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1. Abstract
The Bitcoin technology seeks to provide anonymity to the user, while ensuring safe

payments. The anonymity Bitcoin provides, can lead to abuse of the concept. The crimes

committed that relate to Bitcoins, can vary, and will be discussed in this paper.  The paper

starts with an account for the theories and methods implemented for analyzing the Bitcoin

technology. The analysis includes what processes and which mechanical features the

technology possesses, and what further effects it may have if it's involved in criminality. The

criminal circumstances caused by Bitcoins anonymity is discussed, after the analysis and uses

Silk Road Marketplace to further understand what role anonymity plays in illegal actions.

The discussion then looks for political features in bitcoin, and if politics had an influence on

the design philosophy using Langdown Weiner's theory. The paper ends by concluding the

effect of Bitcoin in relation to criminality and if Bitcoin needs an external technology such as

the Tor browser to mask the identity of its users and therefore be completely anonymous.
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2. Indledning og problemfelt
Bitcoin antages som en anonym betalingsvaluta, og det kan medfølge konsekvenser

heriblandt brug af kriminelle. Spørgsmålet om Bitcoin og anonymiteten kan diskuteres, fordi

nogle mennesker ser Bitcoin som en valuta, hvori det kun er kriminelle der bruger bitcoins

for ikke at blive sporet. Andre ser Bitcoins som en valuta, der kan spores grundet nogle

forskellige faktorer, og svage led som kan svække Bitcoins potentiale som en anonym valuta.

Spørgsmålet er hvem der har ret, og er Bitcoin anonym til niveauet det bliver omtalt til.

Forskellige holdninger til Bitcoin kan antages som noget uenighed mellem mennesker.

Mennesker kan være forskellige, hvor nogen ikke vil bruge anonymiteten til betalinger, fordi

det kan lede til konsekvenser, mens andre vil beholde deres anonymitet, og dermed mener at

andre ikke skal vide hvad de køber med deres penge.

Projektet vil fokusere på Bitcoin og blockchain som en teknologi. Projektet vil gennemgå,

hvad bitcoin er, samt hvordan Bitcoins og blockchain fungere som et betalingsmiddel.

Funktionerne såsom de processer som forekommer når en transaktion af valutaen finder sted.

Yderligere vil der blive lagt fokus på bitcoin, og hvordan bitcoins anonymiteten kan

misbruges til kriminelle handlinger. Heriblandt nogle effekter som grundlæggeren af Bitcoin

muligvis ikke have forudset, og dermed ikke intenderet at Bitcoin skulle benyttes til. Herefter

om der foregik nogle politiske beslutninger i designfasen af Bitcoin som havde en politisk

besked gemt iblandt teknologien.

2.1 Problemformulering

Hvordan kan Bitcoins anonymitet virke som et værktøj for kriminelle?

2.2 Projektafgrænsning

Bitcoin som en alternativ valuta valgte vi at frasortere fra projektet, fordi emnet indeholdte

for meget teori omkring penges historie, samt hvordan penge fungere i et samfund som

betalingsmiddel. Udvælgelsen til projektet var at tage delelementer fra Bitcoin som valuta,

ved at undersøge hvordan kriminelle bruger valutaen til betaling, når de går uden om loven,

og ikke kan benytte sig af almene valutaer.
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Vi havde dernæst overvejet at foretage en dybere analyse, hvori projektet ville undersøge

hvilke fordele og ulemper Bitcoin teknologien ville have, hvis Bitcoins skulle benyttes som

en betalingsmetode i samfundet. Ideen blev skudt ned efter afgrænsning af projektet og

konkluderede at emnet ville blive for bredt og for uklart. Rapporten undersøger ikke hvor

meget Bitcoin er værd, men snarere hvordan Bitcoin fungere teknologisk, og hvor

anonymiteten som valutaen besidder stammer fra.

3. Semesterbinding

3.1 Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA)

Under semesterbindingen Teknologiske systemer og artefakter, gøres der brug af

TRIN-modellen, som en metode og struktur i rapporten. Hovedvægten i projektet er at

analysere og forstå Bitcoin og blockchain teknologien, ved brug af TRIN-modellen.

TRIN-modellen bruges til at opnå en teknologisk viden, dernæst anvende teknologiske

metoder til at analysere bitcoin og blockchain teknologien.

3.2 Subjektivt Teknologi og Samfund (STS)

Under Subjektivitet, teknologi og samfund, som anden dimension, vil der blive lagt fokus på

relationerne mellem teknologi, mennesker og samfund. Vi bruger dimensionen “Subjektivitet,

teknologi og samfund” til at opstille diskussioner omkring nogle af de problemstillinger som

fremkommer i vores projekt. Derudover vil vi inddrage og diskutere, med udgangspunkt i

teksten “Har artefakter en politisk karakter?” af Langdon Winner, med fokus på at

undersøge, hvilke politiske karaktere der fremkommer i Bitcoin teknologien.

4. Baggrundsviden
Baggrundsviden er et afsnit målrettet til læseren, for at danne en grundforståelse af Bitcoin. I

afsnittet vil der blive redegjort for Bitcoins historie og hvordan Bitcoin har opnået sin

popularitet. Ydermere har vi undladt at gå for teknisk i dette afsnit, for at gøre det let for

læseren forstå det essentielle i Bitcoin teknologien.
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4.1 Bitcoin historiske udvikling

4.1.1 Hvad er Bitcoin

Bitcoin er en open source software kode, der implementere en decentral peer-to-peer (P2P)

digital betalingsmiddel, som ikke kræver nogen pålidelige formidlere, eller mellemmand til at

fungere. (Ying-Ying Hsieh, Jean-Philippe Vergne, Phillip Anderson, Karmin Lakhani og Markus Reitzig, 2018)

I 2008 blev Bitcoin White Paper med titlen“Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”

offentliggjort af en udvikler eller organisation, som går under pseudonymet Satoshi

Nakamoto. I rapporten introduceres et fungerende alternativ for et digitaliseret betalingsform,

uden en betroet central autoritet med indover. (Satoshi Nakamoto, 2008)

Bitcoin er en digital valuta der udkom i januar 2009, hvilket gjorde bitcoin til den første

decentraliseret kryptovaluta. (Dr Garrick Hileman & Michel Rauchs, 2017, p. 13) Bitcoin blev

udviklet af en anonym computerprogrammør, eller organisation under pseudonymet Satoshi

Nakamoto. Satoshi Nakamotos identitet forbliver stadig et mysterium. (Jake Frankenfield, 2021)

En digital valuta er en betalingsmiddel som handles i en elektronisk form, hvor traditionelle

betalingsmidler er håndgribelig, som kendetegnes som sedler og mønter. (Michell Grant, 2020)

Bitcoin er en af de mange eksisterende kryptovalutaer der findes. Bitcoin er ikke en fysisk

mønt, men en saldo på en offentlig hovedbog, som alle har gennemsigtig adgang til.

Ydermere er Bitcoin bygget ud fra blockchain-teknologien, der giver muligheden for at

kunne betale forskellige steder uden der er en central autoritet, eller en tredjeparts

mellemmand ind over transaktionen. Dette adskiller sig fra de traditionelle valutaer, som ses i

dag. (Satoshi Nakamoto, 2008) En international betaling tager mellem 3 og 15 dage afhængig af

destinationslandet, hvor medarbejder og ledere fra finansielle institutioner involveres.

