byråkratin och finanssystem. De 

medlemsländer som i stor grad saknar egen forskning på området riskerar att hamna i en svag 

position i förhandlingar om reglering på EU-nivå. 
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Kommissionens förslag till direktiv 2015/849 

 

-Pengatvätt och finansiering av terrornätverk 

De citat som analyseras här speglar de huvudsakliga dragen i direktivet, och de huvudsakliga 

argumenten och grunderna återkommer genom hela direktivet i olika formuleringar. Säkerhet 

och transparens är tydligt fokus i direktivet. Det ökade hotet från terrorism och olika möjligheter 

för kriminella nätverk, bedragare och terrorister att på grund av teknologisk utveckling lättare 

kunna dölja sina spår nämns som de främsta grunderna till det. Att det är en prioriterad politisk 

fråga är tydligt, och det framgår redan inledande att Justice and Home Affairs Council, Economic 

and Financial Affairs Council samt Europeiska Rådet samtliga påpekat behovet av förbättringar i 

det gemensamma arbetet mot framförallt pengatvätt och terrorfinansiering. 

 

In the European Agenda on Security the Commission identified as a priority the 

upgrading of the EU legal framework to address terrorism. The conclusions of the 

Justice and Home Affairs Council on 20 November 20154 , the Economic and Financial 

Affairs Council of 8 December 20155 , as well as of the European Council of 18 

December 20156 all stressed the need to further intensify the work in this field, 

building on the improvements made in the 4AMLD. (Kommissionen, 2016, s. 3) 

 

Det är alltså främst från Rådets perspektiv direktivet presenteras inledningsvis. Att det är just 

säkerhetsfrågan som prioriteras kring reglering av kryptovaluta är även tydligt. Även om flera 

andra aspekter vid kryptovaluta debatterats är det här direktivet angående pengatvätt och 

terrorfinansiering det som ägnats mest fokus. Samtidigt lyfts nödvändigheten av ett robust 

finanssystem, och möjligheten till inspektion och övervakning i direktivet.  

 

‘A sound financial system, with proper scrutiny and analytical tools in place, may, by 

helping to uncover anomalous transaction patterns, contribute to a better 

understanding of terrorist and criminal connections, networks and threats, and lead 

to relevant preventive actions by all competent authorities involved. However, gaps 

still exist in the oversight of the many financial means used by terrorists, from cash 

and trade in cultural artefacts to virtual currencies and anonymous pre-paid cards. 

This proposal seeks to address those gaps while avoiding unnecessary obstacles to 

the functioning of payments and financial markets for ordinary, law-abiding citizens 

and businesses, so balancing the need to increase security with the need to protect 

fundamental rights, including data protection, and economic freedoms’. 

(Kommissionen, 2016, s. 2) 
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Här ges stöd just till att säkerheten och kontroll är de huvudsakliga frågorna, och särskilt 

balansen mellan integritet och säkerhet. Även om grundläggande rättigheter för laglydiga EU-

medborgare nämns ligger tyngdpunkten helt klart på att inte hindra finansmarknaden mer än 

nödvändigt. Det är alltså finansiella aktörer som här framstår som den prioriterade gruppen. 

Vikten av att myndigheter ska ha möjlighet att övervaka transaktioner för att identifiera 

misstänkta terrorister påpekas än en gång.  

 

At the same time and in addition to terrorist financing issues, significant gaps in the 

transparency of financial transactions around the world have been revealed which 

indicate that offshore jurisdictions are often used as locations of intermediary entities 

that distance the real owner from the assets owned, often to avoid or evade tax. This 

proposal seeks to prevent the large-scale concealment of funds which can hinder the 

effective fight against financial crime, and to ensure enhanced corporate 

transparency so that true beneficial owners of companies or other legal 

arrangements cannot hide behind undisclosed identities (Kommissionen, 2016, s. 2) 

 

Här tas frågan om transparens upp, och kopplas till tidigare avslöjanden om hur stora summor 

flyttats för att undvika taxering. Att kryptovaluta, och avsaknad av reglering, kopplas ihop med 

pengatvätt och skattesmitning i stor skala tyder på att man vill understryka betydningen av 

gemensamma åtgärder. Skattebrott innebär ofta stora ekonomiska förluster för medlemsländerna, 

och kan man visa att kryptovaluta underlättar kriminella syften blir en hårdare reglering lättare 

att motivera. Det här är ett återkommande tema i direktivet, men det hänvisas aldrig till något 

som ger stöd för att kryptovaluta faktiskt används i någon större skala för dessa syften. 

