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Abstract  
 

The group has sought to analyze and map out the nature and role of crypto currency in society and the 

implications of digital currency-like technologies for humans in society at large. This has been 

achieved through the application of actor-network theory and the derived theory of controversy 

mapping, as well as deductive, ontological reasoning practiced on selected cases of crypto currency 

applications in recent years. Langdon Winner’s theories of decentralization, technological 

determinism, and technological somnambulism factor heavily in our analysis of crypto currency and 

blockchain technology and our conclusion that cryptocurrency is not a viable alternative to existing 

currencies. 
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Indledning 

 

Finanskrisen i 2008 rystede tidens tillid til verdensøkonomien. Tiltroen til banker og finansielle 

institutioner var lav og skabte den perfekte grobund, for et alternativ til traditionelle økonomiske 

midler og metoder.  

 

“The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks.”  

(Blockchain.com, 2022)  

 

Sådan stod det på den første bitcoin blok, udviklet af idealistiske og anonyme programmører, under 

pseudonymet Satoshi Nakamoto; Personen eller personerne bag pseudonymet er stadig ikke kendt til 

denne dag. Det blev det første skud på stammen i en ny økonomi som efter sigende skulle isolere os 

mod de globale finansinstitutters uhensigtsmæssige vækstmotiver, ved at decentralisere deres 

funktioner ud til private individer.  "I've been working on a new electronic cash system that's fully 

peer-to-peer, with no trusted third party." Skrev Satoshi Nakamoto I 2008 på metzdown.com om 

hans nye projekt, som skulle revolutionere valuta, blandt andet ved at: “…online payments [can] be 

sent directly from one party to another without going through a financial institution” (Nakamoto 

2008). Dette projekt skulle danne grundlag for et økonomisk system, som ikke var afhængig af 

finansielle institutter således, at vi kunne undgå kriser som den i 2008.  Den 3. januar år 2009 gik 

bitcoin netværket live og den første ”blok” blev udvundet (Frankenfield, 2022). Den 22. maj 2010 

blev der i Florida købt en pizza for bitcoin. (Polasik, et al, 2015). Dermed var den første bitcoin 

transaktion gennemført.  

I starten var bitcoin kun lige over 0 kroner værd; I 2011, nåede én bitcoin samme værdi som én 

amerikansk dollar (Nibley, 2022). Siden da har værdien af bitcoin svunget meget. Den har været så 

højt som 64.400 amerikanske dollars i november 2021, skriver Brian (Nibley, 2022). Det er altså 

tydeligt at der er interesse for sådan en teknologi. Og det er ikke kun bitcoin; Der er mange forskellige 

kryptovalutaer. I denne rapport tager vi dog fokus i de to store: bitcoin (BTC) og ethereum (ETH).   

Alle disse kryptovalutaer har det til fælles, at de alle bygger på blockchain teknologi. Når vi 

undersøger blockchainteknologien som den bliver anvendt, bliver dens nytteværdi dog temmelig 

mudret på flere faktorer: Den indlejrede anonymitet i blockchain kan være en fordel for kriminelle - 

uden at fordelene er tilgængelige for den brede befolkning, hvor anonymiteten forekommer som en 

slags pseudonymitet. Det er ugennemskueligt hvem der rent faktisk kontrollerer kæden. Magten 
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samler sig om de enheder som har mest regnekraft og kapital, og det kan bruge disproportionale 

mængder energi i forhold til nytteværdien.  

På trods af overnævnte kritikker stillet mod teknologien, kan vi se en bredere trend med, at 

begejstringen for blockchainbaserede teknologier steget i takt med at værdien af kryptovalutaer; 

Potentialet i den decentraliserende teknologi bliver hævdet af flere virksomheder, som en innovativ 

måde at effektivisere forretninger på og antallet af kryptovalutaer er dermed eksploderet. 

Spekulationer i kryptovaluta har gjort flere mennesker ekstremt velhavende. Kryptovalutas brug til 

handel af kommercielle varer og dets spekulative værdi er noget vi vil undersøge.   

Nogle forretninger har eksperimenteret med at tage imod kryptovaluta som betalingsmiddel. For 

eksempel har den amerikanske bilfabrikant, Tesla, og fastfoodgiganten, KFC godtaget bitcoin, men er 

siden da holdt op med det. Hvorfor? Det kommer vi nærmere ind på senere.  

 

Afgrænsning  
 

Kryptovaluta er et relativt nyt fænomen, og det er stadig i konstant udvikling. Som forskningsemne 

betyder det, at den forskning man bedriver den ene dag, kan være forældet den næste. Det faktum gør 

det enormt svært at lave en disposition over ens projekt og skrive det når man kun har ét semester. 

Dette projekt er derfor baseret på hvordan at situationen med kryptovaluta så ud per december 2022.  

   

Problemfelt  

  

Blockchainteknologien er afhængig af, at flere computere verificerer ændringer i kæden samtidigt. 

Dette er blandt andet løst for bitcoin ved, at flere computer er i konkurrence mod hinanden om at løse 

komplicerede ligninger. Computeren som løser en ligning, får så tilladelse til at validere kæden og 

bliver betalt, i bitcoin for arbejdet. Denne aktivitet hedder “mining” og er grundlaget for bitcoins 

værdi, fordi det gør udvindelsen af nye bitcoin til en omkostningsfuld affære i form af computerkraft, 

som blandt andet betales ved prisen på den nødvendige hardware, men helt altoverskyggende ved 

prisen på strøm til disse computere. Ydermere, så er der principielt et begrænset antal bitcoin, hvilket 

kræver, at over tid, så bruger man proportionelt flere ressourcer per bitcoin, der bliver minet.   

Der er globalt et stigende fokus på klimaforandringer og i forlængelse deraf, så er nedsætninger af 

drivhusgasudledninger et mål i sig selv. Dette er en relevant problemstilling for kryptovaluta, da 

kryptovaluta er enormt strømkrævende. Én bitcoin transaktion svarer f.eks. til det gennemsnitlige 

strømforbrug for et britisk hjem i 2 måneder (Calvo-Pardo,  Mancini, Olmo, 2022, s. 28) Eftersom, at 

kryptovaluta er decentraliseret, så er strømforbruget spredt ud over alle de computere der udvinder - 

ikke bare den som vinder konkurrencen. Disse computere er generelt fordelt i landende som USA, 

Kina, og Rusland. (Calvo-Pardo,  Mancini, Olmo, 2022, s. 8) Det er derfor tydeligt, at strømforbruget 

er fordelt i lande som ikke har en høj procentdel af grøn strøm, og derved skaber de strømforbruget 

en høj drivhusgasudledning. Det er naturligvis ikke unikt for kryptovaluta at der er et strømforbrug 

forbundet med transaktioner. Det som er unikt for kryptovaluta er, at det proportionelt har et så 

meget højere strømforbrug end f.eks. VISA transaktioner. Med andre ord, så har kryptovaluta altså 
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højere omkostninger end andre valutaformer. Hvorfor at dette er, vil blive uddybet i kapitlet om 

blockchain, som er den bagvedliggende teknologi som kryptovaluta er baseret på.  

Eftersom at kryptovaluta har højere omkostninger, så skal der naturligvis så være nogle goder ved 

kryptovaluta der retfærdiggør de øgede omkostninger for, at det en reel løsning. Denne undersøgelse 

af fordele og ulemper er essensen af rapporten.  

 

Dette litteraturstudie er skrevet ud fra en Aktør-Netværks teoretisk ontologi samt ud fra en præmis 

om, at ANT kan bruges til at beskrive dynamiske og udviklende forhold mellem teknologi, mennesker 

og samfund. ANT betragtes som en central disciplin inden for STS's faglighed (Subjektivitet, 

Teknologi og Samfund). ANT egner sig i rapporten til at studere de kompliceret netværk af forhold og 

relationer, imellem mennesker, ting, samfund, videnskab og teknologi. Dette er relevant da 

blockchain teknologi samt de tilhørende kryptovalutaer er et forholdsvis nyt område der stadig ikke er 

færdigdefineret.  

Problemformulering  

 

Kan kryptovaluta retfærdiggøres som et nyttigt redskab for mennesker og samfund?  

• Hvad skal en valuta kunne?   

• Hvad er kryptovaluta?  

• Hvilke samfundsmæssige- og menneskelige konsekvenser har kryptovaluta?   

• Hvad er diskursen om kryptovaluta?  

 

Social Kartografi Som Metode 
 

For at undersøge rapportens formål vil vi præsentere et konkret billede af forskellige 

samfundsgruppers position i debatten om kryptovaluta. Det er derfor vigtigt at forstå, hvordan og 

hvilke tanker, der ligger bag det data vi vælger at belyse. I STS-studier er der tanken om, at man kan 

udføre objektive observationer om folks holdninger; At man kan præsentere data konsensus som var 

det et kemieksperiment vis resultater er uafhængige fra observatørens egne perspektiver. Dette kalder 

Tommaso Venturini ”positivistic first-degree objectivity” (Venturini, 2012). For bedre at kunne gribe 

opgaven an, siger Venturini, at vi skal benytte os af ”second-degree objectivity”. Idéen her er, at man 

handler som en flue på væggen, der observerer sociale hændelser og dokumenterer og præsenterer 

resultaterne. Her er man altså interesseret ”in revealing the full range of oppositions around matters 

of concern” (Venturini, 2012). Processen i at dokumentere sociale kontroverser betyder dog ikke, at 

man skal vægte alle sider ligeligt. Man skal derimod vægte holdninger (eller positioner) efter deres 

vægt. Vægten bestemmes af flere faktorer så som hvem og hvor mange, der står bag positionen. 

Pointen er, at for eksempel i debatten om global opvarmning skal man ikke lade som om, at en person 

med en blog har samme relevans som en klimaekspert. At lade som dette ville nemlig være at give 

bloggeren ikke-proportional vægt. Dog betyder dette ikke, at sådanne små parter med uenigheder skal 

ignoreres. Venturinis teori leder til noget han kalder social kartografi som vi vil vende tilbage til 

senere, når vi laver et Controversy Map. ”Controversy mapping cannot content itself with majority 
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reports, as the very rise of disputes depends on the presence of disagreeing minorities” (Venturini, 

2012). Denne udarbejdede metode af ANT leder tydeligt op til videnskabsteoretiske spørgsmål. 

Indenfor mange forskellige retninger finder vi relevante midler til besvarelsen af vores 

problemformulering. Altså både epistemologiske spørgsmål om, hvordan vi finder den viden vi 

ønsker. Her nævner vi i dette afsnit tanken om at benytte et controversy map og social katografi. 

Samtidig er der også vigtige ontologiske spørgsmål: ”Findes” kontroverser og kan man måle sociale 

gruppers relation til brede emner? 

