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Det här ett informationsmaterial som du läser online. 
 

Reservationer: 

Alla uppgifter och fakta som finns med i denna produkt är framtagen efter en lång tid av 

undersökningar och tester, trots det kan alltid felaktigheter uppstå.   

Det är alltid upp till dig som läsare att själv kontrollera alla de uppgifter och fakta som ingår i 

det här informationsmaterialet, innan du satsar några pengar.   

Satsa aldrig pengar som du inte är beredd på att du kan förlora.  

Ansvarig utgivare och författare kan inte på något sätt ta ansvar för eventuella 

skador eller förluster som felaktigheter i denna produkt kan orsaka dig som 

läsare.  

DLC Finans arbetar inte med finansiell rådgivning på något sätt.  

Vi arbetar med research och utbildning. 

 

         



Inledning: 
 

 
 

Ett stort hinder för många att komma igång med affärer på blockkedjan och med 

kryptovaluta handlar om att man inte vet vart man ska börja. 

Den här guidens syfte är att göra det så enkelt som möjligt för vem som helst (i 

Sverige) att komma igång med att kunna köpa och sälja kryptovaluta. 

Vi säger inte att det här som vi tagit fram är nödvändigtvis det allra bästa och 

billigaste sättet för att komma igång med kryptovaluta 2022. 

Istället lägger vi störst fokus på att det ska vara så smidigt och enkelt som 

möjligt. Allt för att du som är nybörjare inom området så snabbt och enkelt ska 

kunna komma igång. 

De tjänster, företag och produkter som vi rekommenderar i den här 

informationen är också samtligt sådant som vi använder själva eller i alla fall 

testat. 

Vi använder en del videomaterial också i information för att kunna visa hur saker 

och ting fungerar i praktiken, det handlar om både egna och andras 

videomaterial. 
 

Dessutom går vi igenom några viktiga grunder som är väldigt bra att ha koll på 

om man ska använda sig av olika kryptovalutor och pengar över blockkedjan. 

 

 



DEL 1: 

Enklaste sättet för att köpa kryptovaluta i Sverige 2022  
 

 
 

Vi utgår i denna del för att du vill köpa kryptovaluta och inte bara spekulera i 

kryptovaluta via trading osv. 

För om det är ren spekulation och trading som du är intresserad av så kan du 

även använda handelsplatser som exempelvis eToro och Skilling där du 

egentligen inte köper kryptovaluta. I de fallen har man ingen så kallad digital 

plånbok som du använder för att skicka och ta emot kryptovaluta. 

 



 
 

Vägen in i kryptovärlden går vanligtvis via BITCOIN. 

Genom att skaffa dig Bitcoin kan du sedan växla/sälja till de allra flesta olika 

kryptovalutorna. 

Bitcoin är originalet när det gäller kryptovaluta, kungen bland alla kryptovalutor 

med en dominans på kryptomarknaden på mellan 35-45%. 
 

OK, du är intresserad av att kunna komma igång med kryptovaluta och vill köpa 

Bitcoin. Vart och hur kan du då köpa dina allra första Bitcoins? 
 

 
 

Vi gör gärna lite extrareklam för de svenska alternativen som finns på 

kryptomarknaden. 

Fördelen med de svenska kryptobolagen är att man använder sig av identifiering 

direkt via Bank ID vilket är enkelt och smidigt. 

Sedan är det alltid lite extra tryggt med lokal support som erbjuds. 



Vårt första val när det gäller svenska kryptobolag är utan tvekan TRIJO! 

 

 
 

Ett företag som vi på DLC Finans har använt under längre tid är svenska Trijo. 

De börja erbjuda sina tjänster 2017 och har skapat en plattform som är mycket 

enkel och smidig att använda. Kanske något begränsat med enbart 

Bitcoin/Ethereum och Litecoin som de enda kryptovalutorna som du kan handla 

med.  

Men efter att använt Trijo under längre tid kan vi intyga att deras support och 

hjälp håller absolut bästa klass. 

