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Digital Valuta – Trenden som Förändrar Allt 
 
Just nu pågår en kamp. En kamp om vem som kan skapa en digital valuta. En digital 
världsvaluta. Som kommer att förändra allt. Förändra allt inom valutor och betalmedel. 
Men också förändra vårt samhälle. Och hur vi gör affärer. Världen över. Men utgången 
är just nu osäker. Osäker om vem som kommer att vinna kampen. Och vad det kommer 
att innebära konkret. Men en sak är säker. Världen kommer inte vara sig lik när det väl 
händer. När den nya digitala valutan tar över. 

Vad Händer på Valutamarknaden? 
Historiskt har världen haft en fri och stabil valutamarknad. Med både byteshandel och någon 
form av värdehandling att göra affärer med. Men med kungar och adeln har ett mer reglerat 
system skapats. Ett styrande system, med mer osäkerhet och inflation. Som i sin tur lett till 
mer centralisering av valutor. Som idag har bidragit till centralbanker och världsbanker. 
 
Men vad händer nu då? Jo, med ökad globalisering och digitalisering fortsätter 
centraliseringen av valutor. Samtidigt som centralbankerna utvecklar digitala valutor. Som 
kommer att ersätta vårt nuvarande betalsystem. Under tiden kommer det även andra alternativ 
av digitala valutor. Dels ifrån globala företag. Men också ifrån frihetsrörelsen i världen. 

Varför Kommer det ett Nytt Valutasystem? 
Alla som är väl insatta in i det ekonomiska systemet med valutamarknaden vet att systemet 
inte är hållbart och måste bytas ut. Man brukar tala om: ”The Great Reset”. Att ställa om det 
ekonomiska systemet till någonting nytt. Det vill säga en ny digital valutahandel i världen. 
Och med detta har det blivit en kamp om vem som blir först att skapa denna nya valuta. 
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Kampen om att skapa den nya styrande valutan är framför allt mellan staten, globala bolag 
och frihetsrörelsen. Riksbanken var tidigt ute bland centralbankerna att börja utveckla e-
kronan. Som många centralbanker har kollat på. Globala bolag som utvecklar kryptovaluta är 
bland annat Google och Amazon. Medan frihetsrörelsen främst har utvecklat Bitcoin. 

Hur kommer Digital Valuta att Påverka Världen? 
Så hur kommer den digitala valutan att påverka världen? Igen vet. Då ingen vet hur kampen 
kommer att sluta. Det som dock sker är att kampen fortsätter. Och den kommer att 
intensifieras mellan de tävlande parterna. Men oavsett vad som händer. Kommer denna trend 
att stanna. Och den kommer i slutändan bidra med någonting nytt. Och förändra vår värld. 
 
Förändra vår värld till det bättre eller sämre. Beroende på vilken part som vinner. Det som är 
givet är att du, din verksamhet, samhället och världen i övrigt kommer att påverkas. Påverkas 
på ett sätt som gör att du som ledare måste vara med i matchen. Vara med i matchen om vad 
som händer, hur saker utvecklas och kommer att falla ut. En trend du ska ha kontroll på. 

Önskar du mer värdefulla tips? Kolla in: GrowthMind.se/exekutiva-resurser. Är du i behov av 
hjälp inom ledarskap, företagsutveckling (affärstaktik), affärsstrategi eller exekutiv 
ekonomistyrning. Kontakta mig på: Per@GrowthMind.se. 

 
 
 
 
 


