
 

 

 

 

Bitcoin och den libertarianska strategin 

En jämförande kritisk diskursanalys av medierepresentationer av bitcoin 

 

 

Simon Nordmark och Pavel Pogorelyy 

 

 

Sociologiska institutionen 

Sociologi C 

Kandidatuppsats 15 hp VT 20 

Handledare: Lise Eriksson 

Examinator: Andreas Melldahl  



 

 

Abstract 

Under början av 2010-talet populariserades en ny form av elektroniskt betalningsmedel, så 

kallade kryptovalutor. Dessa tillkom under slutet av 2000-talet, till stor del på grund av stora 

finanskrisen 2007, och fungerar som ett fristående valuta- och betalningssystem. Den första 

och mest välkända av dessa idag är bitcoin. Bitcoin, som många andra kryptovalutor men 

ingen i samma grad, genomgick en chockprishöjning under mitten 2010-talet ända fram tills 

2018. Priset hade under denna tid rört sig från under $10 USD till över $20000 USD per 

bitcoin. En sådan ofantlig ökning av pris har skapat ett stort intresse hos många, från 

hobbyinvesterare till finanssektorns huvudanalytiker. En annan viktig händelse i bitcoins 

historia är åtalet mot Ross Ulbricht, som skapade en illegal digital handelsplats vid namn Silk 

Road som accepterade bitcoin. Då det fortfarande är ett nytt område har forskning kring 

fenomenet inte lämnat krubban än. Dock görs det uppenbart genom en snabb överblick att 

denna forskning främst ligger inom den ekonomiska sfären. Endast ett fåtal vetenskapliga 

artiklar som nämner den sociala kopplingen till bitcoin kan återfinnas, särskilt få med en 

kvalitativ forskningsansats. Det har därför gjort oss intresserade att göra ett tillägg till detta 

mer eller mindre outforskade fenomen. För att åstadkomma detta har vi valt att fokusera oss 

på en jämförelse av nyhetsartiklar skrivna från perspektivet av bitcoinvärlden med några av 

de största internationella mediepublikationer som har skrivit om bitcoin. Norman Faircloughs 

kritiska diskursanalys ligger till grund för teorin och metoden bakom denna analys. Det är 

genom hans forskningsansats som en textanalys av fenomenet möjliggörs. Detta ledde till att 

vi kunde urskilja ett antal olika diskurser från texterna, antagonistiska förhållanden mellan de 

och dess textuella konstruktion. Utifrån detta har vi härlett till vad vi tolkar vara en möjlig 

framkomst till sättet nyhetssidorna skriver om bitcoin. 

Nyckelord: bitcoin, Silk Road, kritisk diskursanalys  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den ökande digitaliseringen av världen har gjort det möjligt för många enskilda grupper att 

organisera sig på en nivå som inte var möjlig förr i tiden. Det finns numera ett stort antal 

digitala projekt som inte har en strikt hierarki eller större krav för att delta och där deltagande 

inte begränsas av fysiska och geografiska hinder (Shirky, 2008). I samband med detta så finns 

det vissa som anser att de rättigheter som möjliggör denna slags organisering står under hot 

från makter som har som mål att utnyttja den digitala världen för sina egna ändamål (Bernal, 

2009). Många sådana aktivister ser därmed anonyma finansiella transaktioner över internet 

som en väsentlig del av det fria och öppna internet (May, 1992; Hughes, 1993; Nakamoto, 

2009). 

Finanskrisen 2008 innebar att många tappade tillit till etablerade finansiella institutioner och 

kan ses som det största skälet till att kryptovalutan bitcoin etablerades (Uslaner, 2010). 

Bitcoins exakta uppkomst är inte känt. Under 2009 publicerades ett dokument som är det 

första att referera till bitcoin. Författaren av dokumentet Satoshi Nakamoto är en pseudonym 

och i dagsläget finns det ingen information om vem eller vilka som står bakom namnet. 

Texten som publicerades är ett manifest titulerat Bitcoin: a Peer to Peer Electronic Cash 

System. Dokumentet beskriver nödvändigheten av att ha ett system för ekonomiska 

transaktioner som inte bygger på en mellanhand i form av en finansiell institution och de 

digitala strukturer som krävs för att möjliggöra detta (Nakamoto, 2009). Med hjälp av så 

kallade peer-to-peer-nätverk, som bygger på att information skickas direkt mellan deltagande 

system utan att skickas genom en central server först, så kunde en ny sorts ekonomisk valuta 

skapas, det vill säga bitcoin och de andra kryptovalutorna som har tillkommit sen dess 

(Franco, 2014: 4 - 6, 95). 

Kryptovalutor skiljer sig från andra valutor genom att de bygger på ett pseudo-anonymt 

digitalt system där transaktioner är krypterade och ägare av bitcoin inte kan identifieras 

genom sitt innehav av valutan (Franco, 2014:95, 161). Dessutom är systemet öppet, det vill 

säga att vem som helst som har de nödvändiga digitala resurserna och kunskaperna kan 

etablera sig på kryptovalutemarknaden (Franco, 2014: 4 - 9, 144). 
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År 2011 lanserades webbplatsen Silk Road, världens första moderna svarta marknad på en 

krypterad internetsida. På hemsidan kunde en mängd olika varor och tjänster hittas, legala 

och illegala. Allt från kläder, böcker, konst, skrivtjänster, till vapen, illegal pornografi, 

torpeder och, till en stor majoritet, droger. Hemsidan estimeras ha flyttat över $15 miljoner 

USD i försäljning under endast första halvan av 2012; allt gjort i bitcoin (Brito, 2013, 9 

april). Sidans totala transaktioner tros ligga på över 9 miljoner bitcoin och har genererat över 

600 000 bitcoin i provision. År 2013 så stängdes hemsidan ner av amerikanska myndigheter 

och hemsidans skapare, Ross Ulbricht, blev omhändertagen. År 2015 dömdes Ulbricht till 

dubbel livstid i fängelse utan möjlighet till att överklaga. Fallet har genererat en hel del 

artiklar och reportage, där bitcoins roll ofta omnämns. 

Två år senare ser bitcoin sitt hittills största pristopp under 2017. Valutan värderas för första 

(och fortfarande enda) gången till över $19 000 USD. Detta orsakade en drös av nyvunnet 

intresse för valutan och återigen såg man en bitcoin i fokuset för stora delar av media. Olika 

sidor försökte att spekulera huruvida denna uppgång var temporär eller bara början, vad som 

ledde till vad och så vidare. Trots den korta tid som bitcoin spenderade i vid detta pristak han 

publikationer skriva om allt möjligt som hade med valutan att göra.  

Trots kryptovalutornas relativt korta historia och dess volatila beteende på marknaden, så har 

de fått ett allt större fäste i samhället. Många väljer att köpa och investera i kryptovalutor och 

allt fler företag och finansiella institutioner har fått intresse för kryptovalutor. Det skrivs även 

till större del om kryptovalutor i medier och även stora nyhetspublikationer publicerar 

regelbundet artiklar om till största del bitcoin, den mest populära kryptovalutan. Många 

etablerade ekonomer, som till exempel Urquhart (2016) ställer sig kritiska till kryptovalutor 

som ett effektivt finansiellt instrument, men trots detta så fortsätter både 

kryptovalutemarknaden och den uppmärksamhet den får att växa.  

Flera forskare, både ekonomer och sociologer, har påpekat nödvändigheten av att ta hänsyn 

till sociala faktorer vid undersökning av ekonomiska fenomen (Shiller, 2017; Aspers, 2015). 

Kryptovalutor är ett relativt nytt fenomen, som har större potential att formas av de sociala 

aspekter som berör det. Medan det har uppkommit ekonomisk forskning, så finns det relativt 

lite forskning om den sociala inverkan på bitcoin. Ett exempel på detta är den påverkan som 

representationer av valutan har på dess status och utveckling i samhället. Då bitcoin har 

möjligheten att bli en större del av människors liv och legitimera användningen av 

kryptovalutor om användandet av den fortsätter öka är det av intresse att utforska hur denna 
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förändring är socialt påtvingad. Därav har vi utfört denna studie med målet att analysera olika 

typer av förförståelse som finns om bitcoin och bidra till den sociologiska forskningen om 

bitcoin som socialt fenomen. Under tiden då denna studie har utförts kan ingen liknande 

undersökning av bitcoin återfunnits och arbetet ämnar fylla denna kunskapslucka. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att studera genom kritisk diskursanalys hur kryptovalutor 

framställs i media. Detta kommer göras genom en jämförande analys av internationella 

mediejättar, i form av BBC, New York Times, NBC och CNN samt tidskrifter med fokus på 

kryptovalutor som bitcoin.com och coindesk.com. Artiklar från dessa nyhetssidor fokuserar 

på två specifika perioder, nämligen 2015:s rättegång och dom av Ross Ulbricht, skaparen av 

internets första svarta marknad vars valuta var bitcoin, och 2017:s stora prishöjning av 

bitcoin. Vi ämnar belysa vilka olika sanningspåståenden som görs explicit eller implicit i 

texterna, hur texterna presenterar bitcoin i relation till andra händelser, hur texterna försöker 

etablera olika kopplingar mellan bitcoin och händelser och hur detta kan kopplas till större 

samhälleliga ideologier och diskurser om bitcoin. Denna typ av diskursiva analys kan även 

påvisa hur maktrelationer påverkar olika ideologiska kopplingar till bitcoin, det vill säga hur 

bitcoin representeras som ett medel i bevarandet eller omvandlingen av existerande 

ekonomiska strukturer. Detta skiljer sig från mycket av det som är skrivet om kryptovalutor, 

som då har analyserat dessa ur ett ekonomiskt perspektiv. Genom att istället fokusera 

analysen på produktionen av information om bitcoin ämnar vi utvidga den sociologiska 

förståelsen av bitcoins sociala påverkan och den kopplas till andra sociala fenomen såsom 

finansmarknaden och kriminalitet. Frågeställningar som vi kommer att använda för att uppnå 

detta är: 

- Vilka diskurser om bitcoin kan urskiljas ur materialet, och har de antagonistiska 

förhållanden till varandra? 

- Hur konstrueras dessa diskurser genom nyhetsartiklarnas text? 

1.3 Disposition 

I denna uppsats så kommer vi att först gå igenom den tidigare forskning med relevans till 

uppsatsens tema. Eftersom det inte finns mycket sociologisk forskning om just kryptovalutor, 
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så kommer vi använda oss av sociologisk forskning inom ekonomi och finansmarknader som 

grund för vår studie om kryptovalutemarknaden. I samband med detta så kommer vi gå 

igenom de teoretiska perspektiv som är utgångspunkten för denna uppsats, det vill säga 

Faircloughs kritiska diskursanalytiska inriktning. Syftet med detta avsnitt är att ge läsaren en 

inblick i ämnet och koppla uppsatsen till den tidigare forskningen och för att beskriva och 

motivera den teoretiska utgångspunkten som vi har valt. Därefter kommer vi redogöra för de 

metodologiska aspekterna av uppsatsen, det urval av material som skett och studiens validitet. 

