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10 BUSINESS BLOCKCHAIN

Ekspert om bitcoin-teknologi:

»Det er et fremskridt
som dampmaskinen
eller internettet«

Af Peter Thomsen ppth@berlingske.dk

Mens kryptovalutaer som bitcoin har
måttet lægge ryg til mange ukvemsord,
er en af grundstenene for de digitale
møntfødder blevet hyldet. Blockchainteknologien har gjort sit indtog – og
ifølge undersøgelser og eksperter kan
det være flere steder, end du tror.

D

et kulminerer i et hvæs, idet koteletten rammer den varme olie. Lyden
bliver endnu en tråd i lydtæppet, der
i forvejen tæller radioavisen og en
emhætte på overarbejde. Hakkede
grøntsager venter stadig på spækbrættet. Det
samme gør lidt opvask og en uåbnet pakke fra
DHL. Det kunne for så vidt være en af utallige
danskeres utallige hverdagsaftener i et utal af
køkkener.
Desuden gemmer det mentale billede på en
teknologisk landvinding, som flere forskere
har sidestillet med nogle af verdenshistoriens
største.

»Det er et fremskridt som dampmaskinen
og internettet. Man kan sige, at vi endelig har
fuldendt nettet, for det fejlede i at tilbyde vished og sikkerhed om information. Derfor skabte vi jo alle mulige andre garantier som Trustpilot,« forklarer Roman Beck, der er professor
i business-IT ved IT Universitetet og ekspert i
blockchain.
Foruden verdenshistoriens største prisboble og en møntfod for kriminelle har kryptovalutaen bitcoin introduceret verden for den såkaldte »blockchain«-teknologi, hvilket er et
computerprogram, der holder styr på, hvem
der ejer hvilke bitcoin hvornår.

Ifølge eksperter kan teknologien imidlertid
langt mere end at holde styr på virtuelle mønter, og interessen stiger fra både erhvervsgiganter, nødhjælpsorganisationer og de digitale møntfødders erklærede fjende: Pengeinstitutterne.

Én version af sandheden

Når blockchain-teknologien har fået så megen
opmærksomhed, hænger det sammen med,
at systemet løser en lang række udfordringer
i erhvervslivet: Det holder styr på information
om ejerskab eller processer, uden at der behøver at være en mellemmand.
I grove træk er en blockchain et computerprogram, der sammenligner bogholderier. Det
betyder, at hvis man sender en information
ind i systemet, som eksempelvis at Thomas
sender en bitcoin til Hanne, vil et netværk af
tilknyttede computere sammenligne deres
individuelle optegnelser og sikre, at alt stemmer overens.
Når computerne er enige, bliver informationen samlet og indsat i en kæde af informationsblokke, også kaldet en »blockchain«. Derefter begynder hele processen forfra, så næste
blok i kæden kan støbes.
Fra et erhvervsmæssigt perspektiv har teknologien især to styrker: Kæden er bygget på
en måde, hvor enhver kan læse koden og følge
et produkts rejse. Derudover er det umuligt at
ændre i informationen, når en blok først er accepteret af netværket. På den måde er blockchainen tæt på uforgængelig.
»Blockchain er interessant at bruge, hver
gang der er usikkerhed blandt folk med for-

SERIE

Kryptovalutabølgen
Over det seneste år er ord som
»kryptovaluta«, »bitcoin« og
»blockchain« blevet nogle af de
helt store buzz-ord.
De virtuelle møntfødder har
mildest talt været omstridte i den
etablerede finansverden, alt imens
teknologien og principperne bag
bliver kaldt fremskridt på linje med
telegrafen og internettet. Det store
spørgsmål er: Hvad sker der nu?
I en serie artikler har Berlingske
Business set nærmere på kryptovalutaernes udvikling, fremtid og
den indflydelse, de har i dag.
Dette er fjerde artikel og sidste
artikel i serien, den første blev
bragt 24. juli. Alle artikler kan
læses på Business.dk.
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Blockchainparaplyen