Postfænomenologiske Observationer 

 

Søvngængeri 
 

Før blockchainteknologien og kryptovaluta bliver den nye status quo hvad angår betaling er det 

retfærdigt at spørge hvorfor og hvordan denne teknologi er nødvendig. For det første er det på sin 

plads at spørge hvilken rolle blockchain skal have i vores samfund og, for det andet, hvilken 

påvirkning blockchain kommer til at have på individer i dette samfund.   

Langdon Winner advarer i sin bog The Whale and the Reactor (2020) mod det han kalder teknologisk 

søvngængeri: Et begreb som skal belyse, at vi i samfundet har en tendens til at lukke øjnene og vandre 

fremad i et teknologisk spor, som ikke nødvendigvis er godt eller positivt, blot fordi det peger fremad. 

Winner benægter, at “denne udvikling altid er godartet” som et gyldigt perspektiv; Vi er selv herrer 

over, hvilke teknologier vi udvikler. Han argumenterer for, at det er nødvendigt at stille spørgsmål 

ved effekterne før vi introducerer et nyt teknologisk skridt til samfundet. Winner mener, at den 

nuværende rolle for forskere og videnskabsfolk som beskæftiger sig med teknologi og deres 

problemstillinger blot observerer søvngængeren gå, hvorefter de meget forsigtigt måler fodsporene og 

ødelæggelsen post faktum. Denne tilgang til teknologi er ikke god nok, siger Winner, fordi fodsporene 

og ødelæggelserne trækker sig langt igennem samfundet. (Winner. 2020)  

Ifølge Langdon Winner er det ikke tilstrækkeligt kun at se på de umiddelbare negative effekter af en 

teknologi, såsom CO2 udslip eller dødelighed. Det er heller ikke nok at vurdere de åbenlyse positive 

effekter. Teknologi skaber verdenen omkring os, og det kan være helt umuligt at forudsige, hvad 

effekterne af et nyt påfund kan være. Blandt Winners egne eksempler på uforudsigelige, men store, 

ændringer af verdenen er blandt andet fjernsynet. Denne nye teknologi endte som en slags “babysitter 

erstatning”, som ledte til, at en gennemsnitlig amerikaner i firserne så syv timers fjernsyn om dagen" 

(Winner, 2020).  

 

Desuden, tilføjer Winner, kan teknologiens tilstedeværelse ikke ignoreres. Det er ikke muligt bare at 

“slukke” for fjernsynet fra hans eksempel. Fjernsynsmediet var blevet så centralt i vores liv, at 

fjernsynet som fænomen ikke kunne slukkes. (Winner, 2020). Dette eksempel, at en teknologi kan 

skabe uforudsete ringe i vandet skal forstås fuldstændig generelt. Winners hovedargument er, at 

selvom mennesker skaber og former teknologi, så former teknologi også mennesker i et system med 

gensidig afhængighed. Selvom den måde mennesker interagerer med teknologien på kan vi genkende 

nogle af mønstrene vi handler i, blot med nye teknologiske fortegn. At mødre er nødt til at underholde 

deres børn imens de arbejder er ikke noget nyt. I dag bruger man bare smartphones. Den gang 
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Winnner skrev første udgave af The Whale and the Reactor  fra 1986 var det fjernsynet, der skulle 

underholde børnene; i sidste halvdel af det nittende århundrede var det små doser opium (Marx, 

20191). Winner pointerer, at man kan se gentagende mønstre i forholdet mellem mennesker og 

teknologi gennem tiderne. Han bruger dette som belæg for sit argument, at teknologier altid vil 

påvirke mennesker og vice versa. Lige meget, hvilken hensigt eller motiv, der lå bag skabelsen af en ny 

teknologi.  

 

Politisk karakter 

 

Et vigtigt værktøj til at forstå kryptovaluta og dets om lejrende teknologier er idéen om artefakters 

politiske karakter. Filosoffen Langdon Winner argumenterer for, at artefakter – men også teknologier 

- har en politisk karakter: “... There is no idea more provocative than the notion that technical things 

have political qualities” (Winner, 2020). Det er hensigtsmæssigt at skelne mellem teknologier som er 

skabt med eller uden formål af politisk karakter. Winner beskriver for eksempel, hvordan at broer 

omkring Long Island fra 1920-1970 blev bygget i en højde således, at busser ikke kunne passere 

under dem. Intentionen var - ifølge Winner - at holde dårligt stillede borgere som generelt brugte 

offentlige transportformer ude af Long Island området. Der er altså her tale om et artefakt med et 

klart politisk formål. Modsat dette, er der teknologier som ikke har et politisk formål på forhånd, men 

som stadig skaber forandring ved deres indførelse. Et eksempel på dette er, da man i Californien 

opfandt en mekanisk tomathøster. Dens funktion var at klippe tomatstilkene, og derefter ryste 

tomaterne af. Dette var langt billigere end alternativet, som var at plukke dem manuelt. Denne 

teknologi - neutral i sig selv - havde primært 2 konsekvenser. Den første var, at det kun var store 

landbrug der havde kapital til at købe den. Det medførte at de små landbrug blev udkonkurreret, og 

måtte lukke. Det andet var, at maskinen var designet således, at den rystede tomaterne af stilkene. Det 

medførte at tomaterne blev mere forslået. For at modarbejde denne konsekvens, så avlede man 

tomatsorter som der var mere hårdføre, men som havde mindre smag end de forrige. (Winner, 2020). 

Det vil altså sige, at resultatet af indførelsen af denne teknologi, var at de små landbrug lukkede og at 

man nu kun producerede en på visse væsentlige parametre dårligere tomatsort.   

 

Pointen Winner drager er, at teknologier ikke kan være neutrale. Ligegyldigt om de er udviklet med 

en politisk karakter eller ej, så ændrer teknologien den verden den indfinder sig i. Winner opfordrer 

derfor til, at man overvejer konsekvenserne ved en teknologi før at man implementerer den. Denne 

pointe er meget central i Winners samfundsvidenskabelige forståelse. Han karakteriserer den ved at 

bruge og tilpasse begrebet teknologisk determinisme. Altså, at teknologien determinerer udviklingen i 

samfundet. I forlængelse af denne forståelse, så argumenterer David Nye for, at selvom at specifikke 

teknologier determinerer udviklingen i et samfund, så er der historisk belæg for at disse teknologier 

bliver fravalgt netop ud fra en forståelse af teknologiens samfundsmæssige konsekvenser (Nye, 2007). 

Et historisk eksempel herpå, er Japans brug og efterfølgende forkastelse af skydevåben. Skydevåben 

blev introduceret i Japan af portugisiske handelsfolk i 1543, og blev efterfølgende udnyttet i krig med 

stor succes. På trods af disse gode forudsætninger for viderebrug af teknologien, så fravalgte Japan 

teknologien, og gik tilbage til traditionelle våben som katanaen. Skydevåben blev først genindført i 

1853, da amerikanerne tvang landet til at åbne sig for omverdenen igen. Denne midlertidige 

fravælgelse af skydevåben kan ifølge Nye kun forstås som værende et produkt af et sammenstød 
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mellem Japans kulturelle værdier og teknologien (Nye, 2007). Den pointe som Nye drager af det 

eksempel er at teknologier er deterministiske, men at de stadig kan fravælges. Dette understøtter fint 

Winners pointe om at man skal anskue konsekvenserne ved en teknologi inden at man implementerer 

den, da den ellers herefter vil forme samfundet.   

 

Blockchainen og Decentraliseret Infrastruktur  
 

Før vi kan rette samfundsvidenskabelig kritik mod teknologien, så er vigtigt at forstå den. Dette er 

relevant for vores overordnede synspunkt på teknologiens rolle i samfundet. Blockchain teknologi er 

ikke en “dårlig” teknologi i sig selv, og det er heller ikke vores synspunkt. Ved at dykke ned i 

teknologien, kan vi faktisk også begynde at se nogle af de gode ting ved den. Vi vil her introducere et 

begreb; blockchain. Tænk umiddelbart på blockchain som infrastrukturen, der gør, at man kan bruge 

bitcoin - på samme måde som veje tillader biler at komme fra A til B.  

 

Blockchain teknologi en måde at bogfører transaktioner og andre overførsler til en digital “kæde”. 

Altså hver gang en sådan overførsel finder sted, kommer der en ny blok for enden af kæden. På denne 

måde er alle transaktioner offentlige, da kæden hverken er gemt væk eller redigerbar; Altså det er ikke 

muligt at fjerne noget fra blockchainen: “blockchain is append-only, which means that data can only 

be added to the blockchain in time-ordered sequential order” (Bashir, 2018). Nakamoto (2008) 

skriver “... we propose a solution to the double-spending problem using a peer-to-peer distributed 

timestamp server to generate computational proof of the chronological order of transactions”. Han 

beskriver det som en fordelt timestamp server, der dokumenterer den kronologiske rækkefølge af 

transaktioner. Peer-to-peer betyder på almensprog bruger-til-bruger. Hvis person A på traditionel vis 

vil overføre penge til person B, skal person A gå ind på sin bank og anmode dem om at overføre 

pengene, hvorefter banken tjekker transaktionen igennem før den finder sted. I dette peer-to-peer 

system findes sådan en tredje part ikke. Transaktionen sker direkte fra person A til person B.

  

  

 
Figur 1: Opbygning af blocks i kæden; Nakamoto, 2008 

  

 

I figur 1 ser vi Nakamotos udformning af denne “timestamp server”. Her tages en hash af en blok af 

“items” som skal timestampes. Disse “items” er for eksempel transaktioner eller filer, der skal 

uploades. En hash er en funktion, der omdanner tekst til en længere sekvens af tal og bogstaver. Dette 

gør den for at gemme metadata fra filen eller overførslen. Altså er den nu krypteret. Hashing gør det 
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muligt at se om to filer er ens uden at vide, hvad de indeholder. “A timestamp server works by taking a 

hash of a block of items to be timestamped and widely publishing the hash...” (Nakamoto, 2008). 

Men, hvordan bekræftes overførsler til blockchainen? Hvad stopper en person fra at ændre i en blok 

for at hæve penge fra en andens konto uden deres viden? Det er her, hvor det “demokratiske” aspekt 

kommer ind. Blockchainen, hvad angår bitcoin – (og til dels alle kryptovalutaer) – benytter sig af 

proof-of-work konceptet. Dette betyder, at når en person udfører en overførsel på blockchainen, 

bliver hashen offentliggjort, hvorefter et globalt system af forskellige computere bekræfter 

overførslen. Den længste kæde (den hash, der er blevet bekræftet af flest computere) bliver sat for 

enden af blockchainen: “The majority decision is represented by the longest chain...” (Nakamoto, 

2008). Denne metode er nyttig imod ondsindede aktører. En enkel person – eller 100 for den sags 

skyld – kan hermed ikke bare få godkendt sin blok for at stjæle penge fra en andens konto. Fordi den 

person skal konkurrere mod mange tusinder gange flere computere, der ikke kan bekræfte personens 

blok.   