Betaling af Bitcoin bliver valideret og opdateres af netværket hvert 10. minut, derfor ikke

påkrævet af en mellemmand. En normal bankoverførsel på 5000 dollars, ville der opkræves et

gebyr på omkring 125 dollars, hvor den forventede Bitcoin transaktionsgebyr koster omkring

7 dollars. (Bitcoin Average Transaction Fee, 31. Maj 2021) Det ikke så underligt at Bitcoin ses som et

potentielt betalingsmiddel frem for bankerne. (Ying-Ying Hsieh, Jean-Philippe Vergne, Phillip

Anderson, Karmin Lakhani og Markus Reitzig, 2018) Den tekniske forståelse af hvordan ingen central

autoritet er nødvendigt i Bitcoin teknologien, sættes dette i fokus i trin modellen længere

nede.
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4.1.2 Hvordan blev Bitcoin populært
Den Digitale valuta blev først introduceret i 1990’erne i form af værdikort der gjorde brug af

peer-to-peer (P2P), som ikke krævede bankgodkendelse. Efter udgivelsen af rapporten

“Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” i 2008, og Bitcoin der udkom i januar

2009, har det skabt stigende interesse blandt mennesker. I August 2017, steg markedsværdien

af alle Bitcoin i verden til 73 milliarder dollars. The New York Stock Exchange (NYSE)

oprettede en Bitcoin index, hvor kendte detailhandler, såsom Dell, Newegg og Overstock

accepterede Bitcoin, som en betalingsmiddel, og hundredvis af Bitcoin ATMer operere på fire

kontinenter. Ifølge en beregning, eksisterede der omkring 12 millioner kontoer og over

100.000 detailhandler der har arbejdet med bitcoin i 2015. (Feng Mai, Jay Shan, Qing Bai, Shane

Wang og Roger H. L. Chiang, Januar 2018, p. 20)

Corona pandemien har haft et stor indflydelse i hverdagen, samt i det finansielle marked.

Under dette afsnit vil vi give et nærmere indblik i hvordan digitaliseringen, som under corona

perioden er steget. Hvordan digitaliseringen har medvirket til den stigende interesse i

bitcoins, hvornæst kigger på hvordan den stigende digitalisering i hverdagen er linket til øget

cyberkriminalitet. Eftersom Corona blev en pandemi, blev mange af verdens lande

indespærret, som medførte til at alle forholder sig hjemme og hverdagen blev mere digital. Et

indblik i hvordan interessen er steget i bitcoins og andre kryptovalutaer, så kan det ses

grundet en mere digital hverdag, er vedtagelsen af eksterne tjenester som følge, også steget.

Alt der skal haves for at kunne blande i krypto hypen og at handle med bitcoins generelt, er at

man skal have internet som giver muligheden til de internationale transaktioner. Siden

udbruddet af corona, har korrelationen mellem Bitcoin og aktiemarkedet steget. Som

reference kan man tage et indblik i hvordan bitcoin i korrelationen med pandemien har en

fælles stigning. Corona ramte hårdest i start vinterperioden, fra november måned. Under

samme tid, begyndte diverse kryptovalutaer at stige, hvilket heriblandt var bitcoins. Eksperter

mener at bitcoins og interessen steg, nemlig på grund af den stigende digitalisering i at folk

var hjemme under corona nedlukningerne. (Priyan Purohit 2020) (Hadar Y. Jabotinsky & Roee Sarel,

2021) For at forstå hvordan dette er relevant for vores problemstilling, skal der lægges mere

vægt på den stigende digitalisering, som er forårsaget af corona pandemien. Selve Corona

pandemien er ikke relevant i forhold til vores projekt, men i at det er mere relevant, at Corona

har skabt en mere digitaliseret hverdag. Grundet at hverdagen er blev mere digital er

Cyberkriminalitet dermed steget. Undersøgelser viser at der er sket en stigning i kriminalitet

6



S2124791107

online, men det vides ikke direkte med hvor mange procent ift til de forrige år.

Decentralisering af krypto giver cyberkriminelle en god mulighed for at udøve deres ulovlige

aktiviteter.
(Richard Brown, 2021) (Fulton may, n.d)

Medierne

Bitcoin omtales ofte i medierne, hvor der snak om personer der bliver rige grundet

investeringer i Bitcoins, eller at Bitcoin der er gået fra et lille beløb til et stort beløb. Der

findes tusindvis af artikler der udtaler bitcoin værende potentiel investering, som ændre

menneskers tankegang og adfærd. Bitcoin bliver hyppigt anset som et investeringsobjekt, og

derfor kan skabe misforståelse for, hvad en Bitcoin indebære. (Feng Mai, Jay Shan, Qing Bai,

Shane Wang og Roger H. L. Chiang, Januar 2018)

5. Teori

5.1 Langdon Winners Teori
Langdon Winner er en forfatter og teoretiker, som er født og opvokset i San Luis Obispo i

Californien. Winner har en Ph.D. i statskundskab fra University of California i Berkeley, med

primær fokus på politiske teorier. Winner er en politisk teoretiker, der fokusere på sociale og

politiske problemer, der omgiver sig med moderne teknologisk forandring. (Langdon Winner,

n.d.)

Et eksempel i teksten “Har artefakter en politisk karakter?” af Langdon Winner, fortæller

han hvordan implementering af en teknologier eller design kan have en politisk karakter. Han

fortæller besynderligt at mange af de broer over parkvejene på Long Island i New York, var

usædvanligt lave fra 1920’erne til 1970’erne. Det viste sig at at de lavthængende broer var

designet og bygget bevidst på Long Island for at opnå en bestemt social effekt.

Mesterbyggeren Robert Moses, som byggede broer ud fra specifikationer der bevidst ville

formindske tilstedeværelsen af busser på hans parkveje. Formålet med broerne var at den

øvre klasse og middelklassen kunne benytte broerne til korte rejser, hvor derimod de fattige

og sorte, der benytter sig af offentlig transport, ikke vil kunne benytte sig af broerne, på

grund af bussens højde. Konsekvenserne ved de lavthængende broer var den måde de
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begrænsede adgang for de racemæssige minoriteter og lavindkomstgrupper. (Langdon Winner,

1980, p. 348) Teknologier kan bruges på måder der fremmer nogle magt, autoritet og privilegier

i forhold til andres. Winner fortæller følgende “Vi har for vane at tænke på teknologier som

neutrale værktøj, der kan bruges til gode eller dårlige formål eller noget, der ligger imellem.

Normalt stopper vi ikke op og spørger, hvorvidt en given anordning kunne være blevet

designet og bygget således, at den producerer et sæt konsekvenser, der logisk og tidsligt går

forud for alle de formål, den hævdes at skulle anvendes til.”. Kigges der på lavthængende

broer, blev den overordnet brugt til at transporterer biler fra et punkt til et andet. Men

teknologien indbefatter række formål ud over dens umiddelbare brug. Winner påpeger en

række teknologier, som har haft en politisk karakter og dens effekt på samfundsstrukturen.