I analysdelen av uppsatsen så redovisas de resultat som vi har fått fram genom vår analys och 

tolkning av materialet. Slutligen så sammanfattas studiens resultat tillsammans med en 

diskussion angående studiens begränsningar och dess relevans för vidare forskning.  

2. Tidigare forskning 

Inom detta kapitel kommer tidigare forskning som är grundläggande för denna studie att 

presenteras. Denna består utav undersökningar av hur legitimitet och kryptovalutor 

samspelar, hur det sociala påverkar ekonomin och hur nyheter och information påverkar 

marknadsförändring. I dagsläget så finns det tämligen få kvalitativa sociologiska studier om 

bitcoin och, vad vi kan erfara, inga diskursanalytiska studier om ämnet. Därmed har vi valt att 

presentera studier av området från ekonomisk sociologi och närliggande discipliner, 

framförallt nationalekonomi. Detta för att ge en större förståelse för hur forskning om 

kryptovalutor ser ut från ett bredare sammanhang, som uppsatsen ämnar skapa vidare 

möjlighet att studera. 

Vi har valt att dela upp den tidigare forskningen i tre olika teman: ekonomisk legitimitet 

bland valutor, sociala grunder till ekonomiska förlopp och ekonomier som sociala 

konstruktioner. Genom dessa tre teman ämnar vi ge förståelse för: hur bitcoin kan, som andra 

valutor ses (eller inte ses) som legitim, presentera hur ekonomiska- och sociala förlopp är 

sammankopplade för att förstå hur nyhetsartiklar kan påverka folks ekonomiska handlande 

och slutligen hur ekonomier konstitueras socialt i många områden, något som kan tyda på 

bitcoins koppling som statussymbol utöver att bara vara en valuta. 
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2.1 Alternativa valutor, kryptovalutor och legitimitet 

Användningen av alternativa valutor, det vill säga valutor som inte produceras av ens 

nationella centralbank, har varit vanlig även innan digitala kryptovalutor. Härnäst 

introducerar vi några av de studier som har gjorts kring detta fenomen.    

Den österrikiska nationalekonomen Friedrich Hayek ställde i sin essä Choice in Currency sig 

kritisk till statens monopol för utgivning av pengar. Enligt Hayek borde varje person ha rätten 

att bestämma själv vilken slags valuta denne ville använda sig av i sina transaktioner och inte 

vara bunden till att använda sig av den valuta staten utgav (Hayek, 2009: 17f). Detta skulle 

enligt honom ge incitament för politikerna att genomföra en god monetär politik, då de 

instabila valutorna snabbt skulle bli impopulära och efterfrågan efter dessa skulle sjunka 

(ibid, 20). Hayek syftar här både till valutor utgivna av andra länder, men även andra 

transaktionsmedel som till exempel guld. 

Ett uppmärksammat alternativ till etablerade valutor är de community currencies som 

existerar på flera håll i världen (Collom, 2005: 1567). Dessa är lokalt producerade 

transaktionsmedel, som används som ett alternativ till andra valutor och som möjliggör 

ekonomisk aktivitet utanför den vanliga ekonomin (ibid: 1566). Dodd beskriver även ett antal 

brittiska exempel och menar samtidigt att de kan vara en lösning för många sociala problem 

som arbetslöshet och bristande jämställdhet (Dodd 2017: 237). Collom undersökte 82 sådana 

system som etablerats mellan år 1991 och 2004 i USA. Han fann att de städer där dessa slags 

system hade införts var i högre grad ekonomiskt marginaliserade, det vill säga hade högre 

arbetslöshet och grad av fattigdom, lägre genomsnittlig hushållsinkomst och färre antal 

husägare (Collom, 2005: 1577). Utöver detta så var antalet individer med högre utbildning 

högre och genomsnittsåldern lägre i de städer där dessa system existerade (ibid). Dock var det 

endast 17 av dessa system som fortfarande var aktiva vid studiens utförande år 2004 (ibid: 

1588), vilket Collom menar är resultat av bristande deltagande av både organisatörer och 

deltagare.  

Men även kryptovalutor har lyfts fram som ett alternativ till de fiatpengar (valutor knutna till 

centralbanker såsom svenska kronan eller amerikanska dollarn) och de finansiella 

institutioner som har byggts upp med dessa som grund, speciellt i samband med finanskrisen 

2008, då många tappade förtroende för den etablerade ekonomiska ordningen och 

finansvärlden i stort (Weber, 2014: 1). Beat Weber har analyserat bitcoin och har undersökt 
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om systemet som ligger till grund för kryptovalutan kan vara en legitim ersättning för 

traditionella ekonomiska system. Legitimitet i detta fall definieras som ett systems 

trovärdighet och accepterande (ibid) och delas upp i två olika delar: input-legitimitet och 

output-legitimitet. Med input-legitimitet menas hur väl systemet anpassar sig efter folkets 

önskemål och krav, och output-legitimitet hur väl systemet uppfyller uppsatta mål. Systemet 

växer sig större genom att individer “ansluter sig” till det, men bara så länge systemet 

uppfyller kraven för input- och output-legitimitet. Ett byte av system för individer innebär 

ofta stora kostnader och anpassningar och görs ofta endast om individen förväntar sig att 

andra kommer byta system (Weber, 2014: 8f). Detta sker bland annat genom att individer 

börjar använda sig av utländska valutor istället för den inhemska, eller till och med andra 

betalningsmedel, om de anser att en viss valuta eller dess utgivare saknar legitimitet. 

Bitcoin och kryptovalutor är i det här fallet alternativet till det traditionella finansiella 

systemet, som efter finanskrisen 2008 har förlorat en stor del av sin legitimitet. Men Weber 

menar att bitcoin har misslyckats med att uppfylla de kriterier som krävs för både input- och 

output-legitimitet. Bitcoinsystemet bygger på tillit till detta system och därmed friheten från 

strikta hierarkier och regleringar, samtidigt som systemets anonyma natur är en stor orsak till 

de olagliga aktiviteter och finansiella bedrägerier som sker med hjälp av bitcoin. Nyskapade 

institutioner inom bitcoin-systemet har bildats för att skapa ordning, men dessa system är i 

sig inte mer pålitliga än institutioner i det etablerade ekonomiska systemet (Weber, 2014: 14). 

Samtidigt lider bitcoin av bristande output-legitimitet, då det inte uppfyller ett av de ändamål 

som det skapades för, det vill säga sin funktion som betalningsmedel. Detta då en stor del av 

bitcoin inte används i handel av varor utan som spekulativ tillgång (ibid: 16). 

2.2 Sociala faktorer bakom ekonomiska förlopp 

Många ekonomer har konstaterat att ekonomin och individers ekonomiska agerande påverkas 

av sociala faktorer, som inte kan förklaras ur endast ett ekonomiskt perspektiv. Robert Shiller 

ser narrativ, det vill säga historier med vid spridning som ämnar att förklara ett visst fenomen 

och dess utveckling, (Shiller, 2017: 4, 9) som en väsentlig del i den ekonomiska utvecklingen 

och anser att hänsyn borde tas till betydelsen av dessa inom ekonomin, då dessa narrativ kan 

vara en avgörande faktor till att dessa kriser utvecklas på ett visst sätt (ibid: 3, 10). Shiller 

jämför dessa narrativ med en sjukdom, vars spridning liknas med en pandemi och tillämpar 

därmed epidemiologiska formler för att förklara detta. Likt en sjukdom så sprids idéer och 
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narrativ, som till exempel “historien” bakom utvecklandet av Laffer-kurvan (ibid: 20 – 25) av 

en “infekterad” till andra, som i sin tur sprider narrativet vidare (ibid: 14). Dessa narrativ 

bidrar till att bilda normer som styr människor ekonomiska agerande (Shiller, 2017: 9), vilket 

han bland annat beskriver som de narrativ som driver på finansiella “bubblor”, då ökande 

priser på en tillgång bidrar till spridandet av narrativ kring denna prisökning som i sin tur 

leder till ökad efterfrågan och därmed ett ännu högre pris på tillgången (ibid: 26). Men även 

andra sociala fenomen och narrativ kring dessa kopplas till den ekonomiska utvecklingen, då 

dessa narrativ leder till en ekonomisk osäkerhet och förändrat beteende hos aktörer på 

marknaden. Exempelvis kopplas narrativ som hör till världshändelser som första världskriget 

och kommunism till den 1920 års stora lågkonjunktur i USA (Ibid: 27–34) och en samhällelig 

motreaktion mot “det glada 20-talets” överflöd kopplas till 30-talets finanskris (ibid: 34–37). 

Just denna kris kom även att forma de narrativ som existerade kring finanskrisen 2008 (Ibid: 

43–46) 

Dessa narrativ kan leda till vad Bénabou (2012) beskriver som kollektiv förnekelse och 

avsiktlig blindhet. Av intresse för honom var de förvrängda föreställningar som ofta sprider 

sig inom organisationer som resultat av förväntningar för en god framtida avkastning 

och/eller utveckling, och den medvetna förnekelsen som uppkommer när information som 

signalerar en potentiellt dålig utveckling uppenbaras. De organisationer och marknader som 

oftast faller för denna slags kollektiva villfarelser är enligt Bénabou de organisationer där 

risken för misslyckande är låg, men vars konsekvenserna för detta misslyckande är högst 

förödande och kostsamma och där aktörer har få “utvägar” ur situationen, vilket gör det 

fördelaktigt för deltagare att rationalisera fram en optimistisk förhållning till situationen 

(Bénabou, 2012: 441). 

Dessutom så visar forskning både på att individers förväntningar för ekonomin, och 

ekonomin i sig, kan påverkas oproportionerligt av till synes irrelevanta händelser, som till 

exempel resultat i sportmatcher. Edmans et al. (2007) jämförde resultatet i ett stort antal 

fotbolls-, cricket-, rugby- och hockeymatcher med prisförändringar i aktiemarknaden och 

kom fram till att ett lags förlust i en match leder till en statistiskt signifikant negativ 

utveckling i aktiekursen i det förlorande lagets land. Denna utveckling är även större i länder 

där fotboll ses som viktigt och där matchen som laget förlorade i sig är viktig, till exempel 

utslagsmatcher. En annan liknande undersökning utfördes av Dohmen et al. (2006) i samband 

med fotbolls-VM 2006, där cirka 400 individer intervjuades angående deras förväntningar för 
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deras egna, och Tysklands, ekonomi. Resultaten av studien visade en statistiskt signifikant 

koppling mellan ett förväntat positivt ekonomiskt läge för Tyskland i samband med det tyska 

fotbollslandslagets oförväntade framgång i det årets fotbolls-VM. 