Man kan forestille sig krypto infrastrukturen som en masse mennesker, der sidder ved et bord og 

overføre penge til hinanden; Lad os sige der er fem personer til stede her. Måske fordi de sidder på en 

restaurant og skal holde regnskab. De har alle en lille notesblok foran sig, hvor de skriver hvem, der 

skylder hvad. Til sidst på aftenen viser de hinanden, hvad de har skrevet ned. Hvis tre ud af de 5 

notesblokke stemmer, er det den version af regnskabet, der bliver fulgt. De tre personer – eller 

computere for at træde ud af vores analogi – har altså den længste kæde. Hvis en af de fem personer 

skrev ned, at de skulle modtage 1000 kroner, vil de ikke bare få dem. Fordi de 3 andre ikke kan 

bekræfte dette. Dette er et bord med fem personer. Lad os sige der nu sidder 80.000 i stedet. Nu vil 

små mængder personer, der prøver at svindle blive endnu mere ubetydelige. Dette er et genialt 

system, hvad angår funktion. Og til en vis grad ér det demokratisk: Flertallet bestemmer.   

 

Decentralisering med Blockchain 
 

Winner forklarer i “The Whale and the Reactor (2020)” at Decentralisation ikke er en gammel 

videnskab. Winner siger, at decentralisation er at sprede de centrale hovedpunkter, magten og 

lokation af en given instans, hvorimod at centralisation samler alt dette et givent sted. Senere hen vil 

vi komme ind på Imran Bashirs forklaring af hvordan decentralisation fungerer med 

blockchainteknologien i et teknologisk synspunkt i bogen “Mastering Blockchain Second Edition - 

Distributed ledger technology, decentralization, and smart contracts explained”  

I The Whale and the Reactor (2020) srkiver Winner, at verdens politiske, økonomiske og 

teknologiske aspekter er gået i en mere centraliseret retning. For eksempel så mente Winner, at de 

politiske beslutninger i USA i høj grad bliver centraliseret i DC, vores penge er centraliseret i 

bankerne og større firmaer opkøber mindre firmaer og derved centraliserer de salgskraften (Winner, 

2020). Herunder beskriver Winner, at verden ikke altid var styret i denne retning at der var stadig 

folk der talte for at decentraliserer forskellige instanser for nemlig at udsprede magt f.eks. at de 

politiske beslutninger bliver spredt ud over flere instanser og derved skaber et participatorisk 

demokrati, hvor den enkelte borger har magten til at tage beslutninger. Dog er den menneskelige 

tankegang gået væk fra ideen om decentralisering og er begyndt at se det som at værre svagere end 

centralisering. 
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Winner forklarer, at man i al diskussion omkring centralisation og decentralisation først skal 

specificere hvilken aktivitet eller indflydelse der er problematisk - ellers begynder ens argument at 

blive udtryk om ting der bliver taget væk eller bragt tættere på os uden en sans for hvad disse ting er. 

Winner forklarer at man kan tage en hvilken som helst instans og se på dens hovedpunkter altså de 

dele i instansen der har centret magtfordelingen. Når vi ved hvad centreret/centrene kan vi stille os 

selv nogle hjælpsomme spørgsmål omkring centralisation og decentralisation 

• Hvor mange centre er der i et givet system? 

• Hvor er deres lokation? 

• Hvor meget magt har de? 

• Hvor meget kulturel mangfoldighed og vitalitet udviser de? 

Ser man på antallet af centre for social aktivitet betyder det nøjagtige antal mindre end vurderinger af, 

om der er relativt for mange, for få eller nogenlunde det rigtige antal. For eksempel i nogle tilfælde, 

hvor der kun er ét center, er der tale om komplet centralisation. Dette vil være den ideale tilstand og 

alt andet ville være en irritation. Ifølge dette eksempel ville konklusionen være, at der kun skal være 

en holdleder på et fodboldhold der tager beslutninger. 

At bestemme hvor mange centre der er det rigtige tilskynder os til at tænke over naturen af aktiviteten 

eller den indflydelse den har f.eks. i politik har vi defineret et spektrum af regering fra diktatur som 

den ene ekstreme til individualistisk anarki i den anden ende. De fleste politiske teorier specificerer 

en eller anden form af nødvendighed af en regering som er centreret et eller andet imellem 

enmandsreglen og alles reglen for sig selv. I et mere blockchain/kryptovalutas perspektiv er der tale 

om konsensussen er spredt imellem alle led af en blockchain og ikke bare et led til fra en pengeinstans 

til en borger. Derved borgenere se alle led i transaktionerne og have en stemme for om nogen skylder 

noget eller ej. 

En anden vigtigt pointe Winner kommer med er hvor meget “magt” centeret har specielt deres 

relative magt i forhold til lignede centrer. Winner beskriver magt som en evnen for personer eller 

sociale grupper at kunne fuldføre deres mål.  diskussion om centralisering og decentralisering 

afhænger ofte af spørgsmålet hvem der har meget social, økonomisk og politisk mag og hvorvidt 

udøvelsen er legitim eller ej.  Fortalere for centralisering peger på at fordelene kan være effektivitet og 

overlegen kontrol der kommer af at placere magten på få hænder. Derimod er kontrasten ved 

argumentationerne for decentralisering et praktisk og moralsk synspunkt, hvor magt er bedst når den 

er fordelt ud til flere. Derved har blockchainteknologien spredt både centre og lokation og derved 

også magten da alle kan følge med i hvad der sker og alle kan være enige om hvem der giver, får eller 

skylder i en givet Block. 

Det fjerde spørgsmål Winner har at gøre med om centrene har mangfoldighed og vitalitet. Dem der er 

fortalere for decentralisering, er ofte bekymrede over at sikre den moderne kulturs livlighed. En 

tilstand som er truet af det kedelige og ensartede produkt der er forårsaget af de centraliserede 

organisationer.  tværtimod er grunden for decentralisation at et større antal centre til en given 

aktivitet er, at de kan være mere fantasifulde og kreative end et eller blot nogle få centre. Dette er 

meget anderledes end at sige, at et stort antal ville have mere magt. Herunder underbygger Winner 

med at fortælle om politiske diskussioner omkring offentlig finansiering af kunst er der ofte et valg 
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om at støtte musikere, danse firmaer, museum og kunstnere i de få store byer eller bruge pengene op 

at støtte kunst og kunstværk i lokalsamfundet over hele landet. Herunder kan den geografiske 

centralisation af kunst i de få store byer kan faktisk blive forbedret hvorimod decentralisationen 

fortaler for at endnu større kreativitet kan fremmes ved at sætte små, forskelligartede kulturcentre i 

stand til at blomstre. 

Herved ifølge Winner kan blockchain refereres til decentralisation som en af dens kernekompetencer 

der skal overføre kontrol og beslutningstagning fra en centralisere enhed (herved banker) til et 

distribueret netværk. Derved er teorien at blockchain vil formindske tillid som deltageren har til 

hinanden og afskrække deres evne til at udøve autoritet eller kontrol over hinanden på måder der 

forringer netværkets funktionalitet.  

Imran Bashir (2018) Forklarer i “Mastering Blockchain - Distributed ledger technology, 

decentralization, and smart contracts explained” at decentralisering er en kernefordel og service 

leveret af blockchain-teknologi. Af design er blockchain er et perfekt værktøj til at levere en platform, 

der ikke behøver nogen mellemled og som kan fungere med mange forskellige ledere valgt via 

konsensus mekanismer. Denne model giver enhver mulighed for at konkurrere om at blive den der 

tager beslutningerne. Denne konkurrence er styret af en konsensusmekanisme, og det meste Den 

almindeligt anvendte metode er kendt som Proof of Work (PoW). 

Bashir uddyber med at Decentralisering anvendes i varierende grad fra en semi-decentral model til en 

fuldt ud decentral afhængig af kravene og omstændighederne. Decentralisering kan ses fra et 

blockchain-perspektiv som en mekanisme, der giver en måde at ombygge eksisterende applikationer 

og paradigmer, eller at bygge nye applikationer, for at give fuld kontrol til brugerne. 

Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) har traditionelt været baseret på et centraliseret 

paradigme, hvorved database- eller applikationsservere er under kontrol af en central myndighed, 

såsom en systemadministrator. Med bitcoin og fremkomsten af blockchain teknologi, denne model 

har ændret sig, og nu findes teknologien, som gør det muligt for enhver starte et decentralt system og 

drive det uden et enkelt fejlpunkt eller enkelt betroet myndighed. Det kan enten køres selvstændigt 

eller ved at kræve noget menneskelig indgriben, afhængigt af typen og model for styring, der 

anvendes i den decentrale applikation, kører på blockchain.  
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Figur 2: Former af decentralisering; Bashir, 2018 

 

Centraliserede systemer er konventionelle (klient-server) it-systemer, hvori der er en enkelt 

myndighed, der kontrollerer systemet, og som udelukkende er ansvarlig for alle operationer på 

system. Alle brugere af et centraliseret system er afhængige af en enkelt tjenestekilde. Det flertal af 

onlinetjenesteudbydere, herunder Google, Amazon, eBay, Apples App Store, og andre bruger denne 

konventionelle model til at levere tjenester. 

Et distribueret system, data og beregning er spredt på tværs af flere noder i netværk. Nogle gange 

forveksles dette udtryk med parallel-computing. Mens der er nogle overlapninger i definitionen, er 

den største forskel mellem disse systemer, at de er parallelt computersystem udføres beregning af alle 

noder samtidigt for at opnå resultatet; f.eks. bruges parallelle computerplatforme i vejrforskning og 

prognoser, simulering og finansiel modellering. På den anden side i et distribueret system, sker 

beregning muligvis ikke parallelt, og data kopieres på tværs af flere noder, som brugerne ser som et 

enkelt, sammenhængende system. Variationer af begge disse modeller er bruges med for at opnå 

fejltolerance og hastighed. I den parallelle systemmodel er der stadig en central myndighed, der har 

kontrol over alle noder, som styrer behandlingen. Det betyder at systemet er stadig centraliseret.  

Den kritiske forskel mellem et decentraliseret system og et distribueret system er, at i et distribueret 

system, eksisterer der stadig en central myndighed, der styrer hele systemet; hvorimod der i et 

decentraliseret system ikke eksisterer en sådan myndighed. 

Et decentraliseret system er en type netværk, hvor noder ikke er afhængige af en enkelt master 

node; i stedet er kontrollen fordelt på mange noder. Dette er analogt med en model, hvor hver 

afdeling i en organisation har ansvaret for sin egen databaseserver, fjerner således strømmen fra den 

centrale server og distribuerer den til underafdelinger, der administrerer deres egne databaser. 
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En væsentlig innovation i det decentraliserede paradigme, der har givet anledning til denne nye æra 

af decentralisering af applikationer, er decentral konsensus. Denne mekanisme kom i spil med 

bitcoin, og det gør det muligt for en bruger at blive enige om noget via en konsensusalgoritme uden 

behovet for en central, betroet tredjepart, mellemmand eller tjenesteudbyder. 