Man har dessutom pressat ner avgifterna det senaste året, vilket är mycket bra! 

Tidigare har det varit rätt så dyrt att använda sig av något av de svenska 

kryptobolagen då de har haft väldigt höga avgifter. 

Så här ser Trijos prislista ut nu! 
 

 
 

Som du kan se är det väldigt dyrt att köpa kryptovaluta med kort, det är det 

överallt och inget som vi rekommenderar. 

Mer om det lite längre fram…  
 



 
 

Företaget har över 10 000 registrerade kunder och finns registrerade hos 

Finansinspektionen. 

Trijo har också tagit fram ett antal olika guider på svenska gällande kryptovaluta 

som kan vara till en god hjälp för dig som är helt ny inom kryptomarknaden: 

https://trijo.co/guider 

 

Läs mer om Trijo här: 

https://trijo.co 

 

Trijo är utan tvekan vårt val när det gäller de svenska kryptobolagen. 

Men det finns även andra svenska alternativ som du kan titta på. 

 

 
BTCX är ett svenskt företag som har varit igång sedan 2012 och erbjuder support 

12 timmar per dygn. Företaget är också registrerad hos Finansinspektionen. 

https://bt.cx/sv 
 

Nu har även det svenska bolaget Quickbit lanserat sin app på marknaden! 

För dig som vill hitta enkla sätt för att kunna köpa/sälja kryptovaluta. 

Verifiering sker med BankID, vilket är väldigt smidigt! 

Från början erbjuder man kryptovalutor som Bitcoin, Bitcoin Cash och Litecoin.  

https://trijo.co/guider
https://trijo.co/
https://bt.cx/sv


 
 

Läs mer om Quickbit och deras app här: 

https://quickbit.com/int/en-us 

 

Varför vi rekommenderar att du INTE använder ditt kort 

för att köpa kryptovaluta 
 

  
 

Bitcoin och kryptovaluta bygger i grunden på decentralisering och demokrati, 

användare ska kunna skicka pengar till varandra över alla gränser utan att betala 

en massa dyra avgifter till banker och andra finansiella aktörer. 

Bankerna gillar INTE kryptovaluta! 

Det är lika bra att du förstår från början att din bank inte vill att du ska hantera 

någon form av kryptovaluta. 

 

https://quickbit.com/int/en-us


Bankerna går AKTIVT in och stoppar sina bankkunder från att använda sina 

pengar. Du får alltså inte använda dina pengar som du vill! 

Men bankerna är privata företag och kan därför också bestämma med vem och 

vilka man vill göra affärer med. 

Det är klart att bankerna och andra aktörer idag inom den finansiella världen 

inte är så speciellt förtjusta in en sådan här utveckling. De tjänar ju enorma 

pengar på transaktioner av pengar varje dag. De kommer att göra vad de kan för 

att behålla sina stora inkomster från denna marknad.  

De ligger helt enkelt i deras intresse att sprida negativ information om Bitcoin 

och kryptovaluta. 

För det är ett direkt hot mot deras inkomstmaskiner! 

De vill inte att du eller jag ska äga några kryptovalutor! 

Därför kan de ibland ställa till det för den som försöker använda sina pengar för 

att kunna köpa en kryptovaluta. 

Bland annat om du försöker använda ditt kort för att direkt köpa kryptovaluta. 

 

- Att använda kortet är ett snabbt och smidigt sätt för att köpa något, men 

viktigt att du också är medveten om att banken kan stoppa dina transaktioner av 

flera olika anledningar som du anger i sina villkor för ditt kort. 

Det finns ofta villkor som banken kan hänvisa till, gällande nyttjande av kortet. 

Denna är exempelvis hämtad från Swedbank: 
 

 
 

Man kan alltså begränsa beloppen. Men av så kallade säkerhetsskäl kan man 

alltså även tillämpa särskilda begränsningar för kortets användning. 