Kim et al (2016) undersökte om det är möjligt att förutspå prisförändringar för tre olika 

kryptovalutor, det vill säga bitcoin, ethereum och ripple, genom analys av inlägg och 

kommentarer på onlineforum. Eftersom handeln med dessa valutor, och diskussioner kring 

dessa, till största del förs digitalt, så är det enligt författarna rimligt att analysera om det finns 

samband mellan attityder som uttrycks i onlineforum för kryptovalutor och de 

prisfluktuationer och mängden transaktioner som sker. Resultatet av deras studie visade ett 

starkt samband mellan positiva inlägg och kommentarer och prisfluktuationer för bitcoin, 

samtidigt som negativa kommentarer påverkade prisfluktuationer för dom andra två 

kryptovalutorna, varav bitcoin-gemenskapens relativt stora användarbas och mängd av 

material möjliggjorde mer träffsäkra förutsägelser för prisfluktuationer. Liknande resultat 

återfinns i Polasik et al (2015) undersökning, som påvisar en stark korrelation mellan 

mängden Google sökningar respektive mediaartiklar som innehåller nyckelordet bitcoin och 

ökad ekonomisk avkastning av bitcoin. Dessutom så fanns det ett positiv korrelation mellan 

priset för bitcoin och positiva respektive negativa utsagor om bitcoin i mediaartiklarna, det 

vill säga att bitcoins pris påverkas av det sätt som medier skriver om det (Polasik et al, 2015: 

24). 

2.3 Ekonomi som ett socialt konstituerat fenomen 

Många forskare inom ekonomisk sociologi har kritiserat de sociala inslagen i ekonomisk 

forskning som bristande i dess tillämpning. Dessa forskare, som kommer presenteras i detta 

avsnitt, menar att många delar av ekonomin är till en början socialt konstituerade och att 

många tidigare exempel på ekonomisk sociologisk forskning har misslyckats genom att ta 

ekonomiska strukturer för givet, utan att inse dess grund i det sociala.  

Patrik Aspers har i sin bok Markets analyserat marknader ur ett sociologiskt perspektiv. Han 

beskriver hur marknader i en stor del av ekonomisk forskning ses som ett naturligt tillstånd, 

som samtliga ekonomiska relationer kommer uppnå så länge de inte störs av till exempel 

statlig inblandning (Aspers, 2011: 149). Han ställer sig kritisk till en stor del av den 

ekonomiska sociologin, som han anser har accepterat ekonomiska metoder och teorier utan 

att analysera och ifrågasätta dessa och därutöver bara lagt till “det sociala” till “det 
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ekonomiska”. Det viktiga enligt Aspers blir då att analysera ekonomin, i hans fall marknader, 

utifrån de sociala förhållanden som leder till formandet av marknadens struktur (Ibid: 15). Ett 

annat synsätt på detta är de “historiska artikulationer och praktiker för värdering” som ger 

värde till de moderna formerna av pengar och kredit (Goede, 2005: xv). Pengar och 

marknader är förvisso två olika aspekter av ekonomin, men de har enligt denna utgångspunkt 

en gemensam grund i de sociala relationer som leder till deras uppkomst.  

Aspers anser att konstituerandet av marknader och relationer inom dessa är i grunden sociala, 

det vill säga att marknader uppkommer som resultat av vissa sociala aktiviteter som sedan 

“koagulerat” inom en särskild social struktur (Aspers, 2011: 4). Han definierar marknader 

som en social struktur som möjliggör utbytet av rättigheter, där erbjudanden prissätts och 

konkurrerar med andra erbjudanden från andra deltagare inom marknaden (Ibid; 4, 82). Dessa 

rättigheter är äganderätter, som i sin tur bygger på en gemensam social förståelse om ägande 

av objekt. Marknaden möjliggör därmed utbytet av ägande av objekt genom fridfulla medel 

och samtliga deltagares samtycke. (Ibid: 5).  

Marknaden består av två slags aktörer med två olika roller: köparen och säljaren. Det är 

interaktionen mellan dessa, det vill säga bytet av objekt, som möjliggör marknadsstrukturen. 

Men för att marknaden ska kunna existera så måste det även existera möjligheten för aktörer 

att “byta” roll och att minst en av rollerna består av flera aktörer, så att möjligheten för 

konkurrens uppstår (Ibid: 7). Dessutom måste det etableras en viss marknadsordning, vilket 

beskriver dels vad det är för slags objekt som kan handlas på en viss marknad, dels 

marknadens kultur, det vill säga på vilket sätt som detta handlande sker, dels olika system 

som bestämmer vilket ekonomiskt värde dessa objekt får på marknaden (Ibid: 9).  

Zelizer beskriver hur pengar kan få en symboliskt och social betydelse utöver sin roll som 

något som kvantifierar värde. Hon beskriver den allmänna synen på pengar hos många 

klassiska sociologiska teoretiker, vilket är att pengar är “nyckeln till det sociala livets 

rationalisering” (Zelizer, 1989: 344), då alla subjektiva egenskaper kan reduceras till ett 

objektivt ekonomiskt värde med hjälp av pengar. Detta gör pengar till den “ultimata 

utjämnaren” (Ibid: 346), samtidigt som det omvända, det vill säga förändring i pengars 

värdering som resultat av kulturella och sociala faktorer, ses som en omöjlighet (Ibid: 347). 

Zelizer hävdar däremot att man måste ta hänsyn till den symboliska betydelsen som pengar 

kan ha. Hon använder sig av begreppet “speciella pengar” för att beskriva de pengar som 

innehar ett symboliskt värde som ger de ett större värde än motsvarande mängd vanliga 
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pengar. Att använda “fel” pengar i vissa utbyten ses därmed som vanhedrande i vissa 

primitiva kulturer och samhällen. Men detta sker även i modern tid, då pengar kan 

“kategoriseras” för en viss slags spendering, vilket innebär att användande av pengar även 

karaktäriseras på olika sätt beroende på dess ursprung (Ibid: 348f, 351). Detta skiljer sig 

därmed på många sätt från den symboliska värdering som sker i de primitiva kulturer som 

antropologer har undersökt, men Zelizer hävdar att samma slags symboliska värdering av 

pengar sker med hjälp av moderna institutioner och kulturella normer (Ibid: 350). Ett 

exempel, som beskrivs av Carruthers, är kreditväsendet, som beslutar kreditvärdigheten hos 

låntagare enligt vissa bestämda sociala markörer och som ofta ger ut pengar i form av lån 

som endast kan spenderas på en viss sorts egendom. Denna kategorisering av pengar och 

omständigheterna för dess spenderande avfärdar därmed den antagna generaliserade 

köpkraften hos pengar (Carruthers, 2017: 78).  

3. Teori 

Uppsatsens centrala teoretiska ramverk och metod baseras främst på Norman Faircloughs 

kritiska diskursanalys. Vad det är och hur den kommer att användas under studiens analys 

kommer att följaktligen beskrivas nedan för att ge en förståelse av vad som utmärker teorin 

och metoden. Vi har även valt att komplettera delar av den kritiska diskursanalysen med 

begrepp från Ernesto Laclau & Chantal Mouffes diskursteori. Detta gjordes eftersom 

Faircloughs analys förblir väldigt textnära och genom att komplettera med begrepp från 

diskursteori får vi en annan tillgänglighet till analys av medieartiklar. Viktiga skillnader 

mellan dessa två inriktningar kommer att beskrivas för att till sist visa på hur de kan förenas. 

3.1 Faircloughs kritiska diskursanalys 

Diskursanalys går sammanfattningsvis ut på att undersöka hur ett visst fenomen representeras 

och konstrueras på ett språkligt plan och hur dessa utsagor senare blir “det rätta” sättet att tala 

om fenomenet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 7). Därmed kan man, beroende på 

diskursanalytisk inriktning, undersöka bland annat hur individer använder sig av vissa 

diskurser, eller hur diskurser bidrar i uppehållande eller förändring av maktförhållanden i 

samhället. För samtliga av dessa inriktningar är dock bildandet och användandet av diskurser 

som en social praktik som formar den sociala världen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 

25). 
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Enligt Fairclough (1992) kan man beskriva diskursen som en social praktik, där människor 

kan agera genom språkanvändning (Fairclough, 1992: 63). Detta innebär också att diskurser 

har ett dialektiskt förhållande mellan sig och samhällsstrukturer. Fairclough menar att den 

sociala praktiken både konstituerar och konstitueras av diskursen. Konsekvenser av detta är 

att Fairclough separerar diskursiva och sociala praktiker och illustrerar hur man vid analys 

kan använda denna fördelning genom hans tredimensionella modell (Fairclough, 1992: 73). 

Genom att separera analysen till tre nivåer tillåter det oss att fokusera på olika sorters 

analysverktyg för olika delar av analysen. Inom diskursanalys uppmuntras självständighet 

och Fairclough beskriver hur dessa analysverktyg eller begrepp endast vägleder forskaren 

genom diskursanalys och saknar strikta processteg (ibid: 225). Detta har lett till att vi 

anpassat oss efter studiematerialet, med tanke på vad som kan visa sig relevant att studera, 

samt genom ett urval av de analysverktyg som Fairclough och andra diskursteoretiker 

erbjuder. Då vi har valt att separera diskursiva praktiker från sociala praktiker kommer vi 

även att använda den tredimensionella modell som Fairclough beskriver. 

3.1.1 Den textuella dimensionen av diskurser 

Modellens första dimension består utav den textuella nivån, vilket under analys formar en 

mer tydlig lingvistisk undersökning av textens vokabulär, grammatik, sammanhängande och 

struktur (Fairclough, 1992: 75). Det erbjuds en stor mängd olika analysverktyg eller begrepp i 

Fairclough (1992) för de olika nivåer av analys. För den textuella nivån presenteras 

lingvistiska analysverktyg vars syfte kan vara att studera hur just en text i sig kan beskrivas. 

Enligt Fairclough handlar denna nivå om att beskriva den enskilda textens struktur genom att 

analysera egenskaper (ibid: 73f; Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 74f). Vi har valt ut två 

av dessa begrepp för vår analys.  

Det första av dessa är modalitet. Inom språk kan en mening påstå eller motsäga ett visst 

uttalande, men det finns även mindre grader av med- och mothåll (Fairclough, 1992: 158). 

Till exempel, det är troligt att bitcoin orsakar kriminalitet eller en möjlig orsak till 

ekonomiska mönster är sociala relationer är båda meningar som innehåller olika starka 

påståenden. Användningen av modala hjälpverb som måste, kan och borde, tempus i form av 

är, adverb som förmodligen, troligen, självklart, definitivt et cetera. påverkar påståendets 

instämmande och visar till vilken grad av sanning som meningen utgör sig för att vara (ibid: 

159f). Det som gör denna typ av textanalys intressant för diskursanalys är just 
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sanningspåståenden och hur olika texter föreslår att något är sant. När en text presenterar oss 

med ett antal påståenden om händelser eller verkligheten så måste där också finnas modalitet 

(ibid: 158, 160). Detta kan, enligt Fairclough, vara av speciellt intresse under analys av media 

och nyhetsartiklar, då transformation av modalitet från kan till är förekommer ofta (ibid: 

160). Denna typ av påståenden illustrerar en diskurs grundläggande antaganden och kan tyda 

på bakomliggande förförståelse hos de som brukar diskursen och för den vidare. Det är denna 

typ av språkbruk vi intresserar oss för i denna studie. 