Imran Bashir uddyber i “Mastering Blockchain” at selvom blockchains styrke er at man kan 

decentralisere, så er det ikke alt der skal decentraliseres i blockchain for eksempel med systemer som 

bitcoin hvor sikkerheden normalt er givet med “private keys” men hvordan kan man være sikker på at 

ens digitale ejendel der er forbundet med private keys ikke bliver ubrugelige hvis man mister sin nøgle 

eller der en fejl i koden? Derfor er det vigtigt at ikke alt der kan blive decentraliseret bliver 

decentraliseret.  herved forklare Bahir at man kan stille nogle fundamentale spørgsmål om blockchain 

er brugbart som en decentraliserings metode, og i hvilke områder man burde bruge traditionelt 

databaser. 

1. Er et højt gennemløb af data nødvendigt? Hvis svaret er ja så brug den traditionelle database  

2. Er opdateringer centralt kontrolleret? Hvis ja brug den konceptuelle database  

3. Stoler brugerne på hinanden? Hvis ja brug den traditionelle database. 

4. Er brugerne anonyme? Hvis ja brug en åben blockchain hvis nej brug en privat blockchain  

5. Hvis konsensus er nødvendigt at vedligeholde indenfor et konsortium så brug privat 

blockchain ellers brug public blockchain. 

Disse spørgsmål er med til at give en forståelse for blockchains nødvendighed i en given situation. Ud 

over de spørgsmål, der stilles i denne model, er der mange andre spørgsmål at overveje, såsom latens, 

valg af konsensusmekanismer, om konsensus er påkrævet eller ej, og hvor konsensus vil blive opnået. 

Hvis konsensus opretholdes internt af et konsortium, så skal en privat blockchain bruges; ellers hvis 

konsensus er påkrævet offentligt blandt flere enheder, derefter en offentlig blockchain-løsning bør 

overvejes. Andre aspekter som uforanderligt bør også overvejes mens tage en beslutning om, hvorvidt 

der skal bruges en blockchain eller en traditionel database. Hvis strenge data uforanderlighed er 

påkrævet, så skal der bruges en offentlig blockchain; ellers en central database kan være en mulighed. 

Efterhånden som blockchain-teknologien modnes, vil der blive rejst flere spørgsmål vedrørende 

denne model. For nu er dette sæt spørgsmål imidlertid tilstrækkeligt til at afgøre, om en blockchain-

baseret løsning er påkrævet eller ej. 

Bashir uddyber at selvom der var systemer, der allerede eksisterede før blockchain og bitcoin, hvilket 

til en vis grad kunne være klassificeret som decentraliseret. Men med fremkomsten af blockchain-

teknologi, er der mange der nu tager initiativer for at udnytte denne nye teknologi til at opnå 

decentralisering. Bitcoin-blockchain er typisk førstevalg for mange, som har vist sig at være den mest 

robuste og sikre blockchain.  Alternativt tjener andre blockchains, såsom ethereum som det 

foretrukne værktøj for mange udviklere til at bygge decentrale applikationer. Som sammenlignet med 

bitcoin er ethereum blevet et mere fremtrædende valg på grund af fleksibilitet det giver mulighed for 

at programmere enhver forretningslogik ind i blockchain ved at bruge smart kontrakter.  

En smart kontrakt er et decentraliseret program. Smarte kontrakter behøver ikke nødvendigvis en 

blockchain at køre; dog på grund af de sikkerhedsmæssige fordele, som blockchain-teknologien 

tilbyder, er blockchain blevet en standard decentraliseret eksekveringsplatform for smart kontrakter.  
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En smart kontrakt indeholder normalt en vis forretningslogik og en begrænset mængde data. Den 

forretningslogik udføres, hvis specifikke kriterier er opfyldt. Aktører eller deltagere i blockchain 

bruger disse smarte kontrakter, eller de kører selvstændigt på vegne af netværksdeltagerne. 

Bashir fortæller at vejen til decentralisation kan opbygges på 4 spørgsmål der kan bruges til at 

evaluere decentraliseringskrav til en række spørgsmål i forbindelse med blockchain-teknologi. 

Rammen rejser fire spørgsmål, hvis svar giver en klar forståelse af hvordan et system kan 

decentraliseres: 

1. Hvad bliver decentraliseret? 

2. Hvilket niveau af decentralisering er påkrævet? 

3. Hvilken blockchain bruges? 

4. Hvilken sikkerhedsmekanisme bruges? 

Første spørgsmål er simpelt at definere hvad der skal decentraliseres, dette kan være ethvert system. 

Det andet spørgsmål spørger i hvilken grad man skal decentraliseres i som diskuteret tidligere er det 

ikke alt der behøver eller skal decentraliseres. Det tredje spørgsmål er til for at hjælpe udviklere til at 

bestemme hvilken slags blockchain der er brugbart til en given applikation eg bitcoin/ ether. Sidste 

spørgsmål ifølge Bashir er det mest grundlæggende, da det adresserer sikkerheden af et givet 

decentraliseret system. Dette vil hjælpe blockchains i at opnå den integritet den skal kunne. Bashir 

giver et eksempel med et pengeoverførselssystem som et eksempel på en applikation valgt til at blive 

decentraliseret. De fire spørgsmål, der er diskuteret tidligere, bruges til at evaluere 

decentraliseringskrav for denne applikation. Svarene på disse spørgsmål er som følger: 

1. Pengeoverførselssystem 

2. Disintermediation 

3. Bitcoin 

4. Atomicitet 

Svarene indikerer, at pengeoverførselssystemet kan decentraliseres ved at fjerne mellemleddet, 

implementeret på bitcoin blockchain, og at en sikkerhedsgaranti vil leveres via atomicitet. Atomicitet 

vil sikre, at transaktioner udføres med succes i fuld eller slet ikke udføres. Vi har valgt bitcoin 

blockchain, fordi den er den længste etableret blockchain, som har bestået tidens tand. På samme 

måde kan denne ramme bruges til ethvert andet system, der skal evalueres i med hensyn til 

decentralisering.  

Så for at opsummere har Winners forklaring af decentralisering en grund forståelse af hvad 

decentralisering er og derved har Bashir uddybet at decentralisering har fået en ny signifikans via 

blockchainteknologien som dens kerne kompetence i applikationer til systemer i en digitaliseret 

verden. 

 

 

 

 



   

 

  15 

 

Valuta 

Valutaers betydning for det moderne menneske 
 

Kan teknologi fravælges? Visse teknologiske artefakter kan naturligvis godt. Det er de artefakter som 

gør vores liv nemmere og sjovere, uden at deres fravær umuliggør vores tilstedeværelse. Modsat dem, 

som vi godt kan undvære, så er der ifølge Winner også en kategori af artefakter som er essentielle til 

en grad hvor at de har gjort sig selv uundværlige. (Winner, 2020). Selvom at en person der bor i en 

metropol med gode muligheder for offentligtransport, kan anskue en bil som et aktivt tilvalg, så er det 

for personen som bor ude på landet en absolut nødvendighed. Vedkommende kan ikke fravælge bilen 

uden at skulle genopfinde sit liv og flytte ind til områder med gode offentlige transportmuligheder. 

Dette aspekt af teknologiers brug, kalder Winner for “forms of life” (Winner, 2020). Winner låner 

begrebet fra den østrigske filosof Wittgenstein. Han havde en tese om at sproget både talt og skrevet 

er en del af os, og dikterer vores tanker såvel som vores handlinger. (Winner, 2020). Bilens eksistens 

er dermed en grundlæggende del af den anden persons liv.  

Reflekterer vi over valutas rolle ved brug af dette begreb, så kan man argumentere for, at det tilhører 

den sidstnævnte kategori: forms of life. Årsagen herfra er, at det er svært at forestille sig en moderne 

tilstedeværelse uden brug af en eller anden form for valuta, eftersom at vores tilstedeværelse og 

velstand er bygget omkring nogle principper som handel og servicer.  Ydermere, så har valuta en 

størrelse som gør at valutaens forandringer er ude af individets handling-sfære. Det vil sige, at en 

grundlæggende betingelse for individets moderne liv, har individet ingen magt over. Al slags 

forandring ved valuta har derfor en direkte fundamental effekt på individet. Visse valutaer er 

selvfølgelig ikke store nok til at der ikke er alternativer, men givet af disse i en tænkt fremtid skulle 

blive store nok til at de ikke kan fravælges, så er det relevant at diskutere forandringer deraf, da det 

netop kan have grelle konsekvenser for individet. 

 
Kryptovaluta som valuta 
 

En uforsigtig læser fristes ved første øjekast til at tro at kryptovaluta er valuta, men den tolkning vil vi 

gerne udfordre. Vi er først nødt til at definere begrebet og placere det i en kontekst hvor det er 

meningsfuldt.  Encyclopedia Britannicas definition af valuta, opdeler begrebet i to. I udviklede lande 

dækker begrebet de statsautoriserede, fysiske kontanter som udgør en andel af et lands økonomi og 

som bruges til at handle med.  I mindre udviklede lande dækker begrebet også de varer og ydelser 

som byttes og handles, uden at kontanter er involveret, med eksempler som tobak, stentavler og 

husdyr (Editors of Encyclopaedia Britannica, 2022). Kryptovaluta falder altså forsigtigt ind under en 

definition af valuta som dog primært gælder i mindre udviklede lande, fordi de bliver handlet.  

På baggrund af denne definition bliver mange ting til valuta, så vi kan se at vi i virkeligheden er 

interesserede i et andet spørgsmål: Er kryptovaluta penge? Udtrykket penge beskriver både den 

overstående valuta-kontant definition, som absolut er en type penge, men udtrykket strækker sig 

længere ud og bliver mere abstrakt. Abstraktionen strækker sig dog til en vis grænse, som vi bliver 

nødt til at bedre definere for at kunne placere kryptovaluta inden, eller uden, for definitionen. Vi kan 

skabe klarhed i begrebernes betydning ved at anvende nogle engelske udtryk som de forstås i 
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revisionsbranchen. Kontanter i almindelig tale kan oversættes til cash på engelsk, men betydningen 

ændrer sig i en bemærkelsesværdig grad under oversættelsen, fordi den engelske revisionsdefinition 

også indeholder ikke fysiske penge som eksempelvis ligger på en bankkonto. At begrebet dækker over 

begge fænomener, skyldes at penge på bankkontoen kan udveksles til fysiske penge, med så stor en 

sandsynlighed at det er meningsløst at skelne mellem dem i et regnskab. Det er mere end almindeligt 

at en kontant konto, henviser til en helt digital bankkonto. Pengebegrebet er herved blevet forsigtigt 

udvidet til også at inkludere ikke-fysiske penge som befinder sig hos en tredjepart, i.e. en bank (Collis, 

et al. 2017). 