 

The proposed revision of the 4AMLD is also consistent with global developments. At 

international level, the UN Security Council Resolutions 2199(2015) and 2253(2015) 

called for measures to prevent terrorist groups from gaining access to international 

financial institutions. In addition, the G20 statement of 18 April 2016 calls on the 

Financial Action Task Force ('FATF') and the Global Forum on Transparency and 

Exchange of Information for Tax Purposes to make initial proposals to improve the 

implementation of the international standards on transparency, including on the 

availability of beneficial ownership information, and its international exchange.  

(Kommissionen, 2016, s. 3) 

 

Återigen förstärks vikten av säkerhet, och arbetet för att förhindra terrorfinansiering. Att det 

kopplas till FN och G20 kan innebära att inflytelserika stater kommer arbeta för en kraftig 

reglering. Om handel med kryptovaluta kopplas samman med terrorfinansiering och 

skattesmitning kan strikt reglering motiveras med säkerhetsskäl, och får detta stöd internationellt 

kan det legitimeras ytterligare. Behovet av transparens och möjligheten att beskatta institutioner 
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nämns här än en gång. Formuleringen här gör det svårt för börser som idag handlar med 

kryptovaluta att motsätta sig ökad insyn i deras verksamhet. 

 

Thus, this proposal lays down rules that build on the experience of Member States in 

transposing and implementing the 4AMLD (setting up central registers), answer the 

requests of those that effectively apply the rules (designation of new obliged entities, 

empower the national Financial Intelligence Units (FIUs), harmonisation of the 

approach towards high-risk third countries) and reflect the newest trends observed in 

the fight against money laundering and terrorism financing (improve access to 

beneficial ownership information). (Kommissionen, 2016, s. 4) 

 

De huvudsakliga åtgärderna som föreslås är framförallt att inkludera börser som handlar med 

kryptovaluta i de aktörer som är skyldiga att rapportera misstänkta transaktioner. Ökad 

kundkännedom nämns även, och kryptobörser ska kunna identifiera sina kunder vid behov. Detta 

har inte tidigare reglerats, och tillsynsmyndigheter har saknat tillgång till kunddata när misstanke 

om brottslig verksamhet funnits. Vidare ska nationella finansinstitutioner så som 

Finansinspektionen ges ökade resurser och befogenheter. En harmonisering av lagar i 

medlemsländerna kommer dock kräva konsensus om en definition av kryptovaluta. 

 

The proposed measures include legal provisions to adequately respond to risks 

relating to financial crime, the evolving terrorist threats and the need for increased 

transparency. These measures will help to address and reduce the risk of terrorist 

attacks. While these measures have as final objective the protection of the financial 

system, they aim to offer all guarantees in order to balance the need for increased 

security with the need to protect fundamental rights, including data protection, and 

economic freedoms. (Kommissionen, 2016, s. 11) 

 

Här syns tydligt från vilket perspektiv och vilka aktörers intresse direktivet har. Ökad transparens 

ska minska risken för terrorism, men det slutliga målet är att skydda marknaden. Argument som 

rör ökad säkerhet återkommer frekvent i direktivet, men finansiella institutioner och den inre 

marknaden framstår som det huvudsakliga område som skall skyddas. 
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The proposed measure has no negative effects on the benefits and technological 

advances presented by the distributed ledger technology underlying virtual 

currencies. The electronic distribution of digital cash offers potential efficiencies and, 

unlike physical cash, it brings with it a ledger of transactions that is absent from 

physical cash. This proposal takes due account of these advantages and 

acknowledges the fact that virtual currencies have highlighted innovative ways for 

governments to reduce fraud, corruption, error and the cost of paper-intensive 

processes. (Kommissionen, 2016, s. 13) 

 

Direktivet nämner här de potentiella möjligheter som finns med teknologin, men det är inte något 

som ges större utrymme i övrigt. Återigen är fokus tydligt på medlemsländernas regeringar.  