Det andra analysverktyget är transitivitet. Textuellt kan en händelse beskrivas som aktivt 

orsakad eller passivt inträffande. Genom att se hur en text, eller diskursen som urskiljs från 

texten, placerar olika grupper, individer, händelseförlopp och så vidare i relation till en 

händelse, kan vi också få information om vad som diskursivt anses vara orsak till handlingen 

(ibid: 180f). Vad som ligger bakom dessa diskursiva kopplingar är ideologiskt, menar 

Fairclough. Huruvida författaren väljer att nämna vad de anser orsakar händelsen eller vilken 

påverkan det har för andra, kan ge en inblick i de diskurser som styr textproduktionen. Detta 

gör att transitivitet ger oss möjligheten att nå ideologiska och diskursiva kopplingar genom 

textanalys, något som vi anser vara relevant för en analys av en debatt som på många sätt är 

nära politiskt förankrad. 

3.1.2 Diskursiva praktiker 

Den andra nivån av analysen kommer i form av diskursens diskursiva praktiker. Diskursiva 

praktiker refererar till relationer kring texten, hur den produceras och konsumeras i 

förhållande till sociala omständigheter (Fairclough, 1992: 78, 232). Den här delen av 

analysen ser till hur texten relaterar till andra texter, implikationer, underförstådda sanningar, 

förhållanden som texten står till och om det finns sammankopplande eller metadiskurser 

närvarande (ibid: 232 - 234). Vi kommer att fokusera på intertextualitet, inte 

interdiskursivitet. De beskriver väldigt liknande delar av Faircloughs analys, med skillnaden 

att interdiskursivitet lägger större fokus på historisk transformation. Detta är inte särskilt 

användbart för en studie vars material kommer från perioder med inte mer än några år mellan 

sig, vilket är varför vi väljer att inte föra det vidare i analysen. 

Fairclough beskriver intertextualitet som texters relation till varandra, “en värld av text” 

(Fairclough, 2013: 40). Texter bygger på varandra och påverkan av andra texter kan 

manifesteras i texten. Detta gör att texter innehåller spår av dess påverkan från andra. Detta är 
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något som vi anser vara användbart i vår analys, då vi kan hänvisa till hur olika texter, 

explicit eller implicit hänvisar till andra texter och utsagor. Hur denna koppling mellan texter 

etableras kan kopplas till hegemoniska kamper (Fairclough, 2003: 88). Detta leder till att den 

diskursiva praktikens nivå kopplas till den sociala nivån. 

3.1.3 Den sociala dimensionen av diskurser 

Den tredje och slutliga nivån som Fairclough presenterar är den av diskursens sociala praktik. 

Här hör de sociala relationer och händelser som, till skillnad från de tidigare nivåerna, kan 

vara antingen diskursiva eller icke-diskursiva, men som påvisar en social ordning som 

påverkas av, men som även kan påverka, en viss rådande diskursordning (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000: 76). Centrala begrepp för vår studie i denna nivå är ideologi och hegemoni.  

Begreppet ideologi kan innebära en del olika saker i olika kontexter. Det sättet som 

Fairclough använder begreppet grundas till del på Louis Althussers texter (Fairclough, 1992: 

87). Ideologier fungerar som representationer för hur förståelser av etableringen, 

upprätthållandet och förändringen av makt (Fairclough, 2003: 8). Ideologier kan påvisa hur 

relationer inom det sociala påverkas, och genom analys, hur dessa sprids och återfinns i 

texter. Ideologier existerar utanför texten som det sociala och har därmed en inverkan utanför 

det diskursiva (Fairclough, 2003: 8). Genom att analysera texter med fokus på ideologi kan vi 

koppla dessa till samhälleliga mönster och härleda åsikter, lagar och handlande som 

ideologiskt betingade. 

Hegemoni är ett ofta förekommande begrepp inom diskursanalys. Användningen av 

begreppet brukar dateras tidigast till Antonio Gramsci, som försökte föreslå en revolutionär 

strategi för marxister i västvärlden (Fairclough, 1992: 91). Begreppet har sedan kommit att 

ofta användas i diskursanalytiska analyser och teorier. Det kan vara användbart för att förstå 

hur ideologiska kamper utförs genom text. Fairclough beskriver hur den hegemoniska 

processen går till genom att referera till två andra diskursanalytiker, Ernesto Laclau och 

Chantal Mouffe (Fairclough, 1992: 92). Genom deras verk nyanseras bilden av hur 

hegemonisk förändring sker. Därmed har vi valt att komplettera den kritiska diskursanalysen 

med begrepp och termer från Ernesto Laclau & Chantal Mouffes (2008) diskursteori.  
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3.2 Artikulering, hegemoni och antagonism 

Laclau & Mouffes (2008) diskursteori åtskiljer sig från den kritiska diskursanalysen. Istället 

för att presentera en metodologiskt inriktad verktygslåda, likt Faircloughs Discourse and 

Social Change (1992), är deras diskursteori ett större politiskt projekt som består utav 

aspekter av lingvistik, filosofi, statsvetenskap, historia och politisk teori. Deras bok 

Hegemonin och den socialistiska strategin (2008) presenterar deras förståelse av diskurs och 

begrepp som tillhör deras teori och skrevs med syftet att etablera en ny hegemoni (Laclau & 

Mouffe, 2008: 14). Eftersom vi valde att lägga tyngden av analysen inom den kritiska 

diskursanalysen kommer vi att endast välja ut begrepp som vi anser passa vår analys, något 

som är vanligt inom forskningsansatsen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 134). Vi har 

valt att lyfta fram Laclau & Mouffes sätt att beskriva artikulering, antagonism och hegemoni.  

Många av den diskursiva teorins rötter sträcker sig tillbaka till poststrukturalismen. Denna era 

av samhällsvetenskap och filosofi lade stor vikt vid språkets vikt. En av de skillnader som 

separerade poststrukturalismen från strukturalismen var synen på språk som ofullständigt, det 

vill säga i konstant förändring, kontingent och kontextuellt (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000: 17). Denna poststrukturella syn på språk hade även stor påverkan på Laclau & Mouffes 

sätt att förklara diskursiv påverkan. Enligt deras teori sker en typ av diskursiv kamp mellan 

olika diskurser. Det beskrivs som ett sätt att påverka relationen mellan en större diskurs och 

begrepp eller idéer som tillhör den (Laclau & Mouffe, 2008: 157f). Ett exempel av detta kan 

finnas i Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips bok Diskursanalys som teori och 

metod (2000), där de presenterar den medicinska diskursen1. Enligt detta exempel kan vi se 

hur sjukvården och den vetenskapliga medicinen presenterar delar av vård, kropp och 

medicin under vissa relationer (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 33). Det framgår hur 

symptom kopplas till sjukdomar och därmed måste behandlas med medicin eller vård. Laclau 

och Mouffe kallar denna process för artikulering, där sjukdomar, medicin och liknande 

fixeras i en viss betydelse under omständigheter (Laclau & Mouffe, 2008: 158). Denna 

relation etableras genom att diskursen etablerar sin auktoritet inom området av vård och 

motarbetar diskurser som skulle utmana den. Upprätthållningen av denna konstellation av 

 

 

 

1
 Exemplet som ges är inspirerat av Johannesen (1994). 
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kopplingar inom diskursen är vad Laclau & Mouffes kallar hegemonin (ibid: 195f). Även fast 

de menar att den aldrig är total, så ger hegemonin en mer komplett och temporär fixering av 

dessa kopplingar. Denna fixering kan återfinnas när ämne inte motsätts och det råder 

entydighet. 

När denna hegemoni ifrågasätts kallar Laclau & Mouffe detta för antagonism (ibid: 180 - 

183). Antagonismer gör sig synliga när olika diskurser börjar motsäga varandra, vilket ofta 

kan leda till konflikt mellan de (ibid: 182). För att återvända till exemplet om sjukvård kan 

detta liknas till relationen mellan medicinsk diskurs och diskursen om alternativ medicin. Då 

den medicinska diskursen ännu med all sannolikhet upprätthåller en hegemonisk status, kan 

den alternativa medicinens diskurs ses som en antagonism till denne genom dess mål att 

förändra relationen mellan sjukdomar och kropp inom domänen av vård.  

Sättet som vi ämnar använda dessa begrepp för vår egen analys härstammar från vår ambition 

att jämföra diskursers motsättningar och kamp om att bestämma förståelse. Genom att 

använda oss utav hegemoni och antagonism kan vi uppnå analys av en diskurs motsättningar 

eller medhåll, något som kan tyda på ideologiska strömningar åt olika håll. Det är också 

genom artikulation som vi kan analysera hur en diskurs försöker ordna aspekter av bitcoin 

och skapa auktoritet om dess verklighet. 

4. Metod 

I detta kapitel redovisas de metodologiska aspekterna av arbetet. Först förklaras den 

metodologiska ansats som ligger till grund för detta arbete. Därefter så redogör vi för det 

material som ligger till grund för denna studie. Redogörelsen för materialet beskriver bland 

annat vilket slags material vi har valt, motiverar valet av detta material och de begränsningar 

som detta material innebar. Därefter redovisas studiens förhållningssätt till reliabilitet, 

validitet och etiska överväganden. Avslutningsvis går vi igenom det metodologiska 

tillvägagångssätt som vi har använt oss av i denna studie. 

4.1 Metodologisk ansats 

Som tidigare nämnts i kapitel 3 så har denna kvalitativa uppsats utgått ifrån en 

diskursanalytisk ansats. Något som förekommer ofta i diskursanalytiska arbeten är synen på 
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teori och metod som “ett helt paket” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 10). Då 

diskursanalysen utgår från vissa premisser om vad kunskap, makt, verkligheten är och hur de 

skapas, innebär detta att uppsatsen har skrivits i enlighet med dessa epistemologiska och 

ontologiska antaganden. Vi har valt att urskilja de diskursiva teoretiska begreppen för 

teorikapitlet och de metodologiska tillvägagångssätten för metodkapitlet. Detta var idealet för 

skrivandet, men på grund av den flytande naturen av en diskursiv forskningsansats så 

kommer några aspekter att upprepas. 

Vår analys grundas till stor del på Norman Faircloughs diskursanalytiska teori och metoder. 

Eftersom vi är intresserade av hur språkliga uttalanden om bitcoin påverkar och påverkas av 

hur människor interagerar med kryptovalutor, blev en textnära diskursanalys ett passande val 

av forskningsansats. Samtidigt så finns det inga färdiga diskursanalytiska tillvägagångssätt 

(Fairclough, 1992: 225). Analysens struktur är något som baseras på studiens behov och 

möjligheter. Vi har därmed valt ut vissa delar av Faircloughs begrepp och metodförslag, 

baserat på vad vi anser vara passande för analysen. 