Dermed ikke sagt at penge ikke er håndgribelige, det er de selvfølgelig også, så længe begrebet bruges 

i overført betydning. Ikke-fysiske penge bliver håndteret hver dag af mennesker, virksomheder og 

finansielle institutioner og til det formål har de håndterende aktører i finanssystemet udviklet 

standarder og definitioner som muliggør disse bevægelser. I et regnskabsøjemed findes derved også 

klare definitioner for hvad der er penge, og hvad der ikke er. IFRS (the International Financial 

Reporting Standards) definerer hvad de på engelsk kalder for “cash or cash equivalents” således: “… it 

must be readily convertible to a known amount of cash and be subject to an insignificant risk of 

changes in value.” (IAS 7, statement of cash flows). Denne definition er vigtig for det finansielle 

system. Den hjælper med at begrænse risici forbundet med lån og investeringer mellem mennesker og 

virksomheder.  

Inde for overstående definition findes almindelige penge og forskellige typer værdipapirer såsom 

kortsigtede statsobligationer. Fælles for dem alle er at de som det fremgår af definitionen er “readily 

convertible”, hvilket de fleste kryptovaluter er. Dertil skal de også “be subject to an insignificant risk 

of changes in value.” Derfor er eksempelvis guld ikke regnet med som en kontant ækvivalent, fordi 

værdien ændrer sig for meget. Det samme gør sig gældende for kryptovaluta. I 2022, mellem den 1. 

januar og den 1. december har ETH tabt 63 procent af sin værdi (ETH). I samme periode har BTC 

tabt 61 procent af sin værdi. Hvad ether og bitcoin har tabt i værdi er ikke det væsentlige her, over 

længere tidsperioder er de steget i værdi, det væsentlige er at værdierne er skiftet så meget på kort 

sigt. Kortsigtede statsobligationer som medregnes som likvide midler, til sammenligning, bibeholder 

stort set samme værdi og har en typisk levetid på tre måneder. Der er altså en væsentlig forskel på 

kryptovaluta og det som finansverdenen medregner som penge, eller penge-lignende værdier.  

Klassiske penge har i en bemærkelsesværdig grad også været udsat for et værdiskifte i 2022. Inflation 

har påvirket værdien af penge på et globalt plan. Inflationen i Danmark i oktober i år var 11,4 procent 

(DST). Dette faktum kan være svært at forene med de overstående afskrivninger af de store 

kryptovaluta, men der er adskillige forskelle. Først og fremmest, så er 11,4 procent inflation en 

afvigelse ud over det sædvanlige, undtagelsen frem for reglen. En værdiforskel på 11 procent for en 

kryptovaluta, over en kort tidsperiode, er almindelig og vi vil påstå at en sådan forskel i værdi ville 

være udtryk for en stabil kryptovaluta over eksempelvis et år. Desuden så er den numeriske forskel 

mellem 61 procent og 11 procent kolossal. IMF klassificerede blandt andet inflationen for Argentinas 

pesos i 2021 som hyperinflation, (International Monetary Fund, 2022) i det år var inflationen i 

Argentina på bare 48 procent (O’Neill, 2022). Det er derfor ikke muligt at kritisere den danske krone 

eller dollaren for at skifte i værdi på samme vis som de store kryptovaluta, forskellen er simpelthen 

for stor.  
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Hvis vi bliver ved IAS’s definition af hyperinflation, som bruges til at bedømme om regnskabsføring 

skal justeres for ekstraordinære værdi skift, så er en af kendetegnende ved en økonomi i 

hyperinflation at den pågældende valuta omskrives til en fremmed og stabil møntfod (IAS 29, 1989). 

Det er vores erfaring at BTC og ETH typisk omskrives til dollars eller kroner uden dog at have 

foretaget en korpusanalyse eller lignende, men argumentet er heller ikke bærende for vores 

overordnede konklusioner. Det vil altså sige at hvis vi betragtede BTC eller ETH som ‘rigtige’ 

valutaer, så ville de være i krise og IMF ville kunne argumentere for at skride ind.  

Hvis vi husker tilbage til den første definition af valuta fra Encyclopedia Britannica ved vi at valuta 

også kan forstås som et handelsmiddel. Hvis vi kan se at mennesker har valgt at bruge BTC, ETH eller 

en tredje kryptovaluta som noget de handler med, i.e. et betalingsmiddel kan vi måske i princippet, se 

bort fra finansielle definitioner, værdi målt på ryggen af klassiske valuta og andre almindelige 

kriterier, som vi også antager at udviklere og indehavere af kryptovaluta prøver at tage afstand fra. 

Der er nogle eksempler på handel med BTC som vi kan kigge nærmere på og følge efter for at danne et 

billede af hvordan det digitale handelsmarked ser ud. 

Det første køb med kryptovaluta: Pizza 
 

Vi kan starte med at undersøge det første anerkendte køb gjort ved hjælp af bitcoin. Det fandt sted 

den 22. maj 2010 af Laszlo Hanyecz, som købte to pizzaer for 10,000 bitcoin (Polasik, et al., 2015) 

Krone prisen har fluktueret i de tolv år der er gået siden Hanyesz købte pizzaerne, bitcoinpriserne er 

som nævnt er ustabile, men som eksempel har beløbet i november 2021 svaret til over 4 milliarder 

kroner. Den pågældende restaurant har imidlertid ikke kunne kapitalisere på markedspriserne fordi 

de aldrig modtog kryptovalutaen, Hanyesz overførte 10,000 bitcoin til en mellemmand fra et 

bitcoinforum som de begge to benyttede. Mellemmanden købte så de to pizzaer for amerikanske 

dollars over internettet (Kamau, 2022).   

Efterfølgende er dagen for denne transaktion blevet fremhævet som ”Bitcoin Pizza Day”, en slags 

mærkedag blandt kryptovaluta entusiaster, som markeres med pizza og præmier. (Kamau, 2022). Der 

er altså ikke nogen tvivl om at transaktionen og dagen har stor betydning for flere ad de parter som er 

investerede i kryptosfæren. Dette på trods af at handlen foregik med mellemmand på baggrund af at 

den sælgende virksomhed ikke accepterede valutaen. Der er altså i vores optik tale om et slags 

misforhold mellem opfattelsen af denne hændelse og de egentlige, faktuelle hændelseselementer. 

Kryptosfæren oplever hændelsen anderledes, at mellemmanden tog imod BTC for 40 dollars er også 

en reel værditransaktion, en transaktion som kryptosfæren fejrer som bevis for at BTC har en værdi 

og at kryptovaluta har et eksistensgrundlag. Det er i vores mening ikke en hændelse som cementerer 

kryptovaluta som et pengelignende handelsmiddel i en tilstrækkelig grad.  

 

 
 
En virksomhed som tog imod krypto: Tesla 
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Minimumskravene for et handels- eller betalingsmiddel, på lige fod med kroner eller dollars, vil vi 

definere ud fra to kriterier: En virksomhed tager selv imod betalingsmidlet og virksomheden beholder 

betalingsmidlet i en længere tidsperiode. Denne simple definition lever ikke op til nogen specifik, 

hverken akademisk eller finansiel definition af en valuta som vi her vælger at se bort fra, fordi disse 

definitioner er noget kontekstafhængelige. Denne definition er også afhængig af sin kontekst, som er 

et forsøg på at betragte nye typer valuta, men vi vurderer at minimumskravene er generelle og er 

forsigtige nok til ikke at udelukke klassiske og stabile valuta, eller at inkludere andre værdier, som 

guld eller varer.  

En virksomhed som vi kan afprøve betingelserne på, er Tesla. Tesla er et oplagt valg fordi de har 

afprøvet salg med bitcoin og fordi ejeren, Elon Musk, umiddelbart fremstår positivt indstillet over for 

kryptovaluta, blockchain og specifikt BTC. F.eks. skriver han i en samtale med J. K. Rowling, på 

twitter, den 16. maj 2020: ”Pretty much, although massive currency insurrance by govt central 

banks is making Bitcoin internet [spøgelse emoji] money look solid by comparison.” Ifølge ham selv 

ejer han også beskedne mængder af både BTC og ETH.  

Teslas forsøg med bitcoin starter i 2021 hvor Tesla i sit årsregnskab offentliggør en hensigt om en 

ændring i deres investerings police; fremadrettet vil virksomheden investere 1,5 milliarder dollars i 

bitcoin, de planlægger desuden at tage imod bitcoin som betalingsmiddel. (Tesla, Inc. Form 10-K. 

2021). Disse hensigter offentliggøres også over twitter hvor Elon Musk skriver, ”You can now buy a 

Tesla with Bitcoin”. Samme dag skriver han, som svar på et spørgsmål om hvordan virksomheden vil 

håndtere sin kryptovaluta at alle BTC vil blive holdt af Tesla som bitcoin og ikke konverteres til 

traditionelle valuta, de skal altså lægges til Tesla Incs beholdning og fungere som en investering.  

Her er Tesla meget tætte på at behandle bitcoin som en selvstændig valuta, var det ikke for to detaljer 

om hvordan prisen oplyses. For det første bliver bilerne stadig solgt for en konverteret dollarværdi 

som automatisk beregnes ved købstidspunktet på Teslas hjemmeside. For det andet er returpolicen i 

tilfælde af refusion, reklamation eller lignende, at alle tilbagebetalinger foretages med dollars. Der 

står ”The prices of digital assets have been in the past and may continue to be highly volatile” (Tesla, 

Inc. Form 10-K. 2021) og de to særregler skal ses som en reaktion på den virkelighed som Tesla her 

selv beskriver. Bitcoin har altså heller ikke her fået reel valutastatus, men i denne forbindelse lever 

BTC op til vores før to opstillede minimumskrav for et betalingsmiddel.  

Den opfattede succes for bitcoin blev dog ikke langvarig. Allerede i maj måtte Tesla melde ud at de 

ikke længere kunne tage imod BTC. 13 maj skriver Elon Musk på twitter: ”Tesla has suspended 

vehicle purchases using Bitcoin. We are concerned about rapidly increasing use of fossil fuels for 

Bitcoin mining and transactions, especially coal, which has the worst emissions of any fuel.”  (Elon 

Musk, 2021). Musk har fuldstændig ret i at BTC og andre kryptovaluta bruger uforholdsmæssigt 

meget energi, det kan ikke være kommet som en overraskelse for virksomheden, da dette har været 

alment kendt længe før (Calvo-Pardo et al. 2022). Udmeldingen havde også en pludselig negativ 

effekt på værdien af kryptovaluta markedet i månederne efter udmeldingen. Tesla forvissede i samme 

udmelding på twitter at det var deres hensigt at tage imod bitcoin igen, når altså energiforbruget kom 

under kontrol.  