Här pratar man om vilket land det skulle handla om. Men även belopp och miljö.  

Låter lite abstrakt när man pratar om ”miljö”. Men det är inom detta begrepp 

som jag vet att man kan ta kryptovaluta. En opassande miljö enligt banken… 
 

Det är bra om du känner till detta. För ibland tvingas vi gå lite ”omvägar” när vi 

ska handla med kryptovaluta. Det är bara så det är just nu, du kan normalt sätt 

idag inte köpa kryptovaluta med ditt kreditkort. Det troliga är att det är din bank 



som stoppar dig att använda ditt köp för att köpa kryptovaluta. 

Bra att du känner till det här. 

Kanske kan du genomföra mindre transaktioner med ditt kort för köp av 

kryptovaluta, kanske det funkar bra för dig ett tag. 

Men oftast blir det problem och det är alltså våra svenska banker som stoppar 

dig. Dessutom är det väldigt dyrt att använda kortet för att köpa kryptovaluta. 

Därför är det något vi direkt vill avråda dig från! 

 

Vårt råd är istället att du använder dig av TRIJO. 

Där använder du dig av en banköverföring som går till det svenska företaget som 

driver TRIJO.  

Via TRIJO har du nu tillgång till digitala plånböcker för: 
 

- BITCOIN 

- ETHEREUM 

- LITECOIN 

 

Det är en bra början, men vi ska komplettera ditt konto på TRIJO med en så 

kallad decentraliserad plånbokslösning som öppnar upp flera delar inom 

kryptomarknaden! 
 

Men först vill jag nämna ytterligare några saker gällande våra banker. 

Det gäller att inte vara för naiv här, du kanske tror att du kan använda dina 

pengar som du har på banken precis som du vill – glöm det! 

Bankerna är privata företag som sätter upp sina egna regler och villkor för vilka 

kunder som de vill ha i sin bank. 

Men sedan har vi också den så kallade penningtvättslagen som har som syfte att 

förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Det ställer höga krav på att banken har god kännedom om dig som kund och 

dina bankaffärer. Banken måste förstå syftet med affärsförhållandet och även 

med de transaktioner som du vill utföra. Därför måste banken ställa frågor till 

dig när du ska bli ny kund i banken eller utföra dina bankärenden. 

Vet att det skapar en hel del frustration där ute, vi har medlemmar som berättar 

sina historier om hur bankerna ställer till det för många som vill kunna köpa och 

hantera kryptovaluta.  

Men bankerna följer egentligen bara lagen och det här gäller inte bara 

kryptovalutaaffärer. Den här informationen finns på Svenska bankföreningens 

hemsida: 



När du vill göra en inbetalning eller annan transaktion måste du svara på frågor och visa 

giltig id-handling när banktjänstemannen efterfrågar det. Det kan gälla transaktioner som 

uppfattas som ovanliga eller som banken inte förstår bakgrunden till. Banktjänstemannen är 

då skyldig att fråga dig om syftet med transaktionen, var pengarna kommer ifrån och vad de 

ska användas till etc. 

I vissa fall kan banken även behöva se avtal, kvitton, fakturor eller andra handlingar som 

styrker din förklaring. 

 

Bankerna kan egentligen stoppa vilka transaktioner som helst. 

Det räcker med att din bank uppfattar din transaktion som ”ovanlig” för att 

stoppa dina transaktioner. Du har valt att förvalta dina pengar hos en bank, men 

det innebär alltså inte att du full handlingsfrihet om hur du vill använda dina 

pengar. 

 

DEL 2: 

EXODUS – en decentraliserad plånbokslösning som ger 

dig tillgång till över 150 olika kryptovalutor 

 

 
 

Den nya digitala ekonomin handlar väldigt mycket om decentraliserade finanser 

och digital valuta = kryptovaluta. 

Ett decentraliserat system innebär att det inte styrs av en central enhet, det vill 

säga en myndighet, stat, företag eller en person.  