4.2 Material  

Materialet som användes för studien bestod av olika artiklar i media som tar upp bitcoin eller 

kryptovalutor. Fokuset ligger dock på bitcoin, då det är den absolut största kryptovalutan på 

marknaden just nu, och diskussionerna kring denna valuta brukar oftast innefatta andra 

kryptovalutor. 

Materialet som vi har använt oss utav kommer från två olika slags källor: större 

nyhetspublikationer från stora, internationella nyhetssidor, och sidor med kryptovalutor som 

huvudfokus. Elva av dessa artiklar är från news.bitcoin.com och fem är från coindesk.com. 

Bitcoin.com:s nyhetssida beskriver sig själva som en globalt spridd hemsida som fokuserar 

på nyheter gällande industrier, politik och “praktiska saker” som ter sig relevanta för bitcoin-

användare (News.bitcoin.com, 2020). Det annonseras även att sidan når över 2,7 miljoner 

unika läsare varje månad (Bitcoin.com, 2020). Coindesk.com beskriver sig som plattformen 

för “nästa generationens investerare som utforskar hur kryptovalutor och digitala tillgångar 

bidrar till evolutionen av det globala finansiella systemet” (Coindesk.com, 2020). De skriver 

även att de ämnar informera, utbilda och sammankoppla “investerar-gemenskapen”. Dessa 

hemsidor har en stor auktoritativ ställning inom kryptovalutemarknaden, och har en stor 
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mängd möjligt material, både nyheter och opinionsartiklar, som inriktar sig på 

kryptovalutemarknaden, vilket gör det till en lämplig källa för material.  

Den andra sortens artiklar som har använt oss av är de artiklar som är skrivna i stora 

nyhetspublikationer i form av sex artiklar från BBC, två från New York Times, en från NBC 

och sex från CNN. Dessa har inte samma fokus på bitcoinmarknaden, vilket vi anser gör 

deras material angående kryptovalutor av intresse för analys, då andra ekonomiska och 

politiska intressen kan påverka deras rapportering om ämnet. Omfånget av dessa artiklar 

estimeras till ungefär 90 sidor text. 

Det urval av material som har tillämpats i denna studie möjliggjorde därmed en analys av 

maktpositioner och hegemoni inom diskursen kring bitcoin, då de mer accepterade utsagorna 

kring ämnet kommer få större plats i de massmediala artiklarna. Genom att analysera texter 

publicerade av en större institution, och sedan jämföra dessa med en mindre institutions 

publiceringar, så kan man därmed dra slutsatser om de maktförhållanden som existerar inom 

diskursen, speciellt om utsagorna i de olika materialen skiljer sig åt markant. Detta kan bevisa 

att vissa grupper och dess utsagor har uteslutits i produktionen av materialet (Bergström & 

Ekström, 2018: 255). Dessutom är det av intresse att även analysera den diskursiva praktiken 

bakom de båda typerna av material, det vill säga vilken social kontext som präglar både 

textens produktion och konsumtion och hur den kan ha påverkat diskursen inom dessa 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 87f). 

Urvalet har begränsats utifrån de artiklar som rapporterar två utvalda “fall”: bitcoins 

rekordhöga pris i slutet av 2017, och åtalet mot Ross Ulbricht, som drev en digital 

handelsplats för bland annat narkotika, där transaktioner möjliggjordes med hjälp av bitcoin. 

Valet av dessa fall motiveras genom att de dessa händelser hade en stor påverkan på bitcoin 

och även för att dessa händelser fick stor uppmärksamhet både inom och utanför 

kryptovalute-gemenskapen. Därmed har vi kunnat analysera både hur beskrivningen av dessa 

har påverkats av tidigare diskurser, men även hur dessa händelser har påverkat diskursen om 

bitcoin, det vill säga hur dessa händelser har lett till en diskursiv förändring (Fairclough, 

1992: 96). Genom begränsningen till dessa två perioder har vi också etablerat två tidsperioder 

som artiklarna kommer från. Dessa är kring domen av Ulbricht 2015 och chockhöjning i 

bitcoins pris mot slutet av 2017 och början av 2018.  
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Till att börja med så samlades en större mängd material för att utgöra studiens corpus, 

begränsat av våra urvalskriterier (Fairclough, 1992: 226f). Efter insamlingen så påbörjades en 

preliminär analys, eller kodning, som främst bestod utav att återfinna kritiska moment inom 

texterna (ibid: 227). Dessa moment är innehållsrika och medför majoriteten av den 

information som vi analyserar. Det är genom en sådan här uppdelning av stora texter till 

mindre, informationsrika delar som vi kan utföra noggrann textanalys på (ibid: 230). 

4.2.1 Jämförbarhet 

En av ambitionerna av denna uppsats är att jämföra diskurser från olika källor. Detta innebär 

att vi måste ha i åtanke jämförbarheten i materialet, något vi har försökt att åstadkomma i 

urvalet av texter. Genom att välja ut material med ungefär lika lång omfattning av text har 

både massmediesidorna och de bitcoinfokuserade nyhetssidorna sidorna liknande möjlighet 

av textproduktion och därmed följer en högre grad av jämförbarhet. Vi har även fokuserat 

urvalet kring två specifika tidpunkter vilket har gjort att texterna i sig kommer från samma 

tidsperiod. Ytterligare så har vi valt texter som, även om de har ett geografiskt baserat 

huvudkontor, drivs internationellt, och från ett övervägande västerländskt perspektiv, vilket 

ger större förutsättningar för kulturell jämförbarhet. Både de bitcoin-fokuserade sidorna och 

de internationella mediesidorna representerar hegemoniska positioner för sina respektive 

områden, då bitcoin.com och coindesk.com erhåller auktoritära roller inom bitcoinvärlden på 

samma sätt som mediejättarna gör gällande mainstreammedia.  

4.2.2 Validitet och reliabilitet 

Vi har också lagt ett större fokus på att skapa en analys som har hög representativitet, då vi 

anser att detta är ett sätt att uppnå högre vetenskaplighet bland kvalitativa diskursanalytiska 

arbeten.  

Winther Jørgensen och Phillips påpekar att ett sätt att förhålla sig till validitet i kvalitativ 

diskursanalys är att fokusera på sammanhanget, det vill säga att validiteten uppkommer 

genom att studiens analytiska påståenden är sammanhängande (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000: 123). Reliabilitet beskriver de undersökta måttens pålitlighet (Bryman, 2018: 

207), medan validitet beskriver analysramens förklaringskraft för ett fenomen (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000: 123), eller mer exakt om det valda måttet verkligen mäter det 

som det är menat att mäta (Bryman, 2018: 209). Bryman påpekar däremot att de kriterier som 

bestämmer en studies validitet och reliabilitet är utformade för kvantitativa studier, där 
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mätning är en större faktor än kvalitativa studier. Medan många forskare anser att samma 

kriterier även ska gälla för kvalitativ forskning, så påpekar Bryman att det även finns andra 

förhållningssätt gentemot validitet och reliabilitet inom kvalitativ forskning där kriterierna för 

dessa anpassas till kvalitativ forskning. (Bryman, 2018: 465). 

 

4.2.3 Representativitet 

En av de stora utmaningar som diskursiva studier möter är problemet av representativitet. 

Fairclough beskriver hur man genom sammankoppling med speciellt insatta individer inom 

fältet man studerar uppnå en högre nivå av representativitet (Fairclough, 1992: 226). Detta är 

något som vi anser vara svårt att göra i vårt fall då detta troligtvis skulle kräva finans- och 

kryptovalutoexperter, något vi inte har kontakt med. Vi får därmed försöka uppnå 

representativitet genom att istället försöka presentera utsagor i analysen som återfinns i flera 

av texterna.  

Det finns även våran egen subjektivitet och partiskhet som påverkar oss som forskare. Vi kan 

inte träda ut utanför vår egen förståelse och detta förs även vidare till våra val av teori, metod, 

analys och diskussion. Detta gör att vi måste samtidigt reflektera över hur vi kommer till de 

slutsatser vi gör i förhållande till vår egen förförståelse. 

Något som talar för materialets representativitet är valet att fokusera på internationella 

medier. Bitcoin, och kryptovalutor generellt, är starkt kopplade till decentralisering och 

internationalitet. Fenomenet sträcker sig förbi gränser av länder och unioner, vilket leder till 

bitcoin ses som ett globalt fenomen. Därmed har valet av internationella (västerländska) 

medier varit nödvändigt, då en analys av endast svenska medier skulle ge en ofullständig 

analys av bitcoin. (En sådan typ av analys skulle möjligtvis kunna påbörjas om det väl fanns 

studier om bitcoin internationellt och ett tillräckligt underlag av svenska artiklar). Gällande 

valet av de bitcoin-fokuserade sidorna bitcoin.com och coindesk.com grundar sig detta främst 

i deras roll som auktoriteter inom bitcoinvärlden. De två sidorna är båda väl framstående och 

gör sig representativa för kryptonyheter. 

Bryman (2018) påpekar även att representativitet är lättare att uppnå i studier av 

dagstidningsartiklar, eftersom det är lättare att bestämma den population där man inhämtar 

sitt material och eftersom resultaten brukar överlag vara mer tydliga (Bryman, 2018: 668).  
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4.2.4 Etiska överväganden 

Etik är en viktig del av vetenskapliga arbeten och hänsyn måste tas till att deltagare i 

forskningen inte riskerar att komma till skada på grund av att forskningsresultaten publiceras. 

Gällande för detta arbete så är allt material publicerat av nyhetssidorna genom offentliga 

kanaler. Denna typ av material ses som oproblematiska för analys enligt Vetenskapsrådets 

riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2011). Därmed har vi inte lagt någon större vikt gällande att hålla 

författarna av dessa artiklar anonyma. 

4.3 Analytiskt tillvägagångssätt 

Kritisk diskursanalys erhåller inte en strikt metodologisk ansats. Istället föreslås att basera 

tillvägagångssättet på studiens unika egenskaper och möjligheter (Fairclough, 1992: 225). 

Som nämnt ovan under 4.2 Material, så påbörjades en preliminär analys efter att materialet 

insamlades.  

Genom att läsa dessa utvalda delar flera gånger om kunde vi allt mer urskilja exempel på de 

olika teoretiska begrepp som vi valt att fokusera oss på. Som hjälp för att urskilja dessa 

använde vi oss utav Faircloughs beskrivningar av begrepp (ibid: 232 - 238). Dessa beskrivs 

genom frågeställningar om texten, diskursen eller den sociala praktik som tillhör. Då vi inte 

hade denna metodologiska tillgång när det kom till Laclau och Mouffes begrepp så fick vi där 

istället använda oss utav Winther Jørgensen och Phillips förslag till att urskilja hegemoni och 

antagonism (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 57 - 65).  

Följaktligen försökte vi att jämföra dessa brytande diskurser med varandra för att påvisa de 

olika aspekterna av diskursiv förändring och påverkan. Genom att upprätta en antagonistisk 

analys där vi påvisar hur diskurser blir motsägelsefulla efter jämförande kunde vi samtidigt 

förtydliga ideologiska skillnader mellan utsagor och kartlägga antaganden om bitcoin. 