Blandt andet blev det offentlige rum i USA i 1970’erne designet for personer uden

funktionsnedsættelse, som gjorde det umuligt for mange handicappede personer at bevæge

sig frit, hvilket udelukkede dem fra det offentlige liv. Siden da har en bred række artefakter

blevet omdesignet og ombygget for at opfylde minoritetens behov. Winner fortæller at “At

den tekniske udviklingsproces så præget af en særlig, social interesse, at den oftest

producerer resultater, der af nogle gengives som et vidunderligt gennembrud og af andre som

et knusende tilbageslag”. (Langdon Winner, 1980, p. 349-350)

Ifølge Langdon Winner siger han “De ting vi kalder ‘teknologier’, er en måder at opbygge

orden i vor verden på.”. Mange af de hverdags teknologier, som vi benytter os af, er måder at

ordne menneskelig aktivitet på. Om det er bevidst eller ubevidst, velovervejet eller vilkårligt,

vælger ethvert samfunds strukturer en eller flere teknologier der skal have indflydelse på,

hvordan mennesker udfører deres arbejde, kommunikere, rejser, forbruger etc. over tid. Han

fortæller at teknologiske innovationer minder om vedtagelsen af love eller oprettelse af

politiske styreformer, på baggrund af at begge sørger for samfundsmæssig orden. (Langdon

Winner, 1980, p. 350-352)

Vi vil benytte os af Langdon Winners teori til at diskutere den politiske karakter i Bitcoin.

Den politiske karakter som fremkommer af teknologiens design og præmisser. Samt hvorfor

kriminelle vælger Bitcoin som betalings strategi.
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6. Metodeafsnit

6.1 TRIN-modellen

TRIN-modellen er en metode til at analysere og danne grundforståelse for en teknologi.

TRIN-modellen skal hjælpe med at analysere teknologier med fokus på teknisk-videnskabelig

aspekter af teknologierne. Modellen indeholder seks trin, der bruges til at analysere indholdet

af teknologien. TRIN-modellen er en metode der undervises på Roskilde Universitet, med

formålet om bedre at analysere en teknologi.

TRIN-modellen er udviklet af Erling Jelsøe, Thomas Budde og Niels Jørgensen.

TRIN-modellen er en slags sammenkobling af modeller, som har fået inspiration af Mitchams

model, Müllers model og andre teknologi-teoretikere. Der er to årsager til at kalde metoden

TRIN-modellen. Modellen er bygget på seks trin, for at kunne analysere og forstå en bestemt

teknologi. TRIN er et akronym, som står for Teknologi, Radikalt, og Inkrementelt design i

Netværk. TRIN-modellens formål er at “inspirere til analyser af teknologier, med hovedvægt

på teknisk-videnskabelige aspekter af teknologierne.”. (Niels Jørgensen, 2020, p. 3)

6.1.1 Trin 1 Teknologiers indre mekanismer og processer

I trin 1 beskriver man de underliggende mekanismer og processer i en teknologi. Under trin 1

vil fokuset blive lagt på de underliggende teknologiske principper, hvilket der danner

teknologiens formål. Trin 1 skaber den grundlæggende forståelse for at forstå udgangspunktet

i bitcoins, og dens samarbejdende teknologier. (Niels Jørgensen, 2020, p. 6-7)

6.1.2 Trin 2: Teknologiers artefakter

Trin 2 har fokus på de menneskeskabte artefakter med en teknologisk funktion, som er

frembragt gennem forskellige processer i naturen. (Niels Jørgensen, 2020, p. 7-8)
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6.1.3 Trin 3 Teknologiers utilsigtede effekter

Trin 3 vil fokusere på de negative utilsigtede effekter, som følge af en teknologi. I trin 3 kan

de utilsigtede effekter være noget som ikke er tiltænkt, men kan også være en bevidst

utilsigtet effekt. (Niels Jørgensen, p. 8-9)

6.1.4 Trin 4: Teknologiske systemer

Trin 4 fokusere på sammenhængen af system og artefakt som fælles former en teknologisk

funktion, som gør det muligt for teknologien at opfylde menneskelige behov ved hjælp af

naturen. (Niels Jørgensen, 2020, p. 9)

6.1.5 Trin 5: Modeller af teknologier

Trin 5 vil der blive lagt fokus på de visuelle eller fysiske modeller af teknologien. Visuelle

modeller skal virke som et redskab til at fortolke sine designprincipper, eller teknologi, på en

nem forstået og overskuelig måde. Fysiske modeller skal forstås som at man bygger en model

af fysiske materialer, for at få et indblik i hvordan teknologien fremtræder. (Niels Jørgensen,

2020, p. 10)

6.1.6 Trin 6: Teknologier som innovation

Trin 6 vil have fokus på hvordan implementering af en innovation skal bearbejdes i et

samfund, heriblandt hvordan en ny teknologi fremad skal bruges. Dernæst undersøge hvilke

tilbagetræk der vil forekomme som følge af innovationen. (Niels Jørgensen, 2020, p. 10-11)

6.1.7 Begrundelse for fravalg af trin

TRIN-modellen består af seks trin, som danner det formål at analysere og danne en

grundforståelse af teknologier på et teknisk-videnskabelig niveau. TRIN-modellen består af

seks trin, hvor alle trin ikke har den samme relevans i forhold til vores problemstilling.

Derefter udvælges de relevante trin, der kan gavne projektet, samt kunne analysere og forstå

den valgte teknologi.

Begrundelsen for fravalg af trin 2, er Bitcoin har forskellige menneskeskabte artefakter, der

udelukkende er skabt ved hjælp af en computer, derfor ikke ved hjælp af processer fra
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naturen. Ydermere fravælges trin 4, fordi en dybere analyse af betalingsfunktionen i Bitcoin

ikke ville være relevant for problemstillingen.

Fravalg af trin 6 forekommer af dens mindre relevans for rapporten. Trin 6 i TRIN-modellen

har fokus på hvordan en innovation implementeres i samfund og hvilken tilbagetræk der kan

forekomme af innovationen. Rapporten tager udgangspunkt i Bitcoins anonymitet og hvordan

det kan bruges som et instrument for de kriminelle. Derfor er det besluttet at Trin 2, 4 og 6

ikke skal tage del af rapporten, således at det skaber unødig fuld i rapporten.

7. Analyse af Bitcoin og Blockchain

7.1 Trin 1: Blockchain og Bitcoins indre processer

For at kunne analysere Bitcoin i samarbejde med trin modellen, skal man forstå hvilke indre

mekanismer og processer Bitcoin benytter sig af. Bitcoin har en lang række mekanismer og

processer, vi har tænkt os at tage udgangspunkt i Blockchain og hvordan transaktionerne går

fra bruger til bruger.

Blockchain er en decentralt database for kryptovalutaer. Blockchain bruges til at lagre data og

til at sende dataen rundt fra bruger til bruger. Bitcoins der bliver sendt rundt, er det Satoshi

Nakamoto kalder P2P eller Peer to Peer betalingsformat. Hvis man benytter sig af Peer to

Peer, ligger man troen i programmet for at sende og modtage pengene, og ingen mennesker

inden i systemet kan foretaget nogle ændringer i det. Hvis to mennesker eller grupper af

mennesker ikke har tillid til bankernes mellemmands betalinger, kan de benytte sig af

blockchain, fordi den eliminere bankernes indflydelse og bruger Blockchain til formidling af

betaling. De sætter inputs ind i blockchain som formidler penge fra den ene til den anden.
(Michael Crosby, Nachiappan, Pradan Pattanayak, Sanjeev Verma og Vignesh Kalyanaraman, Juni. 2016, p.