Exodus är sedan decentraliserad plånbokslösning, med tillgång till många olika 

kryptovalutor. 

Vi kommer att befinna oss i en decentraliserad digital värld, det innebär också 

väldigt mycket eget ansvar. Det krävs en hel del skärpa om du ska lyckas med 

dina affärer i den digitala och decentraliserade finansvärlden. 

Exodus är en decentraliserad plånbokslösning! 

Om det går fel, om du gör fel i den decentraliserade världen finns det ingen 



”kundservice” som kan hjälpa dig. 

Här är du mera ”din egen bank” och det är det helt och hållet upp till dig att 

hålla koll på dina konton och dina transaktioner. 

Du måste stenkoll på alla dina inloggningsuppgifter, dina privata nycklar och allt 

gällande säkerheten. 

Det är ditt ansvar till 100% och tappar du bort dina uppgifter inklusive dina 

privata nycklar så finns det ingen som kan hjälpa dig, dina pengar är borta! 

Du kan i praktiken ha hela din ekonomi i fickan idag. Med en smartphone, en 

krypto-plånbok och tillgång till de nya digitala ”bankerna” så kan du ta med dig 

och använda dina pengar vart i världen du vill – när du vill, vart du vill! 

Men som sagt, se till att ha koll på alla dina uppgifter – använder du dig av 

decentraliserade lösningar ligger allt ansvar på dig. 

 

 
 

En introduktion till Exodus: 
 

https://v2.pressplay.io/watch/2163561 

 

Så här funkar Exodus: 
 

https://v2.pressplay.io/watch/2163562 

 

Exodus 

 
 

- Laddas ner på stationär dator eller som app. 

- Privata nycklarna förvaras av dig själv. 

- KYC (Know Your Customer) behövs? NEJ 

- Finns möjlighet att köpa krypto med kreditkort: JA, nu finns det en lösning där 

man använder sig av en tredje part för kreditkortsköp (samarbetar med Ramp) 

- Eget kort kopplat till kontot: NEJ 

https://v2.pressplay.io/watch/2163561
https://v2.pressplay.io/watch/2163562


- Övrigt: - En decentraliserad plånbokslösning med support. 

Du kan inte ta ut din kryptovaluta i Fiat-valuta osv.  

Det här är alltså en ren kryptovalutalösning. En plånbokslösning för att kunna 

förvara och hantera dina kryptovalutor. Men som sagt även en växlingstjänst, 

där du har tillgång till +150st olika kryptovalutor för närvarande.   

Detta är mycket bra om man vill kunna köpa, sälja och växla olika kryptovalutor 

snabbt och enkelt. För att kunna sätta in pengar här måste du använda 

kryptovaluta, exempelvis Bitcoin. 
 

I den här videon visar jag hur det här med att förvara dina egna privata nycklar fungerar 

med en sådan här decentraliserad lösning som Exodus erbjuder: 

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/cYQQoqHsu5 
 

Den här videon visar lite hur Exodus desktop-versionen fungerar: 

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/cYj663GYwX  
 

 

Klicka här för att komma till Exodus! 
 

Du har nu tillgång till Trijo som erbjuder dig att köpa exempelvis Bitcoin tryggt 

via ett svenskt bolag. Via Trijo har du tillgång till bland annat en Bitcoin plånbok 

(wallet). Har du dessutom skaffat Exodus lösning så kan nu även öppna upp för 

flera andra kryptovalutor som du kanske vill använda. 

För att skicka pengar in till din Bitcoin-plånbok på Exodus så använder du ditt 

Bitcoin konto som du skaffat hos Trijo. 

Väl inne på Exodus kan du sedan enkelt och snabbt ”växla” dina Bitcoins till 

andra kryptovalutor.  

 

OBS! 
Viktigt att veta att det finns också olika typer BTC-wallets. 

Det finns idag 3st olika Bitcoin-adresser, typer av plånböcker. 
 

1: Legacy: adresser startar med 1. 