Blockchainteknologiens problematiske energiforbrug er ikke blevet forbedret, for BTC på nuværende 

tidspunkt. ETH er blevet væsentligt forbedret og bruger nu kun en brøkdel af den energi den hidtil 
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gjorde i en given transaktion (Vallance, C. 2022), og Elon Musk har ikke udelukket at bruge en 

alternativ kryptovaluta hvis den altså levede op til hans forventninger om energiforbrug.  I 

mellemtiden har Tesla dog solgt omkring 75 procent af sin bitcoin beholdning (Clayton, 2022) og 

altså gjort håbet om at leve op til vores minimaldefinition smallere, ved ikke at holde det pågældende 

handelsmiddel i en længere periode (et år, eller mere). Tesla er indtil videre kommet ud af sit forsøg 

med bitcoin med et anseeligt overskud, den opmærksomhed som virksomheden skabte omkring BTC 

har tilsyneladende haft en positiv effekt på kursen. Den støtte som Elon Musk har udvist for BTC må 

nødvendigvis have påvirket andre investorer i krypto og sendt signaler om at der er forbindelse 

mellem kryptovaluta og eksisterende værdifulde objekter i den virkelige verden.  

Bitcoin endte altså i sidste ende med ikke at leve op til vores to grundlæggende betingelser for hvad 

penge er. Selv en virksomhed, som styres af en person med viljen og som har egenkapital til at holde 

et kryptovalutaeksperiment i live. Vi kan ikke verificere hvad motivet for at sælge ud af de digitale 

beholdninger var, men det er et faktum at de blev solgt og at både køb og salget af denne store 

mængde bitcoin har haft effekter på prisen af BTC og værdien af det samlede kryptovalutamarked. Så 

på baggrund af disse handler kan vi forsigtigt konkludere at kryptovaluta endnu ikke er moden nok til 

at være en gangbar valuta, om det s er fordi energiforbruget er for højt til en offentlig virksomhed, 

eller at risikoen er for stor, vil formentlig vise sig senere, men man kan ikke købe en bil med bitcoin.  

 

En stat som brugte krypto: El Salvador 
 

Et element som er svært at adskille fra valuta, er staten. I et langt historisk perspektiv har prægning af 

mønter i et givent område været en af de centrale og definerende karakteristika ved en stat, som vi 

eksempelvis ser det hos de tidlige danske konger (Jensen, 2012). Det kan forklares med at et 

statsdrevet pengevæsen har været en grundlæggende præmis for en stats suverænitet. Nationalbanker 

er den nutidige manifestation af denne af denne præmis som er beskrevet i grundloven (Arne 

Mikkelsen, 2013). Det er derfor nærliggende at undersøge forholdende mellem en stat og 

kryptovaluta.  

Den danske nationalbank forholder sig til kryptovaluta og påpeger nogle af de negative aspekter ved 

de kryptovaluta som vi også har anfægtet tidligere i rapporten, mest nævneværdigt at værdien af en 

given kryptovaluta er ustabil. Nationalbanken er ikke afvisende over for mulighederne som alternative 

digitale penge kan tilbyde, men bankens forhold til kryptovaluta, kan måske siges at være forsigtigt 

optimistisk (Nationalbanken, 2022).  

El Salvador derimod har optaget bitcoin som en nationalvaluta på lige fod med deres hidtidige 

officielle valuta, den amerikanske dollar, i 2021 (Kshetri. 2022). Der er givet flere grunde til at El 

Salvador har optaget BTC som en officiel møntfod. På grund af landets afhængighed af dollaren har 

der været ekstra udgifter forbundet med ikke at administrere en nationalvaluta, op til 70 procent af 

landets befolkning har ikke en bankkonto.  

Lanceringen af bitcoin i El Salvador er sammentømret til en app ved navn Chivo, som blev udviklet 

med det formål at blive indbyggernes krypto-pung og –bankkonto. Appen blev lanceret med 

investeringer fra bitcoin spekulanter som tilbød 30 dollars til enhver El Salvadoraner som 
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downloadede appen, hvilket svare til mere end en dagløn i landet. Mange skrev sig op, men et år 

senere, ifølge en undersøgelse lavet af El Salvadors handelskammer, havde kun 14 procent brugt 

bitcoin i handler og 92 procent af adspurgte sagde at bitcoin ikke havde nogen indvirkning på salg af 

deres varer. I samme undersøgelse meddelte 70 procent af El Salvadoranere at de ikke stoler på 

bitcoin (Kshetri. 2022).  

Der er ikke lavede udførlige undersøgelser af hvorfor borgerne i El Salvador stadig foretrækker 

dollarsedler, men det burde heller ikke undre nogen hvorfor det forholder sig sådan. Kryptovaluta er 

et abstrakt og uigennemskueligt system, særligt for brugere som endnu ikke har erfaring med at have 

en bankkonto. Desuden, som allerede har nævnt, er der adskillige bagsider ved at bruge bitcoin, og 

blockchain teknologien virker ikke skræddersyet til at hjælpe en underudviklet økonomi som den man 

finder i El Salvadors gader. En beboer i El Salvador, José Bonilla udtaler til restofworld.org “It’s 

basically just the big companies that are using it. Between bitcoin and cash, I prefer that [customers] 

pay me in cash.” (Brigida og Schwartz, 2022). Dermed sagt, så er bitcoin og Chivo ikke fuldstændigt 

uanvendelige i El Salvador, de er bare ikke bedre end den amerikanske dollarseddel som til stede i 

forvejen.  

 

Opfundet varer til handel med krypto: NFT’er 
 

Det er ikke gået ubemærket hen at kryptovaluta har haft svært ved at slå ind i et marked hvor det skal 

konkurrere med klassiske penge. Der er sidenhen opstået et marked som kan tolkes som et svar på 

denne realitet. Non Fungible Tokens, er et varekoncept som måske allerede har overstået sin relevans 

for kryptosfæren, men som var et interessant spekulativt marked i over et år, er et bud på et forsøg på 

at give kryptovaluta mening of formål. Non Fungible Token, eller bare NFT kan forsigtigt oversættes 

til ”Uerstattelig Genstand”. Dette skal tolkes som at en NFT er en digital kvittering på ejerskab af en 

digital genstand. NFTer bliver ”møntet” på en blockchain således at de ikke kan forfalskes og fungerer 

efterfølgende som ejerbevis og henviser til et digitalt stykke ejendom (Conti & Schmidt, 2022). 

Disse digitale genstande manifesteret sig som flere forskellige typer digital information, billeder, 

video, tekst, spil, m.m. og hat været handlet og spekuleret for kryptovaluta i en mellemlang periode. 

Det er uden for denne rapports rammer at kunne lave en fyldestgørende redegørelse for NFT’er, men 

de er nødvendige at nævne, fordi, de i vores mening, repræsenterer kryptovalutahandlens behov for 

markeder. Et behov der opstår i en mangel på et egentligt nyttigt formål med en given kryptovaluta.  

NFT’er, er i deres nuværende form svære at tage alvorlige som værdier og er ikke klar til at agerer som 

et godt og sundt marked for kryptovaluta. Handelsvolumen på NFT er i år faldet med 97 procent 

(Shukla, 2022) og kurserne kan være endnu mere usikre end kryptovaluta. Desuden så er mængden af 

svindel der foregår på markedet, anseelig dog stadig udokumenteret på et systematisk niveau.  

Når vi kigger tilbage på hvad bitcoin har kunne bruges til i sin levetid, bliver billedet af en ny global 

valuta usikkert. Fra at blive brugt som købsbevis for to familiepizzaer til at blive en nationalstats nye 

møntfod og mulighed for at indhente det globale finansmarked er et langt skridt, det er bare ikke nok 

til at kunne erstatte valuta, og det kan altså stadig bedst betale sig at opbevare sine likvider som 

dollars og kroner. Kryptovaluta har en værdi og hvis en køber har købt på et fordelagtigt tidspunkt, 
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kan det betyde at vedkommende har mangedoblet sin formue, det er bare ikke nok – det er nemlig 

også rigtigt for dem som handler med guld, aktier, eller boliger, og sådan set også for nogle af dem 

som køber lottokuponer. Det kan måske være med til at forklare, hvorfor en væsentlig mængde 

mennesker, holder liv i drømmen om en fremtid i kryptovalutaens tegn.  

En undersøgelse af Kontroverser  

 

URL-eksperimentet  
 

En metode til at undersøge diskursen om kryptovaluta er, at undersøge hvad man bliver mødt med, 

hvis man forsøger at tilegne sig viden om emnet online. Der bliver derfor – i denne metode – kigget 

på top-25 af hjemmesider der kommer frem hvis at man søger på: cryptocurrensy på google. Der 

bruges google til denne metode eftersom, at google i 2022 har en 85-90% markedsandel når det 

kommer til søgemaskiner (O’Neill, 2022). Det er ikke muligt at undersøge hvordan google vægter de 

forskellige søgeresultater i forhold til hvor at de bliver placeret i rækkefølgen, men det er heller ikke 

pointen. Pointen er at se hvad man som individ møder når man foretager søgningen.  

For at få søgeresultater som ikke er påvirket af lokale cookies, så er søgningen foregået igennem en 

inkognito-fane. Den er blevet lavet d. 12-12-2022. Rækkefølgen og resultaterne kan variere fra dag til 

dag. Dette er altså blot et øjebliksbillede.  

Det første resultat er en reklame, men eftersom at pointen er at undersøge hvad man mødes af, så er 

den taget med i eksperimentet. Disse resultater ligger i bilag 1. Det er de første 3 sider der er blevet 

skrabet. Det gav 25 resultater. De 25 er herefter blevet læst og opdelt i 5 kategorier:  

a. Positiv  

Formålet og diskursen i artiklen opfordrede i høj grad til køb og investering med 

kryptovaluta.  

b. Negativ 

Formålet og diskursen i artiklen frarådede i høj grad for køb og investering med kryptovaluta.  

c. Forklarende  

Artiklen var informativt uden tydeligt at fremhæve reklamer for/imod investering med 

kryptovaluta. Artiklen havde ikke en overvældende hældning mod fordele eller ulemper. 

d. Forklarende + Positiv  

Artiklen var informativt men med reklamer for investering med kryptovaluta. Artiklen havde 

en overvældende hældning mod fordele.  

e. Forklarende + Negativ 

Artiklen var informativt og uden reklamer for investering med kryptovaluta. Artiklen havde 

en overvældende hældning mod ulemper. 
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Figur 3 egen fremstillet illustration 

I figur 3 så er kolonnenavne udtryk for diskursen for artiklerne. Positiv taler for kryptovaluta, negativ 

taler imod kryptovaluta, og neutral taler hverken for eller imod.  

Dataene viser en overvældende tendens til at søgeresultaterne på de første 3 sider på google i høj grad 

er opfordrende til at man som læser skal investere i kryptovaluta. 77% af alle resultaterne opfodrede. 