1-16)

Den type data som blockchain modtager, er forskellig fra hvilken blockchain man bruger.

Mens bitcoin kan blive beskrevet som database som indeholder kontorer eller wallets, så er

etherium en mere sofistikeret blockchain. (Bernard Marr, n.d.)
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I vores tilfælde, hvilket er bitcoins, vil dataen i blokkene være bestående af information som

bla. indeholder, hvem der sender, hvem modtager, og antallet af bitcoins der bliver sendt.
(Marco lanisti & Karim R. Lakhani, 2017)

Hash er funktionen der konverterer et input, som kan indeholde bogstaver og tal, til et

krypteret output. Hash bliver oprettet ved hjælp af en algoritme, som er essentiel for

blockchain teknologien. Hash kræver en form for behandling af data fra en blok, som ved

hjælp af matematiske funktioner får dannet et output med en fast længde. Output med fast

længde øger sikkerheden fra enhver som prøver at dekryptere hashen, således den ikke

fastlægger, hvor kort eller lang inputtet er ved blot at se på outputtet. (Jake Frankenfield, 2020)

Blockchain har en række trin den går igennem når den skal verificere en transaktion. Trinene

består af en sender og en modtager, der skal sende og modtage penge til hinandens Bitcoin

wallets. For at modtager og sender kan sende og modtage penge, skal verificering ske

gennem Blockchainen som består af fem trin. Trinene kan sættes op i en punktform for at

have en struktur over verificeringen.

1. P2P netværket. Inputtet til Peer to Peer netværket starter processen til overførslen af

pengene. Afsenderen af pengene indtaster modtagernes Bitcoin wallet, Public Key og

beløbet de ønsker at overføre.

I Peer to Peer skal ingen central server bruges til at sprede information blandt de

forskellige involveret, men hvor tværtimod, at de forskellige Peers kommunikere

direkte til hinanden. Et eksempel på hvordan Peer to Peer adskiller sig fra de

traditionelle klynger af serverer (Klient server), kan nedenfor se to figure. Første figur

viser hvordan de forskellige Peers kommunikere direkte til hinanden, frem for at

information skal gå gennem en central server eller database, som kan ses i figur to.
(Dejan S. Milojicic, Vana Kalogeraki, Rajan Lukose, Kiran Nagaraja, Jim Pruyne, Bruno Richard,

Sami Rollins, Zhichen Xu, 2003)
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Figur 1 Figur 2
(Dejan S. Milojicic, Vana Kalogeraki, Rajan Lukose, Kiran Nagaraja, Jim Pruyne, Bruno Richard,

Sami Rollins, Zhichen Xu, 2003)

2. Kommunikation i netværket. Netværket af computere for blockchain kendt som

Nodes, kommunikere med hinanden for at validere transaktionen. Nodes tjekker

faktorer såsom, om afsenderen af pengene har antallet af Bitcoins som han forsøger at

sende til modtageren, og om Double Spending forekommer i transaktion, hvis det

forekommer forsøger Nodes at forhindre det.

3. Repræsentation af transaktionen som en block. Transaktionen bliver sendt til

Blockchainen og bliver repræsenteret som en block i systemet. Blocks bliver sat op i

lange kæder, og to transaktioner der tilhører til hinanden. Kæden er kendt som

Blockchain og indeholder alle Bitcoin transaktioner. Blockchain består af blocks der

indeholder information om tidligere transaktioner.

4. Validering af transaktion. Efter blocken er præsenteret for netværket og er blevet

tjekket igennem, bliver den valideret af de forskellige Nodes, og de Nodes som

validere transaktionen, modtager man en gevinst i form af Bitcoins.

5. Tilføjelse af blocken til “Blockchainen”. Efter valideringen af transaktionen

godkendes, forekommer sammenkobling af den nyeste block og de forrige blocke på

Blockchainen. Dernæst bliver informationen distribuerede ud på netværket så de

næste transaktioner kan fortsætte. Dernæst er pengene sendt fra en persons wallet til

den andens, og transaktionen, kommunikationen og validering er færdig.
(Michael Crosby, Nachiappan, Pradan Pattanayak, Sanjeev Verma og Vignesh Kalyanaraman) (Juni.

2016, s 1-16)
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Når Bitcoins benytter sig af blockchain har blocks en bestemt størrelse, i Bitcoins tilfælde er

det en 1 mb eller 1.000.000 bytes. Når hver en block kun kan indeholde 1 mb data, forsøger

blockchainen at oprette en ny block hvor det resterende data kan opbevares. Yderligere

information over 2 mb fra to blocks bliver formidlet til en ny block, indtil alt informationen

er gemt. En block tager ca 10 min for blockchain at producere, og det kan skabe meget

langsomme transaktionstider, når netværket har restriktioner som denne. Netværket kan

processere ca 3,3 - 7 transaktioner i sekundet, hvor imod Visa kreditkorts netværk kan

processsere op imod 1700 transaktioner i sekundet. (Bitcoin scalability problem, n.d.)

Bitcoin blocks er helt præcist 1,048,576 bytes og den gennemsnitlige transaktion har en

størrelse på ca 380,04 bytes. Hvis man dividere tallene udgør det cirka hvor mange

transaktioner en block ï blockchainen besidder. Beregningen af block størrelsen tager ikke

tiden i betragtning som ca er 10 min. (Kenny L, 2019)

(Kenny L, 2019)

Beregningen tager udgangspunkt i at hver en block indeholder 1,048,576 bytes som Kenny L

beskriver som “Block Size in Bytes” og den gennemsnitlige block indeholder 380,04 bytes

som Kenny L beskriver som “Average Transaction Size in Bytes”. Dividere man de to

beløber får man ca 2759,12, som er den gennemsnitlige mængde transaktioner en block

indeholder. (Kenny L, 2019)

Mens fortalerne som var for og imod en forstørrelse af blocks i Blockchainen som var under

diskussion, blev BIP100 og BIP101 sat op af Jeff Garzik og Gavin Anderson. BIP100 og

BIP101 forslaget bygger på at gøre blocks større end 1 mb for at sikre hurtigere Bitcoins

transaktioner. Forslagene til blocks blev ikke implementeret, hvorefter der blev foreslået en

ny type Bitcoin, som skulle følge det originale White Papers som nemlig beskrev Bitcoin som
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et hurtigt og nemt betalingsmiddel. De foreslåede Bitcoin formater er navngivet Bitcoin XT.

Meningen med Bitcoin XT var at blocks skulle være 8mb og skulle fordobles hvert andet år,

for at sikre transaktions hastigheden kunne følge med i populariteten og efterspørgslen.

Transaktions hastigheden ville cirka ligge på 24 transaktioner i sekundet frem for de 3,7 - 7

transaktioner i sekundet.

Bitcoin XT var en Bitcoin Hard fork. En Hard Fork er når en gruppe af mennesker bliver

enige om en ændring, og derfra programmere den og tilkobler til den allerede eksisterende

krypto. Meningen med Bitcoin XT fork var at frakoble Bitcoin fra sporet som det var på vej i,

men som ikke var den rigtige ifølge Gavin Anderson og Jeff Garzik. Gavin Anderson og Jeff

Gazik ville have Bitcoin tilbage på Sathoshi Nakamotos spor, som var en nem

betalingsmulighed hvor forbrugeren kunne forblive anonym og der fremkom hurtigere

transaktioner.