2: Nested SegWit: adresser startar med 3. 

3: Native SegWit: adresser startar med bc1. 

1 = Legacy: originalet av BTC adresser. 

2= Nested SegWit och 3: Native SegWit:  

Nyare typ av BTC-adresser, snabbare o med lägre nätverksavgifter. 

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/cYQQoqHsu5
https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/cYj663GYwX
https://www.exodus.io/


 

- Trijo använder exempelvis Native SegWit, ditt Bitcoin-konto där startar med 

bc1. 

Bra att veta att BTC-plånböcker som börjar med bc1 inte fungerar överallt. 
 

- Men Exodus har en väldigt bra lösning där man har tillgång till både Native 

SegWit (börjar med bc1) och Legacy (börjar med 1). 

 

Jag visar hur det fungerar här i den här videon: 

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/c3Vu6UVDYfJ  

 

Det finns givetvis många olika aktörer på marknaden som kan erbjuda dig att 

köpa/sälja kryptovaluta. 

Men en enkel start är att börja med Trijo och Exodus och kombinera dessa. 

 

Men här hittar du även några andra populära alternativ som används av många av 

våra medlemmar: 

 

Coinbase 

 
 

- Finns både på webben och som app. 

- Privata nycklarna förvaras krypterad av tredje part. 

- Typ av BTC wallet = Legacy startar med 1 

- KYC behövs? JA 

- Finns möjlighet att köpa krypto med kreditkort: JA 

- Eget kort kopplat till kontot: NEJ 

- Övrigt: - En av de allra största med huvudkontor i USA. 

 

https://www.coinbase.com 
 

 

Wirex 

 
 

- Finns både på webben och som app. 

- Privata nycklarna förvaras krypterad av tredje part. 

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/c3Vu6UVDYfJ
https://www.coinbase.com/


- Typ av BTC wallet = Nested SegWit börjar med 3. 

- KYC behövs? JA 

- Finns möjlighet att köpa krypto med kreditkort: JA 

- Eget kort kopplat till kontot: JA via VISA men kommer även snart en lösning via MasterCard. 

- Övrigt: - Wirex har funnits sedan 2016, huvudkontor i London. 
 

KLICKA HÄR för att komma till WIREX! 

 

Bitpanda 

 
- Finns både på webben och som app. 

- Privata nycklarna förvaras krypterad av tredje part. 

- Typ av BTC wallet = Nested SegWit börjar med 3. 

- KYC behövs? JA 

- Finns möjlighet att köpa krypto med kreditkort: JA 

- Bitpanda erbjuder även insättningar med Skrill. 

- Eget kort kopplat till kontot: NEJ (kommer) 

- Övrigt: - Bitpanda har funnits sedan 2014, huvudkontor i Österrike. Bra utbud av olika 

kryptovalutor, men även guld och silver. 
 

KLICKA HÄR för att läsa mer om Bitpanda! 

 

OBS! 
De här 3 exemplen ovanför handlar samtliga om så kallade centraliserade exchanges. De 

erbjuder dig förvissa att köpa kryptovaluta med kort, men det är inte på något sätt säkert att 

det verkligen fungerar eftersom din bank här i Sverige kan stoppa dig för att använda ditt kort. 

 

I nästa del kommer vi igenom en del begrepp och andra viktiga saker att tänka 

på inom kryptomarknaden. 

 

DEL 3: 

Några viktiga saker och detaljer att ha koll på inom 

kryptovärlden 

 

https://wirexapp.com/r/dagnrkft0z
https://www.bitpanda.com/?ref=452109505527983810


 
 

Kryptovaluta och blockkedjan är en relativt ny teknik som utvecklas hela tiden. 

Allt började för över 13 år sedan med Bitcoin, men idag handlar den här 

marknaden om så mycket mer än om just Bitcoin. 
 

De bästa sajterna för att följa kurserna och lära sig mer om de kryptovalutor som 

finns ute på marknaden är CoinMarketCap och CoinGecko: 

https://coinmarketcap.com 

https://www.coingecko.com/sv 

 

Bitcoin har sitt nätverk och sin blockkedja. 

