SÅ

unkar

DET

1

VAD ÄR
KRYPTOVALUTA?
”TITTA, HÄR STÅR ATT
ÄNNU EN kändis har en

massa bitcoins!” ropar
Selma till sin storebror Nas.
”Åh, jag önskar att jag fick
bitcoins som månadspeng…
Fast hur funkar det förresten?”
Nas svarar: ”Det är lite svårt att
förklara, men jag ska försöka.
En valuta är en godkänd form av
pengar – i Sverige har vi kronor.
Kryptovalutor är digitala valutor.
Det finns alltså inga
mynt eller sedlar.”
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Det pratas mycket om bitcoins och andra
kryptovalutor, men hur funkar de? Här förklarar
vi, med hjälp av vår nya knattereporter Selma.
TEXT TERRI HERRERA ILLUSTRATIONER REBECCA ELFAST
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”NÄR MAN SKICKAR kryptovalutor

går man inte via banker. Myndigheter har också svårt att kontrollera
transaktionerna (= när man flyttar
pengar). Fördelarna är bland annat
att det kan gå snabbare och vara billigare
än med vanliga pengasystem. Den mest kända
kryptovalutan är bitcoin. Det som gjort bitcoin känt är
att den har fått en otrolig värdeökning. Efter en sådan succé
har det förstås dykt upp många fler kryptovalutor.”
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”MEN DET FINNS OCKSÅ stora
nackdelar med kryptovalutor.
De kan öka och minska fort
i värde – och eftersom de är
utanför bankers och myndigheters kontroll så är det svårt
att handla med dem på ett säkert sätt. Det
finns också flera kriminella ligor och företag
som säljer falska kryptovalutor.”
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”OKEJ, SÅ OM MAN ska
 ammanfatta: Kryptovalutor gör
s
vissa rika men många blir lurade
– och är både modernt och har
många problem?”, säger Selma.
”Rätt uppfattat! Så du ska nog ha din
månadspeng i vanliga kronor ett tag till”,
säger Nas.

2x
bonusfakta

INGEN VET VEM eller
 ilka som skapade bitv
coin. Personen eller personerna kallar sig Satoshi Nakamoto, men
det är oklart om det är en riktig person.
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”EN ANNAN NACKDEL är att det krävs

extremt mycket
datorkraft för att hålla
systemet igång. Därför har vissa kryptovalutor
visat sig vara riktiga energi-
bovar, som dessutom har
bidragit till brist på de bästa
grafikkorten (Det är de som
berättar för bildskärmen vad
som ska visas. Inga grafikkort
= inga speleller film-
kvällar).”

KÄLLOR: WIKIPEDIA, PC FÖR ALLA, SKATTEVERKET
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BITCOIN ÄR KÄNT för sin värde-
ökning: för fem år sedan krävdes 450
kronor för att köpa en bitcoin. I dag
behövs ungefär 450 000 kronor för
att köpa en bitcoin.
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