Hvis blockchainen skulle optimeres til samme hastighed som Visas hastighed, skulle den

have blocks på 377,5 mb, som i øvrigt er 377,5 gange så stor i forhold til den nuværende

størrelse. Dernæst skulle den gennemsnitlige oprettelse af en ny block optimeres fra 10

minutter til 1,6 sekunder. Udregningen kommer af at Bitcoin har 4,6 transaktioner i sekundet,

og derfra ganges med 377,5 mb som giver 1736, som er mængden af transaktioner Visa

bearbejder i sekundet. Blockchainen kan have flere restriktioner når det gælder optimering af

transaktions hastigheden, heriblandt er tiden det tager for en transaktion at præsentere sig selv

og lave en gennemgang i de 5 trin en Bitcoin transaktion gennemgår som beskrevet tidligere.
(List of Bitcoin Forks, n.d.)

7.2 Kryptering og Wallets

Bitcoin bruger Public keys og Private Keys til at give forbrugerne mulighed for at sende og

modtage penge til deres wallets. En Public og Private key bliver lavet når en forbruger

opretter en Bitcoin wallet digitalt. Public key giver muligheden for andre mennesker at sende

Bitcoins til en person. Private key er forbrugernes private nøgle som bruges i forbindelse med

at låse en Bitcoin wallet op. Hvis den private nøgle gives til en anden person, kan pungen

tilgås af personen. Public key bruges i forlængelse af transaktioner, men også til at verificere

ejerskabet af den private nøgle. Fordi oprettelsen af digitale Bitcoin Wallet ikke kræver
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personlige oplysninger, har forbrugerne kun en måde at holde pengene for sig selv, og derfor

er Private key vigtigt at holde skjult. Nøglerne oprettes af en algoritme ved navn ECDSA

eller “Elliptical Curve Digital Signature Algorithm”. Hermed når en transaktion bliver

foretaget bliver den underskrevet med den Private nøgle af personen der sender pengene, og

efter underskrevet med Public nøglen som beviser ejerskabet af den Private. Herefter

transaktionen er blevet foretaget og pengene er blevet sendt, bliver oplysningerne fra

transaktionen gemt i Blochcainens offentlige register. (Jake Frankenfeld, Juli 2018)

7.2 Proof of work

Proof of work kræver noder for at netværket kan levere bevis for at der bruges den rigtige

beregningskraft, for at opnå, en konsensus på en decentral måde, dernæst forhindre ikke

involveret aktører i at overhale netværket. Proof of work bruger en algoritme som er baseret

på SHA-256(Bitcoin) hashing funktion, som skal validere og bekræfte de forskellige

transaktioner, og samt distribuere nye bitcoins videre. (Satoshi Nakamoto, 2008)

(Satoshi Nakamoto, 2008)

Proof of work er et vigtigt egenskab i blockchain teknologien, Proof of work går omfattende

ud på hvordan der opstår en enighed mellem de forskellige blokke i blockchain. Proof of

work skaber kæden af blokke, som gør blockchain teknologien så sikker. Hver blok, består af

hash af den nuværende information og hash fra den tidligere blok. Hvis den blok ændres,

eller bliver redigeret, vil den bloks hash ændres, hvilket gør de næste blokke invalide, da de

blokke ikke kan få informationen fra den tidligere hash. (Satoshi Nakamoto, 2008)
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7.3 Blockchain Time Stamps

Time Stamps er blockchains måde at vide hvor en transaktion stammer fra, hvor den skal

sendes til og hvad tid forbrugeren foretog sig den. En hash værdi er et bestemt tal der bruges

til at identificere en bestemt block. Hash værdien bliver publiceret offentligt på blockchainen

og fremtidige generede blocke kan generere nye blocks, og koble dem til forrige blocks ved

hjælp af dens hash værdi. Hash værdien indeholder et krypteret tidsstempel som den næste

block bruger til at identificere den forrige data og tilkoble sig den. Den nye block er dermed

oprettet med hash værdien fra den forrige block og den nuværende, hermed gør den næste

block det samme for at skabe “Blockchainen”. (Satoshi Nakamoto, 2008)

7.4 Double Spending

Hvis Bitcoin skulle undgå at folk betaler det samme beløb to gange skulle Satoshi Nakamoto

opfinde et system der kunne tjekke hele Blockchainens database igennem for tidligere

overførsler. Problemet blev løst ved at give hver en transaktion et tidsstempel, som omtales

som “Time Stamps”. Udover tidsstempling som overføres videre til næste block hver gang en

ny oprettes, er databasen også offentlig for alle. Den offentlige database gør det muligt for

forbrugerne at beholde kopier af hver en transaktion de sender og modtager.

7.4 Distributed Ledger Technology (DLT)

Distributed ledger henvender sig til et digitalt system der registrerer transaktioner, som er

relateret til aktiver. Gennem de forskellige aktører eller geografiske lokationer bliver

transaktionerne og detaljer registreret. Databasen kommunikerer med de forskellige aktører

og institutioner på tværs af forskellige geografiske områder, der således gøre det muligt for de

forskellige aktører(Ledgers) at opnå en fælles enighed, og dermed validere indholdets data

uden et centraliseret banksystem. (Distributed Ledger Technology, n.d)

17



S2124791107

Forklaringen af Distributed ledger(DLT) fokusere vi på de grundlæggende principper bag

teknologien. Den ovenstående figur, eller billede skal danne et indblik over de forskellige

aktører som Samarbejder i netværket. Distributed ledger er et meget mere kompleks system,

end det som ses ovenfor. Figuren skal blot virke som en mindre forståelse for hvordan DLT

netværket fungere.

Den aktivitet som forekommer i blockchain netværket, så skal den aktivitet deles mellem de

forskellige parter i systemet, aktiviteten bliver først godkendt når en fælles enighed om

validiteten fremkommer fra de forskellige parter i systemet. Hvis vi man ser DLT med

udgangspunkt i Bitcoin, eller andre kryptovalutaer, så er DLT med til at skabe værdien, eller

frigive kryptovalutaen. I blockchain teknologien, er det en ens proces som ses i det

ovenstående eksempel, i at de forskellige parter bliver belønnet når en fælles enighed opstår.

Så ved hjælp fra DLT, opretholder det blockchainens helhed. (Distributed Ledger Technology). For

at kunne forstå hvordan DLT fungere er det hermed også vigtigt at fokuserer på hvad Ledger

teknologien går ud på. Et Centraliseret Ledger kan mindes om en journal hvori den giver en

lister eller journaler over de forskellige transaktioner, som ville indeholde sendte bitcoins,

modtaget bitcoins og tidsstempel på transaktionen. (Surbhi S. 2018)
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7.6 Trin 3. Utilsigtede effekter forårsaget af Bitcoin

Ifølge af en ny implementeret teknologi som Bitcoin, er følgevirkninger uforudsigeligt og

uundgåelig. Vi vil prøve at belyse nogle af de utilsigtede effekter af Bitcoin i henholdsvis til

problemformuleringen, men også hvad der gik galt med Bitcoins originale intentioner.