Ethereum har sitt nätverk och sin blockkedja. 

Du kan inte skicka Bitcoins till Etherum adress och inte tvärtom heller. 
 

Nu mera finns det massor av olika nätverk som alla har sina egna blockkedjor. 

De har alla sina egna lösningar, tjänster, applikationer som bara fungerar i just 

deras nätverk. 

Ethereum har en stor marknadsandel när det gäller denna typ av egna 

ekosystem.  Men det kommer allt flera som vill utmana Ethereum som 

exempelvis dessa: 

 

* Binance 

* Solana 

* Cardano 

* Terra 

https://coinmarketcap.com/
https://www.coingecko.com/sv


* Polkadot 

* Avalanche 

* Tron 

* Fantom 
 

I princip alla dessa kryptovalutor och nätverk har växt och blivit allt populärare 

de senaste åren. De erbjuder alternativ till Ethereum och har kunnat ta en del 

marknadsandelar genom att bland annat erbjuda betydligt lägre 

transaktionsavgifter det som på engelska kallas för gas fees. 

Det här är något som du bör ha koll på när du skickar pengar över blockkedjan. 

Det vill säga avgiften som aktuellt nätverk vill ta ut för att du ska kunna skicka 

dina pengar. En avgift som varierar med tiden beroende på hur hög belastning 

nätverket har för tillfället och det är här som Ethereum haft stora problem den 

senaste tiden, att avgifterna (gas fee) blir allt för höga. 

 

Men alla dessa nätverk tar alltid ut en gas fee om du ska skicka pengar över 

deras nätverk. 

Dessutom återigen, du kan inte skicka kryptovalutan Tron till en Ethereum 

adress och tvärtom.  

Det handlar om olika blockkedjor som inte kommunicerar med varandra. 

 

En annan viktig del av kryptomarknaden är det som kallas för Stable Coins. 

Vad är då en Stable Coin? 

 

En kryptovaluta som är framtagen i syfte att ha ett jämt värde utan volatilitet. 

Den kopplas ofta mot någonting specifikt som exempelvis USD, EURO eller guld. 

Exempelvis så kan du ha 1 coin som är kopplad till USD och då har denna coin 

alltid motsvara värdet på 1 USD. 

 

Det här är de 5st mest omsatta inom det här området – stable coins. 

 



 
 

Tittar vi närmare då på exempelvis USDT som Tether. 

1st USDT är värd 1 USD. 

USDT skapades från början som en coin i Ethereums nätverk (ERC20). 

Det vill säga ska du skicka exempelvis den här kryptovalutan till någon annan 

måste du också betala en gas fee till Ethereums nätverk. Där behöver du också 

ha kryptovalutan Ethereum i din digitala plånbok för att transaktionen ska kunna 

genomföras. 
 

Men det finns Tether (USDT) för de andra nätverken också! 

Tron har också sin Tether (TRC20). 
 

 
 

Det har de andra nätverken också som Solana, Avalanche, Fantom osv. 

Återigen, gör inte misstaget att skicka USDT(TRC20 det vill säga Tron) till en 

plånbok som är för Ethereum USDT (ERC20) osv. 

Tron nätverket ska också ha sin gas fee om du vill skicka dina USDT (TRC20), det 

gör att då behöver du ha Tron i din digitala plånbok för att transaktionen ska gå 

igenom. 
 

Det är en hel de att hålla reda på när man ska skicka pengar via blockkedjan. 

Sedan är det ju så också att det här är en sådan pass ny innovation, självklart är 



det så att tekniken hela tiden utvecklas.  Det går väldigt fort också! 

De här nätverken och olika blockkedjorna som vi berättat om i denna guide 

utvecklar sin teknik löpande, Ethereum blir Ethereum 2.0 osv. 