 

ECB 

Eftersom det är ekonomisk politik som berörs ombes även Europeiska Centralbanken (ECB) ge 

en åsikt. I likhet med Kommissionen anser dem kryptovaluta som riskfyllt på grund av 

möjligheterna till anonymitet. De har även en del invändningar mot att definiera kryptovalutor 

som just valuta, men i linje med Parlamentet poängteras även potentialen i blockchain. (ECB, 

2016) 

 ’… given that terrorists and other criminal groups are currently able to transfer 

money within virtual currency networks by concealing the transfers or by benefiting 

from a certain degree of anonymity on such exchange platforms. The use of virtual 

currencies also poses greater risks than traditional means of payment in the sense 

that the transferability of virtual currency relies on the internet and is limited only by 

the capacity of the particular virtual currency's underlying network of computers and 

IT infrastructure’ (ECB, 2016, s. 1-2) 

 

Här lyfter ECB en fråga som inte tagits upp av varken Kommissionen eller Parlamentet. Själva 

transaktionen av kryptovaluta kräver enbart tillgång till internet, och inga fysiska möten som vid 

överlämnande av kontanter. Det är däremot just avsaknaden av transparens och kundkännedom 

som är det egentliga problemet även här. Elektronisk överföring av traditionell valuta kräver 

likaså enbart tillgång till internet. Tredje part i form av en bank eller tillsynsmyndighet har dock 

inga möjligheter att granska eller stoppa transaktioner som görs med kryptovaluta. ECB har 

direkt intresse i att behålla makt över valutan, och deras åsikter för direktivet kan antas 

formuleras med detta som mål. Ett erkännande av andra former av valuta skulle flytta makt från 

deras egen institution till konsumenter, eller andra nya organ skapade för just kryptovaluta. 

Något som även rekommenderas uttryckligen. ECB anser inte att unionen ska uppmuntra andra 

betalningsmedel än de traditionella utfärdade av banker. De medger vidare att det finns ett behov 

av att reglera kryptovalutor utifrån perspektivet att förhindra penningtvätt och terrorfinansiering 

men att EU:s lagstiftande organ inte bör främja ett mer omfattande bruk av kryptovaluta. 
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‘The ECB recognises that the technological advances relating to the distributed ledger 

technology underlying alternative means of payment, such as virtual currencies, may 

have the potential to increase the efficiency, reach and choice of payment and 

transfer methods. The Union legislative bodies should, however, take care not to 

appear to promote the use of privately established digital currencies, as such 

alternative means of payment are neither legally established as currencies, nor do 

they constitute legal tender issued by central banks and other public authorities.’ 

(ECB, 2016, s. 2) 

 

Som nämnts ovan har ECB flera invändningar mot att kryptovaluta ska definieras som valuta, 

utan anser det mer någon annan form av betalningsmedel. Hänvisning görs till att det är Euron 

som ska vara den enda valutan inom unionen för de medlemsländer som antagit den. 

 

‘First, ‘virtual currencies’ do not qualify as currencies from a Union perspective. In 

accordance with the Treaties and the provisions of Council Regulation (EC) No 

974/98, the euro is the single currency of the Union's economic and monetary union, 

i.e. of those Member States which have adopted the euro as their currency… Second, 

given that virtual currencies are not in fact currencies, it would be more accurate to 

regard them as a means of exchange, rather than as a means of payment’                  

(ECB, 2016, s. 2-3) 

 

ECB fortsätter med att poängtera att blockchain som teknologi erbjuder flera möjligheter än just 

betalning, så som smarta kontrakt. Att flytta fokus från just användandet av blockchain som 

valuta till andra områden främjar ECB:s egna intressen, och kan innebära att reglering som 

stödjer liknande bruksområden lättare får stöd av ECB. Eftersom finanssektorn och banker är 

resursstarka aktörer är det åsikter som medlemsländer sannolikt kommer ta hänsyn till i 

förhandlingar.  
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Sammanfattning 