Teknologien til lidt af hvert

Til trods for at mange projekter
bygger på blockchain-teknologi,
også kaldet »Distributed Ledger
Teknologi« (DLT), er der imidlertid
forskel på, hvordan de fungerer i
praksis.
Overordnet set er blockchains en
valideringsmekanisme, der
gemmer information, der er offentligt tilgængeligt, på baggrund af
godkendelse fra flest mulige
computere på et netværk. Måden,
som computerprogrammet
gemmer informationen på, er via
en såkaldt »blockchain«, hvor
oplysningerne samles i blokke, der
»stemples« på kæden, hvorefter de
er nær ved uforgængelige. Selve
godkendelsen sker eksempelvis
ved, at computerne på et netværk
alle kommer frem til den samme
konklusion.
Præcis hvordan de bliver enige, og
hvorvidt udenforstående kan se
informationerne i blockchainen,
varierer imidlertid. Der er derfor
tale om »permission ledger«, hvor
man skal være en del af netværket,
og »public ledger«, hvor alle kan
følge med.
Bankerne har afskyet dem. Kriminelle har
elsket dem. Der er mange holdninger til
fænomenet, som bitcoins grundlægger, Satoshi
Nakamoto, skabte i 2009. Hvad de fleste er
enige om, er imidlertid at han samtidig skabte
en teknologisk landvinding. Ifølge eksperter
skulle den anonyme programmør have
»fuldendt internettet«. Illustration: Iris
skellige interesser,« forklarer professoren og
uddyber:
»Det hænger sammen med transparens. Det
betyder, at vi kan se alle de transaktioner, vi
vil, og vi kan sikre, at vi alle har de samme data: Den samme version af sandheden.«
Gennem det seneste år har flere dele af erhvervslivet også fået øjnene op for blockchainappellen.
En rundspørge blandt Berlingske Business
Toplederpanel tidligere på året viste, at tæt på
hver tredje troede, at blockchain ville indgå i
produktionen over de kommende fem år. I fjor
satte et andet studie fra Cambridge University
også teknologien under lup og fandt, at der
generelt har været mere opmærksomhed på
teknologien uden for finansverdenen, hvor
især emner som identitetspapirer, forsyningskæder og ophavsret var i højsædet.
Men for at forstå, hvad der kan bringe en af
bitcoins hjørnestene ind i erhvervslivets højborge, skal vi lige tilbage til køkkenet og en
hverdagsaften.

»Som virksomhed stoler du ikke kun på underleverandøren, men også implicit på deres
underleverandører, og når du er ude i tredje
eller fjerde led, begynder det at blive sløret.
Der kan en blockchain give noget sporbarhed
både for produkter og leverandører,« siger den
34-årige IT-konsulent og henviser til en mellemleder fra projektet, som skulle bladre gennem et usorteret regneark med over 200 underleverandører i jagten på en vares ophav.
Han uddyber, at virksomheder samtidig kan
reagere hurtigere i en krise, såfremt hele varens rejse er registreret. Eksempelvis hvis vores kotelet ikke helt er det, som vi betalte for.
»Hvis folk bliver syge af svinekødet, er det
også et værktøj til risikohåndtering. Hvis du
kan følge hver enkelt vare, kan man også se,
hvor det gik galt, mindske skaden mod brandet, og i stedet kan man gå ud og sige: »Hvis
der sker noget, kan vi finde tilbage«. Det problem lider hele sektoren under, og ikke kun
hvis det er svinekød eller olivenolie.«

»Hvis der sker noget, kan vi finde tilbage«

Som udgangspunkt har blockchain været et
tilbagevendende aber dabei i diskussionen om
kryptovaluta. Det har især været tydeligt, når
nogle af de mest digitale valutaers største kritikere har været på barrikaderne, som da Danske Banks topchef Thomas F. Borgen tidligere
på året opfordrede kunderne til at forsage de
virtuelle møntfødder, men tilføjede:
»Vi interesserer os ikke for det (kryptovaluta, red.), bortset fra teknologien under, og
vi har en gruppe, som arbejder med blockchain.«

Som udgangspunkt kan blockchains holde styr
på information, men det kan også besvare
spørgsmål. Hvordan kan man for eksempel
være sikker på, at olivenolien i panden reelt
set er økologisk eller kommer fra Italien?
Ifølge Kristoffer Just, der rådgiver i blockchain-løsninger og har skrevet speciale om
teknologien med udgangspunkt i netop olivenolie, kan forhandlere generelt få stærkere
data om deres produkter, hvis de var bygget
ind i blockchain.