Nya förbättrade versioner kan ibland också skapa förvirring, exempelvis Binance 

Coin (BNB) som nu finns i 2 versioner. 

Det är samma coin med samma värde, men de använder sig av olika nät inom 

Binance blockkedja. 

Den nyare varianten är BSC (BEP20) som möjliggjorde att Binance blockkedjan 

bland annat kunde erbjuda lösningar kring smarta kontrakt. 
 

 
 

Det är sådant här som kan ställa till det när man är ny och inte har stor vana att 

skicka pengar över blockkedjan. 

För skickar du BNB (BEP2) till en wallet som är framtagen för BNB (BSC BEP20) så 

är det stor risk att dina pengar är borta.  

På exempelvis EXODUS har man försökt göra det lite tydligare för att kunna skilja 

dessa coins. Den ena kallas BSC och den andra för BNB. 

 

 
 

Ett sådant här BNB konto på Binance Smart Chain börjar alltid med: 

0xc 

 

Detta till skillnad då från originalet av BNB coin, då börjar ett sådant BNB konto 

alltid med: 

bnb 

 



 
 

Lika, men ändå inte lika … 
 

Ett bra råd är att alltid testa sig fram med mindre transaktioner, kolla upp att allt 

fungerar som det ska innan du börjat skicka några större summor. 

På det sättet undviker att göra kostsamma misstag där du skickar iväg stora 

summor som fastnar någonstans i cyberrymden för alltid. 
 

Ett annat gott råd är att du alltid verkligen går igenom allt noga innan du trycker 

på knappen och skickar iväg en transaktion över blockkedjan. 

Man får alltid verifiera alla uppgifter först innan man skickat iväg sin transaktion, 

se till att du verkligen gått igenom alla uppgifter först innan du trycker på 

knappen och skickar iväg transaktionen. 

Låter kanske självklart, men här har jag hört allt för många tråkiga historier där 

man inte har kollat igenom sin transaktion innan man trycker på knappen. 

Exempelvis ha koll på vilka avgifter som tas ut för att du ska kunna skicka iväg 

din transaktion.  

 

Du kommer långt med kombinationen Trijo och Exodus som vi rekommenderat i 

denna guide. Det ger dig tillgång till Bitcoin och andra kryptovalutor, det ger dig 

tillgång till digitala plånböcker. 

Men vill du använda kryptovalutor för mer aktiv handel, för trading o liknande 

då måste använda dig av lösningar som exempelvis Binance, FTX, KuCoin och 

liknande handelsplatser för kryptovaluta. 

 

DEL 4: 

Att kunna använda sina kryptovalutor när och vart som 

helst! 
 



 
 

Får ofta höra att det skulle svårt att sedan att använda sina kryptovalutor, att 

det är svårt på något sätt att växla in dem och få ut dem i Fiat-valuta (SEK, €, $ 

osv). Men så är de givetvis inte… 

Sedan visst, ibland kan det krävas en del olika transaktioner innan man har fått 

ut sin kryptovaluta i Fiat-valuta. 

Men den som säger till dig att exempelvis Bitcoin skulle vara ”hitte-på-pengar” 

eller ”Kalle Anka-valuta”, den har bevisligen ingen aning om vad han/hon pratar 

om! 

Kryptovaluta är riktiga pengar, lika mycket som de kronor som du har på din 

bank.  
 

Via Trijo kan du enkelt sälja dina Bitcoin (även Ethereum och Litecoin) för att få 

ut €. Sedan kan du göra en banköverföring till den banken du har från Trijo. 

Inga konstigheter, Trijo finns registrerade hos Finansinspektionen och man 

samarbetar med myndigheterna i Sverige för att kunna skapa en trygg handel 

med kryptovaluta. 
 

Men det finns också andra lösningar. Snabba lösningar där du får tillgång till ett 

kort som är kopplat till ditt kryptokonto. Det handlar om VISA och Mastercard-

lösningar vilket gör det väldigt smidigt att direkt kunna använda dina 

kryptovalutor, kan användas överallt där VISA/Mastercard accepteras. 
 