Formuleringarna i direktivet och tyngdpunkten på säkerhet och ett stabilt finanssystem stämmer 

väl överens med förväntningarna. Kontroll över taxering och valuta är prestigetunga områden för 

medlemsländerna, och det är tydligt vilka signaler Kommissionen har fått. Flera gånger i 

direktivet föreslås att ett kommittee eller tillsynsmyndighet i regi av Kommissionen bör skapas 

för att bättre följa utvecklingen. Det ligger i Kommissionens intresse att kunna följa utvecklingen 

på området på nära håll, och att öka sin egen relevans som aktör. Även om formuleringarna 

bitvis målar upp en bild av en högst riskfylld teknologi, och kopplingar till organiserad 

brottslighet och terrorism görs, föreslås relativt mild reglering. Mer insyn, möjlighet till 

övervakning och framförallt beskattning av tidigare dold egendom föreslås som första åtgärder. 

Det är framförallt olika aspekter av säkerhetsrisker med kryptovaluta som lyfts i direktivet, och 

faran med anonyma transaktioner. De aktörer som lyfts fram är framförallt olika 

finansmyndigheter och statliga övervakningsorgan. I kontrast ägnas konsumenter som grupp 

väldigt lite uppmärksamhet, utan nämns främst i samband med behovet för en välfungerande 

marknad. Direktivets framing anser jag vara tungt riskbetonad och ramar in fenomenet som 

något potentiellt riskfyllt i behov av statlig reglering. 

ECB instämmer i Kommissionens fokus på riskerna för penningtvätt och terrorfinansiering, men 

vill även vända fokus bort från att kryptovaluta faktiskt ska behandlas som just valuta. 

I enlighet med Moravcsiks teori agerar Kommissionen huvudsakligen utifrån medlemsländernas 

intressen, samtidigt som de själva till viss grad utformat och formulerat direktivet för att själva 

kunna påverka fortsatta förhandlingar. Det visar även att det i stor grad är medlemsländerna som 

själva kan sätta agendan. Medlemsländer med preferenser som överensstämmer med ECB:s 

åsikter på området har möjlighet att använda detta som argumentation för att främja sina egna 

intressen. Ett förslag som har stöd av ECB framstår tydligare som ekonomiskt ansvarigt. 
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Report on virtual currencies (2016/2007(INI)) 

I och med att Parlamentet fått ökad betydning och inflytelse succesivt har även rapporterna från 

de olika kommitteena fått mer tyngd. Det som tidigare kallades för medbeslutandeförfarandet i 

lagstiftningsprocessen i EU är idag det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Det är Parlamentet i 

samråd med Rådet som gemensamt antar lagar för de allra flesta områden. Detta har i sin tur lett 

till att medlemsländerna på nationell nivå i större omfattning måste beakta Parlamentets 

ståndpunkt i många politiska frågor. De stycken som nedan analyseras visar Parlamentets 

generella synpunkter och uppfattningar om kryptovaluta och blockchain. Citaten nedan är 

menade att vara representativa för de huvudsakliga frågorna på området som Parlamentet 

fokuserar på.  

Parlamentet är överlag mycket positivt inställt till kryptovaluta och den underliggande 

teknologin. I rapporten från kommitteen för Economic and Monetary Affairs framhävs 

framförallt möjligheterna till positiva bidrag till unionen. De risker som ofta pekats på i tidigare 

forskning tas även de upp, men anses inte utgöra så pass stora riskmoment som vissa 

forskningsbidrag ger uttryck för (Vondráčková, 2016, Nahorniak, Leonova, Skorokhod, 2016, 

Vovchenko, Tishchenko, Epifanova, Gontmacher, 2017). Fokus ligger framförallt på 

konsumenters säkerhet, och att man inte bör reglera ny teknologi alltför mycket innan den låtits 

utvecklas och bättre kan förstås.  

 

The key to smart regulation in such an environment of dynamic innovation is for the 

regulator to develop sufficient capacity, including technical expertise. Pre-emptive and 

heavy-handed regulation that would stifle growth should and can be avoided. But such 

a smart regulatory regime based on analytical excellence and proportionality must not 

be confused with lighttouch regulation: rapid and forceful regulatory measures need to 

be part of the toolkit in order to address risks before they become systemic if and when 

appropriate. In order to assure the regulatory capacities needed for this approach, the 

rapporteur calls for the creation of a horizontal Task Force DLT to be set up under the 

leadership of the Commission. (EP, 2016, s. 10-11) 

 

Tidigt i rapporten fastställs det att mer information behövs för att på bästa sätt reglera ett nytt 

teknologiskt, och politiskt, område. Parlamentet påpekar att alltför restriktiv reglering i ett tidigt 

stadium riskerar att hindra utvecklingen av något som potentiellt kan gynna den inre marknaden. 