Kun 8% talte læseren fra at investere, og heri var alle 8% forklarende artikler som havde en klar bias 

imod investering med kryptovaluta. De resterende 15% var informative artikler som berørte både 

fordele og ulemperne ved investering i kryptovaluta eller som gik ned i teknologien på en neutral og 

saglig måde. 

 

Aktører 
 

I bestræbelsen efter at danne en bedre forståelse indenfor diskursen omkring kryptovaluta er det en 

prioritet at finde vores centrale aktører. Dem, der bidrager og/eller har indflydelse eller interesse i 

emnet. Vi vil i dette kapitel lave et Controversy Map med formål at skabe et billede af denne diskurs 

og se, hvem der gavner og hvorfor. Vi kan groft inddele aktørerne i tre kategorier: Personer(1), 

virksomheder(2) og (finansielle) institutioner(3). Personer er individer, der har en potentiel eller 

allerede eksisterende interesse i emnet. Virksomheder har til formål at skabe profit ved at sælge 

produkter eller andre services. Institutioner er samlinger af mennesker i en organiseret struktur til 

formål at håndtere og flytte penge. 

Personer spiller en central rolle i diskursen om kryptovaluta fordi de ikke er en del af større 

organisationer. Her er der tale om personer, der allerede har en investering portefølje i krypto. Altså 

private investorer. Men også potentielle brugere. Altså brugere, der ikke endnu benytter sig af krypto. 

Disse brugere er også vigtige at tage med, da de har en direkte forbindelse til investorer. Dette er fordi 

en kryptovalutas værdi stiger, desto mere der bliver investeret i den. Altså vil eksisterende bruger 

gerne have flere til at benytte sig af krypto. Der er også den lille del af eksisterende brugere, der ikke 

ejer krypto for dens spekulative værdi, men til formål at bruge valutaen til online handel. Den sidste 
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og vigtigste del af denne kategori er offentlige personer. Altså personer, der på den ene eller anden 

måde har sat sig selv i fokus angående emnet. Dette sker oftest via sociale medier: Et perfekt eksempel 

ville være den før omtalte Elon Musk. Men det kan også være en ekspert eller anden fagperson, der 

har givet et interview på TV eller i en avis. Elon Musk er både en offentlig person og privat investor. 

Hans – og andre som ham – rolle er enorm interessant, og er noget vi vil gå i dybden med senere i 

kapitlet.  

Virksomheder spiller en rolle grundet deres potentiale til eller allerede eksisterende evne at modtage 

krypto som betaling. Dog er denne del af diskursen relativ lille. Mange firmaer ser ikke den store 

grund til at tage krypto og dem, der har forsøgt, stoppede hurtigt med det igen. En af de største 

firmaer, der forsøgte dette var Tesla. Den berømte bilfabrikant gik dog væk fra det igen. Hvis krypto 

skal leve op til kravene om en funktionel møntfod, skal den kunne byttes for noget andet end sig selv; 

Ligesom man kan gå ned i en kiosk og få noget for en 20 krone. Derfor spiller virksomheder en rolle. 

Mest i deres rolle i en fremtidssamfund, hvor krypto ønskes som møntfod, men derfor også i 

diskursen om emnet.  

Institutioners rolle som regulerings organisation giver dem en central placering i diskursen om 

kryptovaluta. Som sagt er deres rolle at håndtere penge og flytte dem efter behov. Hvad deres forhold 

til kryptovaluta kontra traditionelle møntfødder er giver os en indsigt i deres interesse til emnet, 

Banker er institutioner og deres holdning kan ses som apatisk til negativ hvad angår valuta. Da deres 

job er at opbevare kapital for andre og bruge det kapital til at investere, vil de antageligt foretrække 

status quo. Den centraliseret finansielle verden vi lever i nu og har levet i længe. Men en anden 

institution er krypto udvekslingsplatforme: Steder, hvor man kan købe og sælge krypto. Dette er 

steder som Coinbase, Binance, eToro, etc. Deres rolle er at lade en hver person investere i 

kryptovaluta. Jo flere der benytter deres service, desto mere stiger deres aktiekurs. Altså har de en 

stærk interesse i at fremme den positive side af diskursen om kryptovaluta. Disse platforme er dog 

ikke ligesom en bank i det, at de ikke opbevarer kapital for deres brugere. Den sidste og nok vigtigste 

institution er staten. Staten som finansiel institution er noget vi vil gå i dybden med senere, men den 

skal ses som økonomisk regulerende institution, vis formål er at fremme økonomisk vækst og generel 

velfærd i samfundet inden for dets grænser. I sin bog, Global Shift, beskriver Peter Dicken en stat 

som: ”… a portion of geographical space within which the resident population is organized […] by an 

authority structure…” (Dicken, 2015). Da vi ønsker at gå I dybden med staten som reguleringskrop vil 

vi benytte de her to beskrivelser, da de gavner hinanden uden at være ens. 

 

 
 
 
 
Interesser og indflydelse  
 

For at undersøge diskurser omkring et emne som kryptovaluta, så er det påfaldende at kigge på 

aktørerne. Ikke blot hvem de er, men også hvilke interesser de har i at forme samtalen om 

kryptovaluta. Den samtale er nemlig stadig under udvikling – den har ikke nået et stadie hvor at der 
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er kollektiv enighed om hvad den er og hvorfor den er. Man kan derfor forestille sig at diskursen 

omkring kryptovaluta er som lava, det bevæger sig hele tiden, men når det først har fundet sin plads 

ned ad bjergsiden, så størkner det op bliver liggende. Denne form for diskurs som endnu ikke er 

fastlagt, kaldes inde for visse discipliner for kontroverser, og undersøgelsen af dem, controversy 

mapping. “controversy mapping relies on the idea that truth and power are built together” (Venturini, 

2022). Eftersom disse kontroverser stadig er under udvikling, så bliver de påvirket af aktører.  

Det logiske skridt når man vil påbegynde en undersøgelse af diskurser er at kigge på aktørerne. De er 

alle fundet ved en brainstorming-øvelse blandt projektgruppens medlemmer, hvor vi ud fra det 

centrale spørgsmål; Hvem har indflydelse på diskursen af kryptovaluta? fandt frem til en liste af 

aktører. Ud fra den liste konstruerede vi en vejledende model af aktørernes magt over diskursen om 

kryptovaluta. Denne model er figur 4. Aktørerne er målt på parametrene; hvor stor en interesse har 

de i debatten om kryptovaluta? Det kan ses på deres cirklers størrelse. Hvor stor en indflydelse på 

diskursen har de? Det kan ses i modellen ud fra hvor meget de overlapper med indercirklen. 

 

 

Figur 4 egen fremstillet illustration af aktørers relevans 

 

Staten som aktør 
 

Efter finanskrisen i år 2008 begyndte man at kigge mere væk fra det frie marked og med et mere 

positivt syn på staten (Dicken, 2015). Staten, som nævnt tidligere, er en autoritetsorganiseret 

struktur af en befolkning inden for en geografisk grænse. Tanken om, at staten nogensinde 
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`forsvandt´er fjollet. Selv i de økonomisk voksende 80’ere og 90’ere som neo-liberale vedhæfter 

reduceringen af staten. Ønsket om en mindre stat er en drøm for mange i denne side af det politiske 

spektrum. Og ifølge mange af dem er staten funktionel ligegyldig. ”A combination of the revolutionary 

technologies of transportation and communications has, it was argued, shifted economic power out of 

the control of nation-states and to ´the market´” (Dicken, 2015). Den voldsomt hurtige vækst i det 

teknologiske felt har altså styrket ´det frie marked´og fået mange til at se udenom staten som central 

aktør i fri handel. En tydeligere version af dette er noget Langdon Winner kalder cyberlibertarianism: 

”…a collection of ideas that links ecstatic enthusiasm for electronically mediated forms of living with 

radical, right wing libertarian ideas about the proper definition of freedom, social life, economics, and 

politics” (Winner, 1997). Vi ser altså en trend med nye teknologier: At de på nogle områder ændre 

vores adfærd og måder at interagere med verden på. Dette giver selvfølgelig mening. Nye værktøjer 

leder til nye fremgangsmåder. Men med kryptovaluta, vis formål er at decentralisere og undgå 

regulering, hvilken roller spiller staten så i sådan et samfund? Innovation is happening so quickly that 

societies have little time to contemplate their actions. This poses challenges for relations between 

states and within states” (O’Brien & Williams, 2020). Stater kan altså ofte ikke følge med I denne 

højteknologiske verden. Store spørgsmål bliver stillet til dem i forhold til, hvordan de skal kunne 

regulere disse nye teknologier. Bankers og statens rolle i at fordele og regulere betalingsmidler er 

nemlig dystopisk for nogle ideologier som dem nævnt i Winner, 1997. Vi vil vende tilbage til den 

mere politiske side af kryptovaluta i diskussionen, men pointen her er, at der findes en voksende 

befolkningsgruppe, ønsker komplet decentralisering af valuta, og at banker står som deres fjende 

nummer 1. Statens rolle som aktør ligger hovedsageligt i det Dicken (2015) kalder ”monetary 

politics”. Dette sker ved at øge eller reducere, hvor hurtigt penge cirkulere i samfundet. Dette gør den 

oftest ved at ændre i lånerenter. Et eksempel på tydelig aktion fra staten for at regulere økonomien ses 

for eksempel efter krisen i 2008. ”The […] crisis has led most countries to keep their interest rates at 

exeptionally low levels […] for a very long time” (Dicken, 2015). Den anden måde staten spiller en 

rolle i reguleringen af økonomien er at straffe lovovertrædelser inden for den økonomiske sektor: 

Hvidvask og andre former for svindel. På grund af statens autoritet, kan den beskytte – for det meste 

– økonomiske interesser og velfærd inden for dets grænser. Decentralisering som står for 

kryptovalutas fortalere ville tage denne magt væk fra staten og banker. Så hvad er statens rolle? 

Kryptofortalere vil have, at statens magt er så lille som mulig. Mindre regulering er en god ting, da det 

tillader dem at hurtigere og nemmere tjene på baggrund af teknologien. Vi argumenterer, at det burde 

være omvendt. Det skal ikke være statens rolle at blokere nye teknologier fra at sprede sg i samfundet, 

men at integrere den i stedet. Der skal derfor mere regulering til. På grund af den måde krypto virker, 

skal der streng lovgivning til. Den måde du tjener på krypto er som sagt i tidligere kapitler spekulativt. 

Du investerer og håber at prisen på valutaen stiger, hvorefter du kan sælge. Men måden kryptovalutas 

værdi stiger er blandt andet ved, at andre investerer i den. Så når man sælger, falder prisen, og andre 

vil dermed miste penge. Værdien kommer ikke ud af ingenting. Dette er et nul-sum-spil. En persons 

gevinst bliver en anden persons tab. Denne de-deregulering ville gå hånd i hånd med både neo-

liberale og de mere ekstreme versioner af dette. Winner skriver, at ”cyberlibertarians revel in 

prospects for ecstatic self-fulfillment in cyberspace and emphasize the need for individuals to 

disburden themselves of encumbrances that might hinder the pursuit of rational self-interest” 

(Winner, 1997) Altså, enhver hindring af personlige, selviske interesser skal fjernes ifølge dette 



   

 

  26 

 

verdenssyn. Dette er fordi “The experiential realm of digital devices and networked computing offers 

endless opportunities for achieving wealth, power and sensual pleasure” Ifølge Winner.  