5. Analys  

Under analysen av dessa nyhetsartiklar kunde vi urskilja nio olika diskurser om bitcoin, varav 

sex utav dessa hade en antagonistisk koppling. Dessa var bitcoin som en framtidsinvestering, 

bitcoin som en valuta som stod antagonistiskt mot bitcoin som en spekulativ tillgång, 

legitimeringen av bitcoin, myndigheters inblandning bakom bitcoins volatilitet som stod 
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antagonistiskt mot bitcoins naturliga volatilitet, bitcoin som befriande för individen som stod 

antagonistiskt mot bitcoin som möjliggörande till opportunistisk svarthandel och bitcoin som 

ett hot mot den sociala ordningen. Analysmaterialet bestod utav artiklar från bitcoin-

centrerade nyhetssidor och artiklar från BBC, New York Times, NBC och CNN hämtade från 

två utvalda perioder, nämligen prisökningen av bitcoin år 2017 och rättegången mot Silk 

Road-skaparen Ross Ulbricht år 2015. 

Då de bitcoin-fokuserade hemsidorna ofta hade en positiv syn på bitcoin i texterna medan 

mediejättarna ofta var mer försiktiga om ämnet ledde detta till att det ofta, men inte alltid, 

förekom en stridande förhållning mellan diskurserna. Detta förhållande mellan diskurser 

analyserades som antagonismer, vilket ämnade ge insikt i maktfördelningen rådande bitcoin 

och hur olika aktörer har avsikt att påverka åsikt och författa sin egen diskurs som 

hegemonisk. Dessa antagonismer förekom i vissa fall då textförfattarna beskrev båda 

diskurserna i sina texter eller när vi urskilde två diskurser som motsade varandra.  

Nedan så kommer de diskurser vi valt ut att presenteras, följt av textutdrag från 

analysmaterialet och textuell analys. Ofta presenteras dessa utifrån en antagonistisk syn, där 

vi försöker visa hur dessa motstrider varandra och, genom analys, urskilja den diskursiva 

processen bakom dessa. I de fall där endast en diskurs presenteras utan antagonism råder det 

inte nödvändigtvis en hegemoni i synen mellan diskurserna, då det är möjligt att vi inte kunde 

urskilja en tillräckligt ofta förekommande motsättning.  

5.1 Diskurs: Bitcoin som en framtidsinvestering 

En diskurs som vi lade märke till är en av optimism, där utsagor uttrycker sig positivt om 

bitcoins framtid, trots eventuella bakslag som kan ha skett. Nedan så följer ett citat från en 

nyhetsartikel från NBC News om en bitcoinanvändares perspektiv om prisraset som skedde 

efter bitcoins rekordhöga pris i slutet av 2017:  

Lackey said he views the year as a learning experience. He says he’s made friends in the 

bitcoin community, and he continues monitoring the market in the hope that the prices will 

rebound. "I'm definitely in it for the long term," Lackey said. "I'm really hopeful that there's 

going to be another big bull run. I know I'll make money in a legit bull run." (Chiwaya, 2018, 

19 december) 
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Trots hans misslyckande med att tjäna pengar på sina investeringar, så uttrycker han ändå en 

stark optimism till att det kommer gå bättre för honom i framtiden. Det viktiga i detta citat är 

alltså inte bitcoins tillfälliga negativa utveckling, eller eventuella händelser eller aktörer som 

står bakom denna utveckling, utan den förhoppning han har på bitcoins positiva utveckling i 

framtiden. Bitcoin presenteras därmed som ett långsiktigt fenomen. Trots detta uttrycker 

intervjupersonen endast en förhoppning, vilket tyder på att det finns en viss grad av tvekan 

och därmed en osäkerhet om bitcoins framtid. Detta kan vara ett exempel på vad som 

Fairclough beskriver som låg modalitet (Fairclough, 1992: 159). Dessutom lånas det 

finansiella begreppet “bull run”, vilket används för att beskriva en långvarig positiv 

utveckling i en ekonomisk marknad. Detta visar på en viss intertextualitet då kryptovärlden, 

trots sin säregenhet, lånar begrepp från den rådande ekonomiska diskursen, vilket Fairclough 

beskriver som intertextualitet. (ibid: 117f). 

De positiva förväntningarna förekommer även i Oliver Bussmanns artikel på bitcoinsidan 

Coindesk, där han spekulerar kring bitcoins framtida utveckling under år 2018: 

So, what will the new year bring? Despite the obvious perils in making predictions, I feel 

confident that, among other things, we will see the following: [...] Cryptocurrencies will 

continue to grow, fueled by traditional asset management players and techniques. (Bussmann, 

2017, 12 december) 

I denna utsaga så spekulerar författaren om att kryptovalutor kommer utvecklas i en positiv 

riktning. Bussman visar på en viss självmedvetet, genom att han samtidigt påpekar riskerna 

med sitt spekulerande. Den höga graden av modalitet som uttrycks genom konstaterandet att 

kryptovalutorna kommer utvecklas i en positiv riktning undermineras därmed något med 

författarens erkännande att han endast spekulerar, vilket i sin tur innebär att utsagan har en 

lägre grad av modalitet (Fairclough, 1992: 159). Dessutom påpekar författaren det att detta 

endast kan ske med hjälp av en viss anpassning till traditionella finansiella tillvägagångssätt, 

vilket innebär att en viss grad av legitimering krävs för att bitcoin ska kunna utvecklas i den 

riktning som författaren önskar.  

This is certainly what we see in the “Crypto Valley” in Switzerland. As the President of the 

Crypto Valley Association, I hope readers will forgive me for predicting – or at the least, 

pitching for – the continued success of Switzerland as a blockchain ecosystem. (Bussmann, 

2017, 12 december) 
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Vidare i artikeln så refererar Bussman till “Crypto Valley”, det vill säga en särskild region i 

Schweiz som är framträdande i den finansiella och teknologiska industri som existerar kring 

bitcoin. Detta kan ses som en referens till Silicon Valley, som är världskänt som ett centrum 

för teknologisk utvecklingen. Denna referens uttalas av ledaren för den organisation som 

representerar dessa företag, vilket både anspelar på en högre trovärdighet för hans uttalande 

med tanke på hans erfarenhet och kunskap inom ämnet och även innebär att det ligger i 

författarens intresse att skapa denna slags positiva representation. Detta kan tolkas som ett 

försök till att legitimera bitcoin utan att nödvändigtvis ställa den under traditionella 

finansinstitutioners kontroll. Genom att färga det som skrivs som ett expertutlåtande från en 

auktoritetsfigur så vill författaren koppla bitcoin till framgång och ekonomisk utveckling, 

även för de företag som för närvarande inte är involverade i kryptovalutemarknaden. Detta 

kan tolkas som en form av artikulering (se Laclau & Mouffes användning i Laclau & Mouffe, 

2008: 157 - 166) där bitcoin blir en nödvändig del i en ekonomisk omvandling. Dessutom så 

undergrävs författarens säkerhet i bitcoins framtid genom att han i efterhand beskriver sin 

optimistiska förutsägelse som ett förslag. Detta kan tolkas som att han förmedlar sina idéer 

om bitcoins framtid som någon annans ansvar att förverkliga.  

Samtliga av utsagorna ovan uppvisar en högst optimistisk syn på framtiden för bitcoin och 

andra kryptovalutor. Några representerar eventuella tillbakagångar som temporära och som 

en del av bitcoins framstegsprocess, vilket innebär att det till större del fokuseras på bitcoins 

långsiktiga utveckling och framtid. Det finns även en stark grad av instämmande för många 

av dessa optimistiska utsagor, men med en viss grad av osäkerhet. Detta kan tolkas som en 

lägre grad av modalitet (Fairclough, 1992: 158f, 161f). Dessutom finns det en intertextuell 

aspekt i citaten vi har valt, då dessa i sig citerar andra som de har intervjuat eller frågat om 

ämnet (Fairclough, 1992: 105 - 107, 110, 113, 118). Det gemensamma för många av dessa 

utsagor är att de återkommer oftast i de tidskrifter som har kryptovalutor som fokus, eller från 

personer med personliga intressen i bitcoin, vilket innebär att det ligger i deras intresse att 

bilda en positiv framställning av kryptovalutor, även om denna framställning är behäftad med 

osäkerhet.  
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5.2 Antagonism: Bitcoin som en valuta jämfört med bitcoin som en 

spekulativ tillgång 

Bitcoin och den infrastruktur som den bygger på, det vill säga “the blockchain”, är 

konstruerad för att möjliggöra transaktioner med bitcoin, men en stor del av materialet 

beskriver istället bitcoins värde mer som en spekulativ tillgång. I de artiklar som rapporterar 

om bitcoins snabba positiva prisutveckling år 2017 så omnämns bitcoin som en kryptovaluta, 

men än viktigare så kopplas kryptovalutan till ett marknadsvärde mot amerikanska USD 

genom artiklarnas rubriker. Ett exempel av detta är BBC:s “Bitcoin crosses $10,000 

milestone” och de andra artiklar från både BBC och Coindesk som spårar bitcoins 

prisuppgång. Genom detta så sker en form av artikulering (Laclau & Mouffe, 2008: 157 - 

166), då det konstrueras en bild av bitcoin som en spekulativ resurs, som kan köpas och säljas 

enligt en viss förväntad ekonomisk utveckling och för att eventuellt göra en ekonomisk vinst. 

Denna vinst är dock inte avkastning i form av själva valutan bitcoin, utan i form av någon 

annan fiatvaluta, som till skillnad från bitcoin konstruerats som något av värde för 

transaktioner, för konsumtion eller vidare investeringar. Även Bussmann beskriver explicit 

bitcoin som en spekulativ resurs:  

We were all somewhat surprised – if pleasantly so – by how well cryptocurrencies did in 2017 

as a speculative asset. Indeed, growth was spectacular, with the asset class rising from $14 

billion in December 2016 to over $450 billion in December 2017 in terms of market 

capitalization. (Bussmann, 2017, 12 december) 

Både kryptovalutemedierna och massmedierna bildar därmed samma slags representation av 

bitcoin, det vill säga att bitcoin är en spekulativ resurs (Fairclough, 1992: 128). Genom denna 

artikulering så ändras bitcoins associationer, vilket med sannolikhet kan påverka den sociala 

praktiken bakom bitcoin (Laclau & Mouffe, 2008: 157 - 166). Att presentera bitcoin som en 

investering leder till att det lockar fler investerare och riskkapitalister, som ser bitcoin som ett 

medel för kortsiktig ekonomisk vinst och inte som ett långsiktigt projekt med syftet att 

etablera en ny valuta. Ett exempel på detta beteende beskrivs i NBC News: 

Blockchain Intelligence Group president Shone Anstey attributed the steep drop to skittish 

investors who bought in during the price craze and then unloaded it as the price began to fall. 