Det poängteras dock att striktare reglering skall vara möjlig att snabbt implementera om riskerna 

visar sig vara alltför stora. 

 

Acknowledges that VCs could present risks in relation to criminal activities such as the 

financing of terrorism, money laundering, tax evasion and tax fraud, as well as other 

potential illegal activities and challenges; notes, however, that there is little evidence 

that VCs have been widely used as a payment vehicle for criminal activity and that 
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the level of traceability of cash transactions tends to be much lower than that of VCs 

(EP, 2016, s. 13) 

 

När rapporten tar upp potentiella risker med kryptovaluta påpekas samtidigt att det faktiskt 

saknas bevis för att kryptovaluta i någon större omfattning använts för just kriminella syften. Det 

här blir en stark kontrast till Kommission, där formuleringarna genom direktivet ofta antydde att 

det var ett utbrett problem. Som nämns i Parlamentets rapport är just kontanter ett bättre 

alternativ om syftet är pengatvätt eller olagliga transaktioner. Eftersom teknologin i grunden 

bygger på att varje transaktion registreras för vem som helst att se motverkar det syftet att dölja 

pengarnas ursprung. Möjligheten och risken erkänns, men hur utbrett och tillgängligt det är i 

realiteten är ifrågasätts här i större grad.  

 

‘Stresses the importance of developing a level European playing field to allow the 

valuable potential of DLTs to be unleashed and fully developed, as they can be used in 

numerous innovative fields and in a wide range of industries and services, such as 

‘smart contracts’, crypto-equity crowdfunding and dispute mediation services, in 

particular in the financial and juridical sectors; encourages public bodies, moreover, 

to evaluate the benefits and explore the possibility of applying such innovative 

technologies to other fields, with the aim of providing better, more rapid and more 

efficient services to EU citizens;’ (EP, 2016, s. 12) 

 

Rapporten fortsätter att fokusera främst på möjligheterna med den nya teknologin, och hur den 

skulle kunna effektivisera och sänka kostnaderna för både finans- och juridiksektorn inom 

unionen. Även här skiljer sig Parlamentet från synen i direktivet. Grunden för direktivet är just 

säkerhet och gemensam lagstiftning mot pengatvätt, men att det även finns stora möjligheter att 

dra nytta av kryptovaluta och den bakomliggande teknologin tas aldrig upp i direktivet.  

 

‘Points out that VC holders are vulnerable to illegal activities and challenges, such as 

scams, stealing of VCs, cybercrime, hacking, malfunctioning of software/hardware, 

fraud and fraudulent schemes, false pretences or misrepresentations; asks the 

Commission to ensure that an adequate level of safeguards and effective remedies 

are in place for consumers who might face some of the aforementioned risks linked to 

the use of VCs’ (EP, 2016, s. 13) 

 

Som förväntat fokuserar Parlamentet i större grad på risker som konsumenter på den inre 

marknaden utsätts för vid bruk av kryptovaluta. Bedrägeri och dataintrång som kan leda till att 

kryptovaluta stjäls eller förloras pekas ut som potentiella faror på användare. Risken för 

finansiella förluster är aspekter som inte heller tas upp i direktivet, även om en ökad användning 
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av kryptovaluta hos företag skulle kunna aktualisera frågan. Utan tillräcklig säkerhet skulle 

finanssystemet och den inre marknaden kunna riskera stora kapitalförluster. 

 

‘Acknowledges that VCs, which are not a national or foreign currency, if used as an 

alternative to fiat currencies, could pose potential risks to the financial system in 

terms of both regulation and market surveillance and security, and could present 

risks and threats to financial integrity and effective financial regulation; stresses that 

risks to financial stability could become more pronounced as VCs become more 

widespread’ (EP, 2016, s. 13) 

 

Här överensstämmer Parlamentets syn väl med Kommissionens formuleringar. En valuta som 

inte är kopplad till någon nationell erkänd valuta riskerar att påverka stabiliteten i finansystemet. 