 

Diskussion  
 

Kryptovaluta som valuta 
 

Er kryptovaluta et reelt alternativ til det etablerede betalingssystem? Umiddelbart: Nej. Før det kan 

være et reelt alternativ, så skal det først og fremmest være en valuta. Grundet kryptovalutas ustabile 

natur, så virker det ikke realistisk at handle med den. Tesla forsøgte med det i et stykke tid, men 

bilfabrikantens værdi var stadig bundet til den amerikanske dollar og ikke kryptovalutaen. Men hvad 

med lande som ikke har et godt alternativ? Lande som f.eks. El Salvador som har en ustabil 

nationalvaluta. Det kunne give mening at bruge kryptovaluta som alternativ, men landet bruger stadig 

den amerikanske dollar i højere grad end de bruger bitcoin. Så i de få tilfælde, hvor kryptovaluta er 

blevet forsøgt har det ikke haft succes. 

Det virker altså ikke umiddelbart som en holdbar løsning. Hverken i lande som Danmark men heller 

ikke i udviklingslande som El Salvador. Det kan godt være, at kryptovaluta er decentraliseret og 

uafhængigt af banker, men hvad betyder det i forhold til situationer som finanskrisen? Sandsynligvis 

ikke så meget. Argumentet om at kryptovaluta ikke ville blive påvirket af finansielle kriser holder kun 

hvis kryptovaluta ikke er bundet op i for eksempel boligmarkedet og bankerne. Forstiller man sig at 

kryptovaluta var den primære valuta tilbage i 2007, så ville finanskrisen formentlig havde udspillet sig 

på nogenlunde samme måde. For den ville stadig være bundet op til alle de faktorer der startede 

finanskrisen. Det er jo ikke noget der forhindrer at man låner ud in den. Der er dog den forskel, at 

staten ikke efterfølgende ville have muligheden for at bruge nationaløkonomiske tiltag for at dulme 

skaden. Altså ville brugere at valutaen og andre, som er afhængige af den ikke kunne finde nogen 

hjælp. 

Et andet argument for kryptovaluta er, at det er decentraliseret og til en vis grad anonymt. Det vil sige 

at der ikke én instans som har magten over den. Derfor kan det med fordel bruges af whistleblowers 

som ikke ønsker sporing af centraliserede magter. Dette gør det dog også nemmere at bruge valutaen 

til ulovlige køb. Og selvom at det er decentraliseret, så betyder det ikke, at det er demokratisk. Ejere 

af kryptovaluta med en stor andel af værdien har en proportionel stor magt over kursen. Det er altså 

mere rigtigt at kalde det for en re-centraliseret valuta. Det kan godt være at banker og staten ikke kan 

regulere valutaen, men person kan opkøbe store mængder af den og nu er han funktionelt en stat for 

valutaen, da han kan styre dens kurs ved at sælge og købe. Grundet den manglende regulering er 

kryptovaluta også ekstra sårbar over for såkaldte pump & dump teknikker, hvor man investerer i 

kryptovalutaen og for andre til det så prisen stiger, hvorefter du sælger din andel som resulterer i 

profit: Ergo et nul-sum-spil. Dette er ulovligt at gøre for eksempel i aktiemarkedet, hvad det i øvrigt 

også er på kryptobørsen, dog mindre reguleret. Det skal også noteres, at selvom der ikke er en 

nationalbank der kan diktere udbuddet af valutaen, så er kryptovalutaer skabt af “nogen”. De kan 

derfor ændres. Bitcoin f.eks. har et fastsat antal bitcoin i udbud. Hele pointen er, at der ikke kan opstå 

flere bitcoins end dem der er, men det er kun sandt så længe, at dem der har skabt bitcoin, ikke 
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beslutter sig for at ændre i den kode som bitcoin består af. Debatten handler altså om, hvem man 

stoler mest på: Banker som er under opsyn af staten og kan stilles til ansvar, eller anonyme 

programmører og fremmede individer. Der er altså stadig en meget reel centrering af magt når det 

kommer til kryptovaluta. Det er blot private i stedet for offentlige instanser som besidder den magt.  

 

Kontroversen om kryptovaluta 
 

Udover at kigge på hvad kryptovaluta er, så er det også relevant at kigge på hvad kryptovaluta opfattes 

som. Det vil sige hvad diskursen er omkring kryptovaluta. Kryptovaluta er nemlig et relativt nyt 

fænomen som for alvor har taget fart de sidste 5 år. Det er bygget på en ret kompliceret teknologi, 

som den almene borger formentlig ikke forstår fuldt ud. Det gør, at det for den enkelte borger er 

utrolig svært at selv tage stilling til om kryptovaluta er en god idé. Hvis man ikke selv kan tage stilling, 

så søger man viden hos andre – ofte aktører som man mener har styr på det. Det vil sige at disse 

aktører besidder en enorm magt. For de har dermed magten til at forme en masse menneskers 

holdninger til et emne og dermed skabe konsensus.  

Af disse aktører, er der nogle som involverer sig mere i formningen af diskursen omkring kryptovaluta 

end andre. Det er dog tydeligt, at dem der involverer sig mest, også er dem der har mest interesse i at 

bestemme diskursen. Det er for eksempel offentlige profiler som i forvejen har investeret i 

kryptovaluta. Deres interesse er at flere investerer i kryptovaluta både fordi det skaber en stærkere 

tilknytning til deres brand, men også fordi det gavner dem at kursen på kryptovaluta stiger. Det 

gælder selvfølgelig også for aktører som investerings platforme og investerings banker, men der er 

deres interesse mere transparant. Det er svære at forstå motivationen hos en offentlig profil som man 

har tiltro til.  

Vælger man ikke at blive påvirket af andres holdninger, men i stedet selv undersøge hvorvidt at det er 

en god idé, så vil man sandsynligvis bære sig ad ved søge sig frem på internettet. De søgeresultater 

som vedkommende ville finde frem til, vil derfor påvirke hvilken holdning vedkommende har til 

kryptovaluta. Vedkommende vil dog ikke møde nogle resultater der taler imod investering i 

kryptovaluta. Der vil være en lille minoritet der vil være neutral, men den store hovedpart af 

resultater vil opfordre vedkommende til at handle og investere med kryptovaluta. Det er ikke så 

overraskende, da aktører betaler for at få vist deres resultater i en søgning, men det er iøjnefaldende 

hvor svært det er at finde upartisk information som man kan bygge sin holdning på.  

 

 

 

Teknologisk Determinisme  

 

At teknologier altid vil udvikle sig, er en hovedpointe i teknologisk determinisme. Teknologier er 

skabt med visse formål og vil derfor altid påvirke verden. Dette forhold er essensen i ANT: At 

teknologier understøtter og påvirker sociale grupper af mennesker. Hvis vi forestiller os, at 
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diffusionen af kryptovaluta leder til dens brug som hovedvaluta i fremtidens samfund, kan dette 

betyde drastiske ændringer for måden vi handler på. En mindre stat ville være et resultat af dette. 

Kryptovaluta er et godt eksempel på hvordan at teknologisk udvikling vil finde på nye måde at udføre 

eksisterende opgaver på. Men det er her, hvor det er vigtigt at spørge om vi som samfund går med 

lukkede øjne, når vi skaber nye teknologier. Er der en grund til at bruge kryptovaluta eller er dette et 

tydeligt eksempel på søvngængeri? Vi har givet eksempler på potentielle brugs scenarier for 

teknologien men vi sætter spørgsmålstegn ved idéen om, at den er nyttig for ikke at sige bedre end de 

løsninger, der findes i forvejen.  

Konklusion  
 

Hvis kryptovaluta er svaret, hvad er spørgsmålet så? Til hvilket problem er kryptovaluta løsningen? Vi 

kan konkludere, at det ikke er; Hvordan skaber man en funktionel valuta i ilande? For der er ikke 

behov for kryptovaluta i ilande. Mange af de typiske argumenter omkring kryptovaluta i ilande er 

falske. Det er sandt, at kryptovaluta er decentraliseret, men størstedelen af magten centrerer sig om 

enkelte individer i stedet for staten. Det er derfor misvisende at kalde denne decentralisering for 

demokratisk. Den er snarer aristokratisk. Ydermere, så er mange af de finansielle argumenter for 

kryptovaluta paradoksale, da de hævder at kryptovaluta er en valuta, men samtidigt at den ikke er 

bundet op på de ting som man normalt bruger valuta på. Ting såsom boligmarkedet, som brød 

sammen i finanskrisen 2008. Kryptovaluta er påstået til at være en valuta, det vil sige at forbrugere 

skal kunne købe ting med den, men den er ikke sårbar overfor at dens værdi afhænger af de ting den 

er købt med. Det er paradoksalt. Et andet nævneværdigt element er, at kryptovaluta generelt ikke er 

stabilt. Det er derfor ikke muligt at prissætte ting ved brug af kryptovaluta.  

Kryptovaluta virker mere som en gimmick. En teknologi for teknologiens skyld.  En valuta som endnu 

ikke har en reel plads som handelsmiddel, vis ulemper ikke overgås af de få fordele nævnt i 

diskussionen. Når en ny og innovativ måde at bruge kryptovaluta fremlægges, lyder det ikke som om 

den nye funktion er blevet sammenlignet med en eksisterende, og sandsynligvis, bedre løsning.  

Denne konklusion på kryptovalutas formål er langt fra det indtryk man får som individ når man 

forsøger at sætte sig ind i sagen. Her bliver man mødt med opfordringer til investering i kryptovaluta. 

En investering som efter sigende skulle være fornuftig fordi at kryptovaluta er fremtiden inden for 

handel. Det er forkert, og investeringsgrundlaget er derfor i bedste fald kraftigt misvisende.  

Måske er grunden til at vi stadig leder efter spørgsmålet, at der ikke er noget svar. Den konklusion er 

uacceptabel for dem som kunne tænke sig at tjene mere på det store kryptoeventyr. Historier om 

tidlige brugere, som i dag er milliardærer, trækker stadig nye investorer ind i et system af 

investeringer som holder sig selv oppe i en kollektiv drøm om at blive den nye bitcoinmilliardær. Der 

er til dato ikke en kollektiv fortælling om de håbefulde investorer som har tabt deres formuer i 

systemet, fortællingen og systemet er partisk over for succes. Tiden vil vise om dette system er 

holdbart, indtil videre er det i hvert fald ikke nødvendigt og dets brug kan ikke retfærdiggøres. 
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