Bitcoin bliver betragtet som en anonymt-baseret valuta, og tilskynder illegal aktiviteter,

eftersom anonymiteten gøre det nemt at skjule penge fra landets stat eller overvågende

regering. Vi har valgt at opdele de forskellige utilsigtede effekter i hver sin kategori. (Samantha

Douma, 2016)

Dog er det vigtigt at forstå at selvom at bitcoins betragtes som at være anonymt, kan dette

diskuteres. Den centrale database er offentligt tilgængelig, hvori bitcoin transaktioner foregår.

Dette er en vigtigt design egenskab som i teorien tillader alle parter om at blive involveret i

opdatering af den distribuerede database. (Some things you need to know, n.d.) (Geert Lovink, 2015)

Dog er transaktioner og bitcoin adresse anonyme indtil andet information er givet. Man

opbevarer bitcoins i en bestemt type privat wallet, og det medføre til at ingen personlige

oplysninger skal oplyses. Overførsler kan nemt overføres gennem sin anonyme bitcoin

wallet, uden behov for nogen identifikation eller legitimation. Selvom bitcoin er tilgængeligt

for alle parter, vil identiteten bag adressen stadig forblive anonym. Dog er det også vigtigt at

pointere at det ikke er alle wallets som er helt anonyme, men i at kriminelle bruger de wallets

som hvor der ikke kræves identifikation. (Laura M, 2021)

7.6.1 Hvidvaskning

Hvidvaskning af penge refererer til den metode kriminelle bruger for at rense penge og skjule

den oprindelig kilde til deres formue. Hvis en kriminel benytter sig af bitcoins for at udøve

ulovlige aktiviteter, vil han eller hun være istand til at skjule, hvor pengenes oprindelige kilde

kom fra. Selvom blockchain teknologien giver muligheden for at spore hver transaktion fra

wallet til wallet, vil identiteten som står bag adresserne forblive anonym. Dette giver

muligheden for at skjule kriminelles hemmelige organisationer. De forskellige metoder som

bliver brugt under hvidvaskning, vil følgende komme med en beskrivelse af de forskellige

19



S2124791107

trin eller metoder som bliver brugt. Metoder som heriblandt er Placement & Unregulated

exchanges, Hiding, Integration, Gambling and gaming sites. (Samantha Douma, 2016)

Placement & Unregulated exchanges

Kryptovaluta Handelsmarkeder også kendt som “børser” har forskellige niveauer for hvordan

reglerne korrelere til den finansielle sektor. Under Placement & Unregulated exchanges tager

de forskellige kriminelle vægt på hvilke af de forskellige udbydere af wallets, og vægt på

hvilke wallets som opkræver identifikation, og hvilke som ikke gør. (Elliptic, 2019)

Hiding

Som også nævnt ovenfor, så kan selve transaktionerne følges gennem blockchain. Derfor

handler det om hvilke typer tjenester eller wallets de kriminelle bruger. Ved at bruge de

tjenester som ikke kræver diverse ID verificationer, vil det skjule fondes kilde og bryde

forbindelsen mellem Bitcoin transaktionerne. Dette kan også opnås, ved at bruge de “beskidte

bitcoins” til at købe sig til en anden form for kryptovaluta. (Elliptic, 2019)

Integration

Integrationspunktet henvender sig til det punkt, hvori at det næsten ikke er muligt at kunne at

kunne linke de “beskidte” bitcoins til dens originale kilde. Selvom bitcoins ikke længere er

linket til den originale kilde, skal de kriminelle stadig bruge en metode på at forklare hvordan

de er kommet i besiddelse af de kryptovalutaer. (Elliptic, 2019)

Gambling and gaming sites

En metode man ser idag for at hvidvaske mindre beløb, men stadig i omfang af store beløber

bruger de kriminelle gambling eller gaming hjemmesider til enten at konvertere til anden type

kryptovaluta, eller virtuelle genstande, som har en reel værdi, som derefters kan sælges for

rigtige penge. (Elliptic, 2019)

7.6.2 Computer Hacking

Som følge af en teknologi vil dataens sårbarhed virke oplagt for hackere som dermed gør

dette til en utilsigtet effekt. Teknologiens udvikling har medført at interessen inden for
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hacking er vokset. Alt teknologi i dag vises at have en risiko for at blive hacket. (Bill Siwicki,

2016) Wallets gør det muligt for bitcoin bruger at opbevarer deres crypto valutaer, enten

digitalt eller på et harddisk.

At opbevarer bitcoins på et hard drive vises at give en lettere tilgængelighed for computer

hackere, hvilket øger risikoen for bitcoin brugere som lagre wallets på deres hard drive.

Selvom digitale wallets anses for at give en øget sikkerhed, vil hacking altid være en risiko.

(Samantha Douma, 2016)

7.6.3 Bitcoin Tumbling

Bitcoin tumbling er et stykke software, der afhjælper med at anonymisere bitcoin, ved at

bryde brugerens transaktion i små dele og sende dem gennem en række forskellige adresser,

for at slette spor fra den oprindelig ejer. Der vil ikke være nogen forbindelse mellem

afsenderens og modtagerens wallet, således at de modtagende bitcoins vil være fra forskellige

wallets, der ikke er forbundet med den primære afsender. Bitcoin tumbling er en måde at

forbedre bitcoins anonymitet, eftersom Bitcoin har en offentlig hovedbog over alle Bitcoin

transaktioner, hvilket gør det muligt at spore navnet på den specifikke wallet. (Usman W.

Chohan, 2017) (What is Bitcoin Mixer and why do people use it, n.d.)

7.6.4 Ulovlige markedspladser

Nogle af de ulovlige markedspladser har en tilgangsmåde hvor andre værktøjer skal bruges

for at gå adgang til dem. For at forstå de ulovlige markeder skal man forstå Tor Browseren og

det dybe internettets funktion.

Tor Browser

Tor projektet startede i 1990’erne hvor en gruppe af internet interesserede fra det

amerikanske marine våben, hvor de mente at internettet begyndte at gå hen imod som et

overvågningsprojekt. De mente at præmissen med internettet var at ingen skulle vide hvem

der kommunikerer med hinanden. Derfra tænkte de om der var muligt at lave et program hvor

ingen kunne spore hvem der kommunikerer med hinanden, selvom overvågeren ville sidde og

tjekke netværkstrafik igennem. De udarbejde den første version som de kaldte “Onion
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Routing” eller “The Onion Router”. Meningen med Onion Routing var at give forbrugeren så

meget privatliv som muligt, når man browser internettet. Målet var at sende forbrugerens

informationer og søgninger igennem flere servere rundt omkring i verden, og kryptere

informationerne på hver en lokation. Navnet the Onion Router stammer fra designerne der

sammenligner måden man kryptere data på som et løg. Løgets indmad er forbrugerens data

som er omringet af løgets skaller, som sikrer at ingen bryd kan “Skralde” skallen af låget af,

for at komme ind til dataen. Efter udfoldning af teknologien i 1990’erne var den færdig i

2008 og blev lagt op frit på internettet, hvor alle med en interforbindelse havde muligheden

for at downloade den. Flere organisationer på verdensplan havde opbakket projektet og sat en

router op som Tor projektet kunne bruge som et relæ som folk kunne forbinde sig til, når de

benytter Tor browseren. Tor Projektet begyndte i 2007 at udvikle deres browser til at undgå

Staters censur, for at mennesker der lever under et land hvor sociale medier eller information

som er tilgængelig i demokratiske lande, kunne tilgås af dem fordi Tor Browser gav adgang

til det åbne internet. (Tor Project.Org)

Det Dybe Internet

Det dybe internet beskriver hjemmesider som er uidentificerbare for almene søgemaskiner.