Avsaknad av insyn och reglering kan leda till ökad finansiell instabilitet, men rapporten 

poängterar även att det här endast är potentiella framtida risker. Användandet av kryptovaluta 

som betalningsmedel är idag inte omfattande nog för i någon större grad påverka finanssystemet 

i övrigt. Det antyds även en större fråga, nämligen hur alternativa valutor skulle kunna utmana 

statlig kontroll. Nationella finansinstitut och banker har ofta nära band till staten, och avsaknad 

av reglering eller kontroll över en valuta skulle kunna utmana maktbalansen. 

 

‘Notes substantial fluctuations observed in the past in the exchange rates of some 

VCs and the potential risks arising from the use of VCs for consumers; stresses that no 

specific regulatory protection exists in the EU to protect consumers from financial 

losses if a platform that exchanges or holds virtual currencies fails or goes out of 

business; notes that VCs can be securitised with underlying assets; highlights the 

need for consumer protection when using VCs, notably in terms of cybersecurity, 

algorithms used, contact persons and contact details in case of queries or problems, 

easily understood terms and conditions, including a clear statement of the risks, and 

the fact that VCs and their value are not necessarily guaranteed by any bank or 

country; emphasises that these potential problems should be communicated by the 

businesses in the VC sector’ (EP, 2016, s. 13) 

 

Parlamentet tar även upp problem med extrem volatilitet av värdet på kryptovalutor, och riskerna 

för ekonomisk förlust. Även om det är konsumenter som är fokus för kommitteen kan samma 

resonemang användas för att peka på risker för marknadsstörningar. Med låga krav på både 

kontaktuppgifter och information till användare ökar risken att oseriösa aktörer och bedragare 

dras till marknaden. Ökad transparens och högre krav på börser som handlar med kryptovaluta 

förespråkas tydligt av både Kommissionen och Parlamentet. Denna frågeställning visar även på 

ett problem om syftet med att använda sig av transaktioner av kryptovaluta är penningtvätt. 
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Väldigt hög volatilitet för värdet, som riskerar att ibland tappa så mycket som en tredjedel på ett 

dygn, gör det osäkert att använda ett sånt system för penningtvätt av större summor. 

 

 

Sammanfattning 

Rapporten ger medhåll till många av de potentiella risker som Kommissionen tar upp i direktivet. 

Parlamentet är däremot överlag mildare i sina formuleringar i sin rapport. De risker som nämns 

beskrivs just som potentiella risker, och det påpekas flertalet gånger att det saknas konkreta bevis 

för att kryptovaluta skulle användas i någon större utsträckning för kriminella syften. Ökad 

transparens och att tillsätta en arbetsgrupp för att närmare följa utvecklingen på området är 

Parlamentets huvudsakliga rekommendation. 

Fenomenet presenteras mer neutralt av Parlamentet i rapporten jämfört med Kommissionens 

direktiv. Flera aspekter av teknologin lyfts, och problematiseras även. Däremot argumenteras det 

framförallt för att vidare undersöka och utvärdera teknologin, utan att reglera den alltför strikt. 

Konsumenters perspektiv och intressen viktläggs även i stor grad. Parlamentets framing skiljer 

sig i många avseenden från Kommissionens. Båda dokumenten pekar på många av de samma 

potentiella riskerna och problemen, men där Kommissionen ser ut att öppna för hård reglering är 

Parlamentet mer försiktig i sina formuleringar. 

Även om Parlamentet har fått ökat inflytande kan det fortfarande till viss del kontrolleras av 

medlemsländerna, och även kringgås om det anses nödvändigt. I praktiken kan Rådet, bestående 

av ministrar från medlemsländerna, anses vara ensam lagstiftare. Nationella regeringar har 

påtryckningsmedel på sina representanter i Parlamentet, och medlemsländerna har överlägsna 

resurser i fråga om möjligheter till informationsinsamling. Rådet har även möjligheten att 

använda sig av samrådsförfarandet vid ny lagstiftning, som innebär att Parlamentets yttrande 

enbart är rådgivande och inte rättsligt bindande. Medlemsländerna är de huvudsakliga aktörerna, 

helt i enlighet med liberal intergovernmentalism. Förhandlingspositioner som samstämmer med 