(Chiwaya, 2018, 19 december)  
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Här beskrivs konsekvenserna av den uppmärksamhet som bitcoin fick på grund av sitt ökande 

pris, det vill säga “the price craze”. Denna prisuppgång lockade investerare, som i sin tur drev 

upp priset ännu mer, men som också ledde att priset kraschade så fort dessa investerare 

började sälja. Därmed görs en koppling mellan bitcoin-priset och den spekulativa handel som 

sker med denna valuta, vilket kan ses som ett exempel på vad Fairclough beskriver som 

transitivitet (Fairclough, 1992: 179f).  

En möjlig anledning till att framställningen av bitcoin som spekulativ resurs har gjorts kan 

vara bitcoins prisvolatilitet. Detta innebär att bitcoin är opassande som traditionell valuta, 

men gör det därmed mer attraktivt för just den spekulativa handel som beskrivs innan.  

I de fall där bitcoin beskrivs mer som ett transaktionsmedel så gör de det i samband med 

kriminella aktiviteter. Det finns relativt få referenser till legitima möjligheter för 

bitcointransaktioner, men många av artiklarna i massmedierna beskriver hur kriminella 

utnyttjar bitcoin som ett anonymt och svårspårat sätt att hantera pengar. Detta är något som 

återkommer i större detalj nedan. 

5.3 Diskurs: Legitimeringen av bitcoin 

En volatil tillgång som bitcoin kan möjliggöra spekulativ handel, men denna egenskap hos 

valutan leder även till uppmaningar att inte investera i bitcoin. I många av våra artiklar citeras 

experter och myndigheter, som påstår att kryptovalutor i dess nuvarande form är en farlig 

investering på grund av dess volatila natur och på grund av att den saknar det institutionella 

stödet som fiatpengar har. I en artikel från BBC så går det att läsa om de varningar som 

existerar kring bitcoin: 

Andrew Bailey, head of the Financial Conduct Authority, told the BBC that neither central 

banks nor the government stood behind the "currency" and therefore it was not a secure 

investment. Buying Bitcoin, he said, was similar to gambling - and had the same level of risk. 

"It's not a currency, it's actually not regulated in its Bitcoin form," Mr Bailey told me in an 

interview for Newsnight. (Ahmed, 2017, 14 december) 

I detta exempel så säger Bailey, i sin roll som finansiell auktoritet, att bitcoin är en dålig 

investering just på grund av avsaknaden av institutionell backning av bitcoin och den brist på 

regleringar som detta innebär. Bailey liknar det hela till betting, och inte som någon form av 

säker investering, då den är för riskabel. 

http://www.bbc.co.uk/programmes/b006mk25
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Här kan man lägga märke till en ideologisk aspekt bakom detta uttalande. Representanter för 

stora finansiella institutioner hävdar att bitcoin är en riskabel investering, vilket implicerar att 

det enda säkra att investera i är de tillgångar som på ett eller annat sätt är sanktionerade av 

banker och andra finansiella institutioner. En möjlig implicit mening i detta är att bitcoin är 

ett hot mot storbankerna, så länge som de inte har institutionell kontroll över bitcoin. 

Fairclough stödjer tolkningen av detta som ideologisk genom hans distinktion att ideologi 

inte endast kan urskiljas genom texten i sig, det är även av betydelse att se ideologin som 

strukturerande utanför texten (Fairclough, 1992: 89). Genom att tolka kontexten av att texten 

produceras av dessa institutioner, som har intresse att producera och återskapa sig själva som 

auktoritära inom finanssektorn, kan en ideologisk förklaring implementeras. 

Det finns belägg i vårt material för att de traditionella finansiella institutionerna vill just 

etablera denna slags kontroll över bitcoin. Detta kan verka som ännu en motsägelse med 

tanke på bitcoins ursprungliga mål, som är att bitcoin ska vara ett decentraliserat och 

oberoende transaktionsmedel, men många artiklar beskriver erkännande och investering i 

bitcoin av traditionella banker och institutioner som något positivt, då det innebär en ökad 

stabilitet och legitimitet för bitcoin. Till exempel går det att läsa i en artikel av BBC, som 

beskriver hur amerikanska regulatorer tillät handel av bitcoin i två traditionella finansbanker:  

The announcement from the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) that it will 

allow investors to buy and sell "future" contracts in bitcoins - an agreement to buy the crypto-

currency, for example, in three months time at a certain price - was seen as a watershed 

moment for Bitcoin.  (BBC, 2017, 1 december)2 

I exemplet ovan så beskriver författaren det nya, institutionaliserade, sättet att handla med 

bitcoin. Men till skillnad från tidigare, då bitcoin bara kunde köpas och säljas på 

specialiserade hemsidor, så har nu fler människor tillgång till valutan, då den handlas likt 

många andra liknande obligationer. Detta sker dock med den amerikanska statens tillåtelse 

och via de företag som de tillåtit bedriva denna handel. I en senare artikel från 2017 så 

beskriver BBC vilken effekt detta har haft:  

 

 

 

2
 Artikelförfattare saknas. 
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 Cambridge Global Payments director of global product and market strategy Karl Schamotta 

said that move was behind the latest rally: "The perception in households around the world 

that the CME and the CBOE are providing legitimacy to Bitcoin is really what is driving the 

massive rally here." (BBC, 2017, 7 december)3 

I detta exempel uttrycks det explicit att denna tillåtelse för handel med bitcoin har ökat 

bitcoins anseende hos gemene man och att det har haft en påverkan på den dramatiska 

prisökningen år 2017. Därmed konstrueras en koppling mellan institutionell inblandning, 

legitimering och bitcoins marknadsvärde, vilket kan tolkas som en transitiv koppling 

(Fairclough, 1992: 180 - 183). Detta kan ses som ett resultat av investerare som vill göra vinst 

på denna framgång och inte nödvändigtvis som något som hjälper bitcoin att utvecklas i sin 

egen takt till en egen valuta.  

Samtliga utdrag ovan beskriver den positiva aspekten av det ökande intresset för 

kryptovalutor bland etablerade investerare och finansiella institutioner. Genom att ta del av 

expertis och tjänster som existerar i den traditionella finansmarknaden så menar författarna 

att bitcoin kan få den status och legitimitet som krävs för att locka ännu fler användare, 

genom att bevisa att marknaden är pålitlig och stabil. Det finns därmed ett implicit 

erkännande att kryptovalutor vid tiden för skrivande är en instabil investering, men att detta 

kan komma att ändras om denna marknad anpassar sig efter den traditionella finansiella 

marknaden, vilket i sin tur innebär att bitcoin måste underkasta sig institutionell kontroll.  

5.4 Antagonism: Myndigheters inblandning bakom bitcoins 

volatilitet jämfört med bitcoins naturliga volatilitet 

Priset på bitcoin må vara volatilt, men enligt diskursen kring legitimering som beskrivs ovan 

så kan bitcoin ändå få ett större anseende, genom att ge traditionella institutioner större 

kontroll över valutan. Därmed så görs det i många artiklar en koppling mellan vissa 

myndigheters och institutioners agerande gentemot bitcoinmarknaden och dess 

prisutveckling. Denna kan beskrivas som transitiv i enlighet med Faircloughs definition av 
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begreppet (Fairclough, 1992: 180f). I BBC så kan man till exempel läsa om möjliga faktorer 

för bitcoins drastiska prisuppgång:  

One factor that may have helped was the US-based derivatives marketplace operator CME 

Group's announcement at the start of the month that it planned to launch a Bitcoin futures 

product before the end of 2017, which bolstered confidence in its prospects. (BBC, 2017, 29 

november) 4 

I citatet ovan så spekuleras det till exempel om hur finansbolaget CME Group kan ha 

påverkat bitcoinpriset och marknaden på ett positivt sätt genom att möjliggöra investeringar i 

bitcoin genom deras företag. Men myndigheters agerande kan även leda till en negativ 

utveckling: 

"We're really seeing the death of the ICO," Anstey said. "It's no surprise that the SEC is going 

after them and is going after the promoters. They're creating a lack of confidence in the 

system." (Chiwaya, 2018, 19 december) 

Till skillnad från de föregående utdragen så är det här exemplet mer pessimistiskt, då den 

uttrycker att fenomenet ICO (Initial Coin Offerings, det vill säga introduktion av nya 

kryptovalutor på marknaden) är “dött”. Som anledning till detta så utpekas den amerikanska 

statliga myndigheten SEC (United States Securities and Exchange Commission) och dess 

agerande gentemot kryptovalutemarknaden som det huvudsakliga skälet för nedgången i 

lanseringen av nya kryptovalutor. Genom användningen av uttrycket “It’s no surprise” så 

antyds det att detta var ett förväntat resultat, baserat på uttalarens uppfattning om 

myndigheten, men lägger dock skulden och gör därmed en transitiv koppling till de som 

marknadsför nya kryptovalutor (Fairclough, 1992: 180 - 183). Därmed så skiftar fokus från 

kryptovalutemarknaden i stort och hamnar istället på de som missköter sig på den.  

Av intresse här är även hur etablerade finansiella institutioner och statliga myndigheter 

representeras som syndabockar för bitcoins misslyckande. Detta är ett klart exempel på 

transitivitet, där dessa aktörer skuldbeläggs för bitcoins dåliga utveckling och där deras 

agerande gentemot bitcoin utmålas som något negativt (Fairclough, 1992: 180 - 183). Genom 
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att lyfta fram dessa aktörer som en hämmande kraft som stoppar bitcoins utveckling genom 

regleringar, så kan man märka av spår av en viss libertariansk diskurs. Detta leder i sin tur till 

styrkandet av kryptovalutornas position som ett alternativ för de som känner sig begränsade i 

den etablerade finansmarknaden (Fairclough, 1992: 87). 

5.5 Antagonism: Bitcoin som befriande för individen jämfört med 

bitcoin som möjliggörande till opportunistisk svarthandel 

År 2011 lanserades en hemsida vid namn Silk Road. Det kom att bli en av världens första 

virtuella svarta marknader. Hemsidan byggde på ett anonymt anslutningssystem och hade en 

mängd olika produkter som såldes, allt genom bitcoin. År 2013 stängs hemsidan ner av den 

amerikanska regeringen och en utredning av skaparen, Ross Ulbricht, inleds. År 2015 döms 

Ulbricht till livstids fängelse utan möjlighet till omprövning. Under tiden som Ulbricht 

åtalades så publicerades en mängd artiklar om honom och, för denna studies intresse, bitcoins 

roll i svarta marknader. Nedan så följer utdrag ur dessa artiklar, där vi kan urskilja hur bitcoin 

knyts till händelsen. 

Ett flertal artiklar refererar till Silk Road-projektet som en uppfyllelse av skaparen Ross 

Ulbrichts ideal för en fri och öppen marknadsplats, som värnar om dess användares 

personliga integritet. Detta kopplar därmed bitcoin, och de nya marknader som det möjliggör, 

till en större libertariansk diskurs genom sitt fokus på den individuella friheten som ett 

önskvärt mål. Detta kan tolkas som en form av intertextualitet (Fairclough, 1992: 87f).  