Hjemmesiden kan begås med søgemaskiner såsom, Tor Browser og DuckDuckgo.

Søgemaskiner som Google, Internet Explorer og Firefox kan ikke vise hjemmesiden som er

identificerbare af Tor browseren, hjemmesiderne som bliver estimeret til at fylde 96% af

internettet. Grunden til almene søgemaskiner ikke kan vise dem, er fordi urls/links igennem

Tor slutter med .Onion, hvor hjemmesider igennem Google slutter med fx .com, .org. Det

Dybe Internet er det primære sted for ulovlige markedspladser fordi, hjemmesiderne kører

igennem Tor relays, som gør dem svære at spore, fordi de ændre deres url adresse ofte.
(Kaspersky Security, n.d.)

Silk Road

Når man snakker utilsigtede effekter og især misbruget af anonymiteten Bitcoin kan tilbyde

har vi valgte at tage udgangspunkt i sagen Silk Road. Silk Road var en hjemmeside hvor man

kunne købe og sælge ulovlige varer, især ulovlige euforiserende stoffer. Hjemmesiden var

opsat ligesom en anden webshop man kender som Amazon eller Ebay, hvor en sælger kunne

registrere sig og sælge deres produkter, og derefter give en andel af salget til ejerne af
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hjemmesiden. Silk Road opholdte sig på Det dybe internet som kan tilgås med Tor

browseren. Fordi sælgere kunne oprette sig på hjemmesiden og sælge deres ulovlige stoffer,

var hjemmesiden ikke dem som stod bag salg af stofferne, men en platform der tager en

procentdel af salget fra en sælger. Silk Road kan siges at være en mellemmand fra sælger til

køber, og dem der sørger for at sælgeren får deres penge og køberen får deres produkt. (Kyle

Soska og Nicholas Christin, 2015)

En af de første bemærkelsesværdiger var at implementere Bitcoin i et markedsplads, der

søgte funktioner som større anonymitet og undgå regler om, hvad der kunne købes eller

sælges. En af nødvendighederne af Bitcoin var online salget af narkotika, herunder

marijuana, kokain, med mere. Før Bitcoins eksistens som en betalingsmiddel, er narkotika

blevet solgt online i opslagstavler, forum eller på hjemmesiden kaldet “The Farmer’s

market” i årevis, hvor betalingen har foregået med hjælp fra andre tjenester, herunder PayPal.

Når Bitcoin bruges som et værktøj for at anonymisere netværkstrafik, som Tor, ville

markedspladserne være forsikret om en forstærket anonymitet. Den første markedsplads der

understøttede Bitcoin var på Silk Road, hvorefter mængden af transaktioner steg markant.

Omsætningen på den anonyme online markedsplads, Silk Road, der udelukkende

understøttede Bitcoin transaktioner, tjente $15 millioner om året efter første år i drift. (Rainer

Böhme, Nicolas Christin, Benjamin Edelman & Tyler Moore, 2015, p. 222)

Tabel 1 - Rainer Böhme, Nicolas Christin, Benjamin Edelman & Tyler Moore, 2015, p. 223

I tabel 1 vises det at udbredelsen og salg af narkotika, som dominerede i Silk Roads øverste

kategorier. Alt Silk Roads data fra februar 2011 til juli 2013 viser regeringen en sag mod

Ross Ulbricht, stifter af Silk Road, at Silk Road har været en del af 9.9 millioner bitcoin
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transaktioner, der omregnes til 214 millioner dollars. Efter nedlukningen af Silk Road, har

flere markedspladser åbnet op, som en erstatning for Silk Road. Det står uklart om

nedlukningen af Silk Road har reduceret køb, salg og smugleriet aktivitet ved brug af Bitcoin.
(Rainer Böhme, Nicolas Christin, Benjamin Edelman & Tyler Moore, 2015, p. 223)

Silk Road var den første udbredte ulovlige markedsplads, dermed havde de ikke den samme

mængde kryptovalutaer som markedet har tilgængeligt på nuværende tidspunkt. Bitcoin var

den eneste udbredte kryptovaluta der havde troværdighed på markedet. Hermed kan det

antages at Silk Road ikke havde nogle alternativer til betalingsmuligheder for deres kunder,

dermed adopterede de Bitcoin som deres betalingsmulighed. Bitcoin med dens langsomme

transaktions hastighed og langsomme kryptering, var dermed ikke en fordel for et marked

som Silk Road med den mængde af kunder de havde. Hermed er Silk Road en utilsigtet effekt

af en anonym valuta hvor hele præmissen med teknologien er at undgå at blive sporet. Når en

teknologi bliver udbredt på et samfund fordi en forbruger gerne vil have deres data og

identitet forbliver anonymt, vil der være nogle som misbruger teknologien hvor det herefter

kan blive til en kollektiv straf for både forbrugerne på den gode side og den onde.

7.7 Trin 5: Visualisere teknologien

Bitcoin søger at være en anonym betalingsmetode. Anonymiteten kommer af flere faktorer

som blandt andet at brugere har mulighed for at sende penge til hinanden uden at opgive

personlige oplysninger på deres Bitcoin Wallets. Transaktioner der foregår uden for et

krypteret netværk som fx Tor kan spores til en geografisk lokation, fordi dataen på de

offentlige Bitcoin udvekslings og transaktions hjemmeside har en central server hvor datoen

bliver sendt til. En transaktion der forekommer når en person skal erhverve Bitcoins er køb af
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dem fra et udvekslings firma. Købet fra udvekslings firmaet betales med normale

betalingsmidler og går derfor gennem en central bank som kan observere købet der bliver

foretaget. Bitcoins skal overføres til en specifik wallet som kan identificeres af udvekslings

firmaet og hermed også retsmyndighederne. Geert Lovink fra Moneylab vil derfor sige at

Bitcoin ikke er anonymt fordi det har en offentlig database og valutaen skal udveksles med en

f.i.a.t. valuta før de “anonyme” transaktioner kan foretages. (Geert Lovink, November 2015)

8. Diskussion
Bitcoins politiske karakter

Langdon Weiners teori diskutere spørgsmålet om teknologi har politisk karakter. Bitcoin er af

flere omgange blevet diskuteret som et politisk middel mod bankerne. Moneylab beskriver

Bitcoin som libertariansk teknologi. Argumentet taget udgangspunkt i at teknologien er

designet til at besidde en fixet mængde, dermed i teorien ikke kan tilgås af hele samfundet.