Parlamentets syn får dock mer tyngd bakom sig.  
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Resultat 

Det är tydliga signaler från medlemsländer via Rådet att ökad säkerhet och möjligheter att bättre 

förhindra terrorism är prioriterade frågor. Kommissionen går på samma linje och väljer att först 

adressera den aspekten av kryptovaluta i och med att detta direktiv läggs fram. Säkerhet och 

finansiell stabilitet framgår som de viktigaste områdena för Kommissionen när det gäller hur 

reglering av kryptovaluta. Fenomenet presenteras från finansiella aktörers och regeringars 

perspektiv, och framingen blir att det är en potentiell säkerhetsrisk som måste kunna regleras 

hårt. Formuleringar och resonemang i direktivet understryker flertalet gånger behovet av ökad 

transparens, och möjlighet för tillsynsmyndigheter i finanssektorn att bättre kunna undersöka 

misstänkta transaktioner. Ökade krav på kundkännedom för aktörer som bedriver verksamhet 

med kryptovaluta och skyldighet att rapportera misstänkta transaktioner är vad som slutgiltigt 

föreslås av Kommissionen. Bättre möjligheter att identifiera användare leder också till ökad 

möjlighet att beskatta kryptohandel. Konsumenters perspektiv och potentiella möjligheter för 

andra sektorer omnämns knappt. Helhetsintrycket blir att fenomenet diskuteras och framställs 

som ett hot mot etablerade institutioner och marknaden.  

Parlamentet är överlag väldigt positiva till teknologin och framhäver framförallt möjligheter 

framför potentiella risker. I rapporten presenteras även fenomenet mer från konsumenters 

perspektiv. Frågor som rör konsumentsäkerhet på marknaden diskuteras i större utsträckning än i 

direktivet från Kommissionen. Även om potentiella risker för penningtvätt och terrorfinansiering 

erkänns även av Parlamentet, poängteras det samtidigt att det saknas bevis för att det sker i 

någon större utsträckning. Det som rapporten från Parlamentet huvudsakligen rekommenderar är 

lättare reglering, och övervaka utvecklingen istället för att förhindra med alltför hårda 

restriktioner. Det ska dock tas i betraktning att Parlamentet är mer fritt att diskutera olika 

alternativ. Den positiva inställningen, och rekommendationen att inte reglera kryptovaluta och 

blockchain mer än nödvändigt indikerar däremot att försök till hårdare reglering kan stöta på 

motstånd. Framingen av fenomenet i Parlamentets rapport är mer neutral och framhäver både 

potentiella risker och möjligheter med teknologin, utan att förespråka alltför hård reglering redan 

nu. 
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Konklusion 

- Hur påverkas EU:s institutioner av medlemsländerna under förhandlingar? 

Kraven på ökad insyn och möjlighet till statlig kontroll är förståeliga sett från medlemsländernas 

perspektiv. Decentraliserad valuta är ett suveränitets- och maktproblem för stater, och historiskt 

sett används oftast argument om ökad säkerhet när stater önskar inskränka integritet eller öka sin 

kontroll. Att flera medlemsländer själva redan påbörjat egna projekt, baserade på blockchain som 

teknologi tyder trots allt på att man ser potential till effektivisering och minskade kostnader. På 

samma gång väljer flera medlemsländer att i stor grad ignorera fenomenet. De medlemsländer 

som idag saknar reglering helt kring kryptovaluta behöver dock endast göra mindre ändringar i 

nationell lagstiftning för att vara i linje med Kommissionens direktiv. Däremot hamnar de i en 

svag förhandlingsposition gentemot de medlemsländer som själva forskat på området.  