Byggestop

11

Siden blockchain-teknologien så dagens lys i 2009, har der været fart på. Mens det begyndte
som en grundsten for den omstridte kryptovaluta bitcoin, skeler stadig flere brancher i dag
til teknologien. I et Cambridge-studie fra 2017 dykkede forskere ned i, hvor der var gang i
blockchain-arbejdet. Det viste sig, at størstedelen af de nuværende »use cases« var inden for
finanssektoren. Samtidig fandt de imidlertid, at stadig flere brancher i dag skeler til teknologien. Her er et uddrag af de igangværende projekter.

CONTAINEREVENTYR
Tidligere på året gik A.P.
Møller - Mærsk sammen med
teknologigiganten IBM om at
udvikle et nyt system til
håndtering af shippingcontainere. Der har været
vekslende meldinger om
projektets omfang.
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SAMHANDEL
Finansselskabet R3 og et
bankkonsortium, der blandt
andet indebærer Nordea, har
lanceret sam- handelsplatformen we.trade, der bruger
blockchain- teknologi til at
fremme international handel.

30

Bank- og
finanssektoren

REGISTRERING
Sidste år iværksatte Søfartsstyrelsen et pilotprojekt, der
vil anvende blockchainteknologi til registreringen af
skibe. Regeringen har samlet
afsat 32 millioner til
blockchain-projekter i
perioden 2019-2023.
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Teknologi
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HÅNDVÆRKERE
Hiveonline er en onlineplatform, der giver mindre
erhvervsdrivende – som f.eks.
håndværkere – en portal til
dokumentation af udført
arbejde. Samtidig er virksomheden med i Finanstilsynets
forsøgsprojekt »FT Lab«, hvor
de overvåger fintech-startups.

Generisk

8

Medier,
underholdning
og spiludvikling
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Forsikring

Sygesikring

Figurens kildemateriale er
baseret på 132 »use cases«,
der er sammenlagt i industrielle segmenter. »Cases« har
ofte været nævnt i offentligheden, rapporter og pressemeddelelser.
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Det var Danmarks største bank dog ikke ene
om.
Som tidligere beskrevet af Berlingske beskæftiger størstedelen af Danmarks storbanker
sig i dag med brugen af blockchain, da teknologien potentielt kan gøre internationale transaktioner billigere. Det er dog ikke kun i Danmark, at blockchain-projekterne har slået rod.
Hvis man tager en hurtig overflyvning af de
mest profilerede blockchainprojekter i erhvervslivet, kan man finde eksempler som shippingikonet Mærsk og teknologiproducenten
IBM, der tidligere på året varslede et nyt projekt til håndtering af shippingcontainere.
Andre projekter kan findes hos tyske DHL,
som, foruden en pakke i vores imaginære køkken, arbejder med at bruge teknologien til at
følge lægemidler, eller FNs World Food Programme.
Spørger man Kristoffer Just, skal man dog
huske, at teknologien mange steder fortsat er i
støbeskeen, hvor en af teknologiens udfordrin-

ger er, at systemerne ofte skal kunne tale sammen. Det har betydet, at der er flere konsortier
på markedet, der arbejder sammen om at udvikle teknologien. Eksempler kan være samarbejdet mellem den finansielle rådgivningsenhed R3 og adskillige storbanker, der for nyligt
lancerede samhandelsplatformen We.trade.
»Man prøver at finde ud af, hvad der skal
være de gældende normer og regler på området. For hvis man skal samarbejde omkring
dette her, så skal man på sigt have én universel
løsning, hvor alle bliver enige om, hvordan
man gør,« siger blockchain-konsulenten og
uddyber, at meget arbejde imidlertid stadig
foregår med at bygge de tekniske køreplaner,
også kaldet »proof-of-concept«.
»Lige nu er der rigtig mange, der går ud og
siger: Du kan rigtig meget med denne teknologi, men de bygger det ikke selv. I stedet går
de ud og siger: Det her er muligvis forretningsmuligheden – men vi ved det faktisk ikke, før
nogen gør det.«