Herefter de tidlige adoptøre som kan have fordelen at erhverve teknologien tidligt og derefter

tjene mange penge, dermed skabe uligheden blandt menneskene. Udover uligheden mellem

mennesker, argumenterede de for at mængden af overvågelse fra staten samt metoderne

Bitcoin gennemgår for at beskytte forbrugeren ligger mere i en libertariansk, kapitalistisk tro.
(Geert Lovink, November 2015)

Langdon Weiner diskutere at teknologier kan udvise magt, autoritet og privilegier. I tilfældet

af Bitcoin kan de store udviklingsfirmaer, samt folk der adopterede teknologien tidligere end

generelle befolkning, have en autoritet over forbrugere der kom til Bitcoin senere. Hvis

udgangspunktet tages i de argumenter trækker Bitcoin sig mere i en kapitalistisk retning end

socialistisk. Yderligere har skaberen Satoshi Nakamoto vist politiske træk selv. Selvom

han/hende ikke har benyttet de Bitcoins, har han/hun stadig 1,2 millioner Bitcoins stående på

den første wallet der blev oprettet. Det kan være et tilfælde, men det kan hermed betyde noget

politisk at skaberen ejer en procentdel af produktet. Bitcoin er skræddersyet til at 21 millioner

bitcoins kan eksistere. Skaberen har derfor stadig en vis autoritet over Bitcoin i følge af de

1,2 millioner som står stille på en wallet.
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Ross Ulbricht skaberen af Silk Road var selv libertarianer og var meget stor tilhænger af

Bitcoins anonymitet. Han brugte Bitcoins anonymitet sammen med Tor for at maskere

transaktionerne på markedet. Hermed kan det siges han fandt en svaghed i Bitcoin ved at

bruge to teknologier til at styrke hinanden og være i stand til at undgå interferens. Efter han

blev arresteret for Silk Road kan det ikke siges at Bitcoin mistede popularitet. (Wikipedia, 2021)

Yderligere kan diskussion om Bitcoin som en politisk teknologi fremkomme af en stigende

digitalisering af penge. Hvor Satoshi Nakamoto brugte Bitcoin som en politisk besked til

bankerne om udfasning af kontanter som vi kender dem.

Hvilken relevans har blockchain og Bitcoin teknologierne for kriminelle?

Blockchain teknologien kan muligvis distancere almene mennesker væk fra teknologien og

derfor i hænderne på kriminelle fordi den er avanceret. Processerne og mekanismerne nævnt

ovenfor kan muligvis sætte en række mennesker fra og derfra bliver hele præmissen og målet

med Bitcoin taget fra teknologien. Bitcoin teknologien menes at være lavet i følge The White

Papers for at gøre betalinger nemme og give mennesker muligheden for at afskære bankerne i

hver en transaktion de foretog sig. Blockchain har derfra videreudviklet sig med Bitcoin i en

retning det muligvis ikke var intenderet det skulle. Blockchain er i nogle tilfælde blevet

omtalt som en af de mest sofistikerede betalings sikkerhedsteknologier, men det bliver slået

ned af flere omgange grundet at det er decentralt fra en bestemt database som sikre og

videreformidler betalingerne. Yderligere er det decentrale system en måde at undgå en central

server som almene betalings instanser udnytter for at undgå kriminelle handlinger som

forekommer sig igennem blockchain. Samt har det decentrale system mange forskellige

nodes som konfirmere transaktioner og videresender informationer til forbruger og andre

nodes som gør det meget svært for transaktioner at blive sporet til en specifik geografisk

lokation. Hvis den geografiske lokation ikke kan spores gennem en transaktion en forbruger

har foretaget, kan det medføre vanskeligheder for lov myndighederne at spore hvem der står

bag transaktionerne. Transaktioner kan dog spores hvis de ikke foregår igennem et krypteret

netværk og derfra kommer et emne der skal diskuteres.

Bitcoin er ikke anonym som selvstændig teknologi og det kan der argumenteres for. Faktorer

såsom:

● En offentlig database
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● Udvekslings af Bitcoins med f.i.a.t valutaer gør det muligt for udviklingsfirmaet at

identificere personen bag en Bitcoin wallet.

● Identificerbare identiteter gennem browsere såsom, Google Chrome Internet explorer

osv.

Hvis Bitcoin bliver benyttet i sammenkobling med en teknologi såsom Tor kan det styrke

Bitcoins svage punkter. Den anonyme internet browser Tor giver brugeren mulighed for ikke

at blive sporet igennem en bestemt internet protokol som almene browsere benytter. Tor

styrker såmænd de svage led i Bitcoin og markedspladserne udnytter Bitcoin, fordi den

fungere optimalt igennem Tor. Argumentet kan opbakkes af Ross Ulbricht og Silk Road.

Markedet opererede igennem Tor browseren i mere end to år som en meget høj profil

markedsplads. Det siges at det tog en enkelt google søgning før Onion linket fremkom. Silk

Road var dominante på markedet og dermed besad de næsten et monopol på det ulovlige

marked. Der findes ingen offentlige dokumentation på et markedet med samme størrelse eller

lignende på daværende tidspunkt.

9. Konklusion
Bitcoin har både positive og negative effekter. Det kan være en hjælpsom teknologi i lande

med censur til at maskere sin identitet hvis teknologien benyttes korrekt. Dog skal

teknologien benyttes i sammenkobling med andre teknologier for at benytte den til maksimalt

potentiale. Hermed er Bitcoins betydning blevet formindsket, fordi valutaen blev designet til

at maskere identitet alene, uden ekstern hjælp. Analysen viser at en Bitcoin wallet kan spores

tilbage til oprindelsen hvis udvekslings firmaerne eller myndighederne har et ønske om at

gøre det. Hvor vi ser Ross Ulbricht success med Silk Road var Bitcoins samarbejde med Tor

browseren til at maskere lokations identitet. Maskering af lokation og personoplysninger i

transaktioner var formularen Ross Ulbricht brugte til at drive en ulovlig markedsplads.

Analysen viser at nedlukningen af Silk Road ikke har har stoppet salg af ulovlige varer.

Nyere markeder såsom Agora og Dream market beviser at Silk Road var første omgang af

kriminelle markeder på Tor. Markederne forbliver på krypterede netværk, og holder sig væk

fra offentligheden igennem det almene internet. Det antages at Bitcoin ikke er den førende
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betalings valuta på markederne. Bitcoin er blevet udfaset på grund af transaktions

hastigheden og blevet erstattet med andre kryptovalutaer såsom ethereum.

Analysen konkuderes at kriminelle ikke bruger Bitcoin direkte til at udøve kriminalitet, men

de benytter sig af metoder og eksterne teknologier for at styrke Bitcoins svage punkter.

Bitcoin sig ikke at være helt anonym ved et offentligt register af alle transaktioner foretaget.

Dermed kan alle transaktioner spores til den wallet hvor Bitcoins er til stede. Hvis man

derefter kigger på køb af Bitcoin, kommer de fra en udveksling hvor du overfører en almen

f.i.a.t valuta som derefter kan spores.

Det antages af flere undersøgelser at 60% af alle Bitcoins ikke har bevæget sig siden

slutningen af 2019. Antagelsen og spekulationen fremviser at Bitcoin snarere bliver set som

et investeringsobjekt, i stedet for en betalingsmulighed for kriminelle. Dog skal det siges at

de resterende 40% vides ikke hvad de bliver benyttet til.

Vi kan herfra konludere at kriminelle ikke kun bruger Bitcoin til anonymitet, men de benytter

sig af eksterne teknologier og metoder til at maskere deres identitet og støtte Bitcoins svage

led.
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