Några medlemsländer ligger i framkant med sin anpassning, har insett möjligheterna och vill 

hellre implementera teknologin på eget initiativ än att bli tvingade att följa utvecklingen utan 

möjlighet att själva påverka. Framförallt Sverige, Estland och Tyskland har varit ledande på 

området. Ett regelverk som är attraktivt för företag inom kryptovaluta ökar chansen att nya 

företag väljer att etablera sig. Samtidigt ökar möjligheten att påverka framtida reglering. Med 

utgångspunkten att medlemsländerna preferenser formas på nationell nivå är det troligt att de 

länder som idag själva forskar på området även är de som blir mest drivande i förhandlingar på 

EU-nivå. Finanssektorn och nationella banker är en resursstark grupp vars stöd är betydande för 

regeringar som strävar efter att bli omvalda. Egen forskning på området behöver dock inte vara 

likvärdigt med att förespråka lättare, eller ingen, reglering. Medlemsländer som utvecklar egna 

projekt baserade på blockchain kan mycket väl tänkas vilja reglera fenomenet hårt först, för att 

sedan kunna kontrollera utvecklingen och ge sina egna projekt bättre möjligheter att lyckas.  

EU:s institutioner skiljer sig i synen på hur hårt Bitcoin och kryptovaluta bör regleras. Från 

Rådet och medlemsländernas regeringar ges klara signaler till Kommissionen att säkerhet är en 

prioriterad fråga. Det är framförallt möjligheten till anonyma transaktioner som ses som 

problematiska, och som kan användas i kriminella syften. Även ECB och Parlamentet delar 

denna syn. Undersökningen ger även stöd till tesen att Kommissionen i stor grad agerar på 

medlemsländernas signaler och önskemål, då direktivet till stor del ligger i linje med 

medlemsländernas önskemål om fokus på säkerhet och möjligheten att reglera fenomenet hårt på 

EU-nivå. 

I rapporten från Parlamentet påpekas dock att det framförallt rör sig om potentiella risker, och att 

det saknas reella bevis för att teknologin idag används för just penningtvätt eller 

terrorfinansiering i större omfattning. Kontanter är fortfarande det vanligaste betalningsmedlet 

när syftet är att dölja pengars ursprung. 

De förslag som läggs fram av Kommissionen i direktivet syftar till att öka transparens för handel 

med kryptovaluta, och krav på att relevanta aktörer rapporterar misstänkta transaktioner. I första 

hand handlar det främst om att inkludera kryptovaluta som betalningsmedel i lagstiftningen, och 

därmed göra existerande lagtext applicerbar på området. 
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Både ECB och Parlamentet anser även att det är för tidigt för att alltför hårdhänt reglera 

teknologin, men rekommenderar att utvecklingen noga följs. Försök till att helt förbjuda 

kryptovaluta kommer troligen möta hårt motstånd, både från Parlamentet och medlemsländer 

som i stor grad redan påbörjat egna projekt på området. Tyskland och Frankrike, som historiskt 

sett ofta samarbetat om tätare integration, har hittills vidtagit motsatta åtgärder för att lösa 

problem med transparens och insyn. Tyskland har valt att främja marknaden och försöka beskatta 

handeln med kryptovalutor, och inlett samarbeten för att öka insynen i verksamheten. Den 

franska responsen har varit att arbeta för hårdare reglering och ett minskat bruk av kryptovaluta. 

Tysklands position stämmer då mer överens med både Sverige och Estland, samt EU:s egna 

institutioner. En möjlig utveckling, om inte Tyskland och Frankrike närmar sig en gemensam 

position, är att Tyskland med stöd av bland annat Estland och Sverige arbetar för en lättare 

reglering som främjar utvecklingen och öppnar för fortsatt forskning på området.  

Både Kommissionen och Parlamentet erkänner de potentiella riskerna med kryptovaluta och 

blockchain. Framingen av fenomenet skiljer sig dock åt i de båda institutionernas 

policydokument, och Kommissionen framstår som mer styrd av medlemsländernas önskemål. 

Hur stor vikt som medlemsländer behöver lägga vid Parlamentets syn beror på i vilken 

utsträckning även den institutionen kan påverkas genom påtryckningar från Rådet och nationella 

regeringar. Historiskt sett har dock Rådet och Kommissionen varit de starkaste aktörerna i 

beslutsfattande på EU-nivå, även om Parlamentet gradvis fått mer inflytande. Denna 

undersökning av de två olika dokumenten ger stöd åt Moravsciks syn att medlemsländerna 

fortfarande är de huvudsakliga aktörerna i förhandlingar. 
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