Vi har tidigare bland annat nämnt Wirex som är en sådan kryptobörs som 

erbjuder en sådan kortlösning, ett Mastercard som kopplas direkt till dina 



kryptovalutor som du har hos Wirex. 

En annan stor och känd aktör på kryptomarknaden är Binance och de erbjuder 

också en kortlösning för sina kunder, ett VISA-kort. 
 

 
 

Det finns faktiskt en hel del olika alternativ där ute idag när det gäller 

kortlösningar som du kan koppla till dina kryptovalutor. Många gånger handlar 

det om lösningar med kombinationen app + VISA eller Mastercard. 

 

Här kommer några förslag gällande just detta. Det här är också alla tjänster som vi 

på DLC Finans själva testat. 

 

Embily.com 

 
 

En väl fungerande och enkel onlinetjänst med ursprung från Litauen. 

Sätt in dina Bitcoin eller andra kryptovalutor för att direkt få exempelvis € som 

sedan finns tillgängligt på ditt kort, redo att användas överallt. 

Kostar €15 att beställa plastkortet men då ingår leverans med DHL. 

Tar cirka 1-2 veckor för leveransen. 

Relativt enkel KYC process. 



 

Här kan du se alla kostnader/priser: 

https://embily.com/fees 

 

KLICKA HÄR för att registrera dig på Embily! 

 

> Ange Promotion koden: YZN0H7A 

> Ger dig €10 rabatt om du vill beställa VISA-kortet. 

 

CryptoPay 

 
 

Ett annat företag från de Baltiska staterna är Estländska Cryptopay som erbjuder 

ett VISA-kort. Men du kan även göra en banköverföring till svenska bankkonto 

via en så kallad SEPA-transaktion. 

Här hittar du också ett rätt så brett utbud av olika kryptovalutor som du kan 

förvalta på ditt Cryptopay-konto. 

Kanske lite mer omständlig KYC-process här, men bra support. 

Finns både som webbaserad lösning och som en app-lösning. 

 

Mer information om Cryptopay och deras lösning hittar du här: 

https://cryptopay.me 

 

HOLD 

https://embily.com/fees
https://embily.com/en-EU/promo?code=YZN0H7A
https://embily.com/en-EU/promo?code=YZN0H7A
https://cryptopay.me/


 
 

HOLD är en ren app-lösning med ursprung från Estland. 

Väldigt enkel att använda och hantera. Återigen handlar det om att du kan 

koppla ett VISA-kort kopplat till dit kryptokonto på HOLD. 

Gick snabbt och smidigt med KYC också. 

 

Mer information om HOLD och deras lösning hittar du här: 

https://hold.io 

 

 

DEL 5: 

Komplett lösning för dina digitala affärer från PLCU 

  

https://hold.io/


 
 

Den här delen är riktar sig framförallt till du som är med i PLC Ultima. 

Många av våra medlemmar i DLC Finans är med i PLCU. 

Medlemmar i PLCU har möjligheten att skaffa sig ett PLC Mastercard. 

Men är mer än bara en kortlösning som du får tillgång till här. 

Det här en komplett lösning för dina digitala affärer! 

Du får tillgång till en banklösning, där du blir kund hos en bank som gillar 

kryptovaluta! 
 

Har du det här kortet har du också tillgång till ett backoffice med många olika 

lösningar för du exempelvis kan: 

* Köpa kryptovaluta inkl. PLCU med Fiat-valuta 

* Sälja kryptovaluta till Fiat-valuta 

* Köpa/sälja PLCU 

* Göra banköverföringar till eget bankkonto i Sverige/Utomlands 

* Göra snabba överföringar till andra personer/företag 

 

I den här videon går jag igen de viktigaste delarna på backoffice: 

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/c31Oo4V01yH 

 

 

https://inzideinfo.screencasthost.com/watch/c31Oo4V01yH