Ulbricht, a college grad from Penn State, explained that he created Silk Road to empower 

people by providing them with "privacy" and "anonymity." Ulbricht also apologized to the 

family members in court of two people who had died from overdoses from drugs they had 

purchased on Silk Road. (Seagall, 2015, 29 maj) 

Citatet ovan, som är taget från CNN:s reportage av domslutet mot Ross Ulbricht, beskriver 

den koppling som Ross Ulbricht själv gör i samband med sin motivering till skapandet av 

Silk Road. Det kan jämföras med Faircloughs begrepp transitivitet (Fairclough, 1992: 180 - 

183). Enligt Seagall så ville Ulbricht själv, med hjälp av bitcoin och dess tillhörande digitala 

infrastruktur, bilda en fri och öppen marknad, medan de överdoser som detta agerande 

indirekt ledde till var oavsiktliga, vilket han implicerar genom att be om förlåtelse. Detta sker 

dock i kontexten av en rättegång, vilket kan innebära att det ligger i hans intresse att 
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återartikulera den koppling som hans handlingar och detta utfall har (Laclau & Mouffe, 2008: 

158).  

Lyn: He's very idealistic and I could see Ross thinking, "I want to create an open market 

where people can freely trade." (Seagall, 2015, 6 februari)  

Citatet ovan är ännu ett exempel på den avsaknad av transitiv koppling mellan bitcoin och 

kriminella handlingar. Denna diskurs är vanligt förekommande i de artiklar och uttalanden 

från personer som stödjer Ross och Silk Road-projektet. Därutöver så brukar de negativa 

aspekterna av förverkligandet av detta projekt, det vill säga den illegala handel som den 

möjliggjorde, antingen ignoreras eller beskrivas som en oavsiktlig konsekvens. Genom detta 

förnekande görs en transitiv koppling mellan Silk Road-projektet och uppfyllandet av det 

libertarianska idealet för en fri marknad, men inte mellan Silk Road och det egentliga utfallet 

(Fairclough, 1992: 87f, 180 - 183). Det finns dock ett fåtal undantag i materialet. Sedgwick 

beskriver i en artikel från Coindesk om hur forumdiskussioner om en hypotetisk digital 

drogmarknad förutspådde grundandet av Silk Road:   

“As a Libertarian, the thing I love most about the Bitcoin project is the chance that it could be 

truly disruptive,” wrote early Bitcointalk user ‘teppy.’ It was June 2010, and Bitcoin was still 

very much in its infancy, with its potential use cases still being figured out. “I think that drug 

prohibition is one of the most socially harmful things that the US has ever done, and so I 

would like to do a thought experiment about how a heroin store might operate, accepting 

Bitcoins, and ending drug prohibition in the process,” continued teppy, before outlining his 

idea for how such a venture would operate. (Sedgwick, 2019, 18 augusti)  

I detta exempel artikulerar den citerade forumanvändaren en koppling mellan bitcoin och den 

disruptiva effekten som den kan ha på de existerande narkotikalagarna, som han enligt sin 

uttalade libertarianska övertygelse ser som skadligt. Genom detta så uttrycks en antagonism 

mot den amerikanska staten, vars droglagar kan ses som en del i den diskursiva hegemoni de 

har konstruerat. Bitcoin ses därmed som ett användbart medel i denna kamp, då de har de 

egenskaper som underlättar kampen mot den hegemoniska ordningen. Denna kommentar 

skrevs, enligt artikeln som den citeras i, innan grundandet av Silk Road, men pekar på den 

diskursiva koppling mellan bitcoin och svarthandel som gjordes redan då.  

 

I många av nyhetsartiklarna om Ross Ulbricht-fallet så omnämns bitcoin explicit som en 

central del i Silk Road-verksamheten. Samtidigt som nyheternas beskrivning av Ross 

https://bitcointalk.org/index.php?topic=175.0
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Ulbricht inte skiljer sig från andra brottslingar på samma nivå, så understryks den roll som 

bitcoin och dess tillhörande digitala infrastruktur har spelat i utvecklingen av Silk Road, till 

exempel här från BBC:  

And there is the vast scale of the operation, which not only targeted a neighbourhood or 

city but the entire world, supposedly offering an online safe haven for drug dealers 

where they could conduct untraceable deals. [...] The Silk Road operated as a "hidden 

service" on the Tor dark web network allowing people to use it anonymously. 

Anonymity was also aided by payments for drugs and other services being carried out in 

bitcoins. (BBC, 2015, 13 januari)5 

Utdraget ovan är ett exempel på den explicita transitiva koppling som görs mellan 

bitcoin och den digitala infrastrukturen där Silk Road var etablerad (Fairclough, 1992: 

180 - 183). Bitcoins decentraliserade och anonyma natur beskrivs som en central del i de 

brott som begicks inom ramen för Ulbrichts verksamhet, då dess anonyma egenskaper 

underlättade dessa aktiviteter. Detta kan ses som en form av artikulering, då bitcoin 

genom denna beskrivning artikuleras som signifikant i en ny typ av brottslighet, vilket 

innebär att det samtidigt får en implicit stämpel som olämpligt för legitima transaktioner 

(Laclau & Mouffe, 2008: 157 – 160). 

5.6 Diskurs: Bitcoin som ett hot mot den sociala ordningen  

Det finns belägg för en transitiv koppling mellan bitcoin och kriminalitet i många av de 

artiklar som vi har analyserat. I New York Times reportage om rättegången så beskrivs 

Ulbrichts handlingar som särskilt destruktiva just på grund av fallets koppling till bitcoin:  

Mr. Ulbricht had faced a minimum of 20 years in prison on one of the counts for which he 

was convicted. But in handing down a much longer sentence, Judge Forrest told Mr. Ulbricht 
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that “what you did in connection with Silk Road was terribly destructive to our social fabric.” 

(Weiser, 2015, 29 maj) 

Domaren som citeras i detta utdrag motiverar det långa straffet som utgavs genom att explicit 

beskriva brotten som begicks som förödande för den sociala sammanhållningen. Men det är 

inte brotten i sig som är ödeläggande, utan själva Silk Road-verksamheten som till stor del 

möjliggjorts med hjälp av bitcoin. Detta kan ses som ett exempel på artikulering där domaren 

bidrar till en implicit diskurs av bitcoin inte bara som möjliggörande för illegal 

narkotikahandel, utan som något samhällsförödande (Laclau & Mouffe, 2008: 159, 164f). 

Denna utsaga, genom att uttalas av en högst respekterad och ansedd individ, gör det därmed 

svårare att skapa en återartikulation av bitcoin som något legitimt, som något som kan 

användas för lagliga transaktioner.  

5.7 Jämförelse av diskurser  

I samtliga medier som skrev om bitcoins prisutveckling i slutet av 2017, så framställs bitcoin 

till största del som en spekulativ tillgång. Detta skiljer sig markant från bitcoins “officiella” 

beskrivning som en valuta, det vill säga ett transaktionsmedel. Detta är en av de diskurser 

som återfanns i både massmedier och mer bitcoin-fokuserade medier, till exempel genom att 

båda medierna grundade sina rapporter om prisuppgången 2017 i just dess marknadspris. 

Även i de mer bitcoin-orienterade medierna så korrelerades bitcoins framgång och tillväxt 

med denna ökning i marknadspris. Detta kan tolkas som en konsekvens av bitcoins volatila 

pris, som gör det mindre lämpligt som transaktionsmedel, men som däremot lockar 

investerare och riskkapitalister som vill göra vinst på den spekulativa handel som detta 

möjliggör.  

De diskurser som existerar kring legitimeringen av bitcoin skiljer sig relativt lite mellan de 

två olika slags material som vi har undersökt. Medan bitcoin-sidorna påpekar det positiva 

med att traditionella finansiella institutioner anammar bitcoin och den infrastruktur det 

bygger på, så menar många experter som citerats i massmedierna att bitcoin bara kan 

“stabiliseras” och bli acceptabel på ett bredare plan endast om de traditionella institutionerna 

lyckas reglera dessa. En tolkning av denna diskurs är att det existerar ett implicit hot från 

bitcoin och den blockchain-infrastruktur som den bygger på. Utöver detta bildar den en 

antagonism som utmanar de antaganden som finns om hur ett finansiellt system borde vara 

konstruerat, vilket gör detta till exempel på antagonism inom diskurser (Laclau & Mouffe, 

2008: 182f). Därmed blir det enda sättet att få kontroll över detta att anpassa bitcoin efter 
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traditionella finansiella strukturer. Dessutom kan man se den representation av bitcoin som 

spekulativ resurs som beskrivits innan som förmånligt för dessa institutioner, då detta gör 

bitcoin till ännu ett vinstgivande investeringsobjekt. Samtidigt motverkar detta bitcoins 

legitimering som ett transaktionsmedel, som på grund av sin unika struktur undgår 

institutionell kontroll.  

Bitcoins decentraliserade och pseudo-anonyma egenskaper möjliggör effektiva transaktioner 

på en större skala, som i teorin är ospårbara. Medan bitcoinanvändare ser detta som positivt, 

då detta möjliggör fria och öppna marknader, och på ett bredare plan gör upp med de brister 

som existerar inom traditionella finansiella institutionerna, så har det i massmedier 

associerats med kriminalitet och nya former av brott. En central aspekt i Silk Road-fallet var 

just bitcoin, som möjliggjorde den anonyma digitala marknadsplatsen. Diskursen kring Silk 

Road skiljer sig därmed mellan de två olika sidorna, då den ur bitcoinanvändares ögon sågs 

som en fri marknad, och att Ross inte borde stå till svars för den illegala aktivitet som pågick 

där, samtidigt som massmedier beskrev bitcoin och Silk Road som en central och 

möjliggörande aspekt i de kriminella aktiviteter som pågick på sidan. Medan spår av den 

tidigare nämnda diskursen förekommer i mainstream-medier genom till exempel citat från 

bitcoinanvändare, så får den senare diskursen en större plats, genom att bitcoin beskrivs som 

en central del i Silk Road-verksamheten. Eftersom denna konstruktion framkommer till 

största del i massmedierna så kan man beskriva det som att den får en hegemonisk ställning, 

och att Silk Road-fallet är det första i många fall där bitcoin kommer kopplas direkt eller 

indirekt till kriminella aktiviteter. Detta har kopplats till Laclau & Mouffes teori om 

hegemonisk etablering (Laclau & Mouffe, 2008: 195 - 200).  

6. Diskussion 

Avslutningsvis så följer en diskussion av arbetets analys. Detta avsnitt summerar analysen 

och återkopplar till syftet och frågeställningarna bakom studien. Utöver detta så återkopplar 

vi även till den tidigare forskningen och analysresultaten, för att skapa möjliga kopplingar till 

tidigare resultat och forskning. Efter detta följer ett avsnitt som väger valet av teori och 

metod, för att förstå vad som möjliggjordes och begränsades under arbetet. Till slut så 

beskrivs möjliga områden för fortsatt sociologisk forskning av bitcoin. 



38 

6.1 Sammanfattning av analys 

Vi har i analysdelen undersökt hur bitcoin framställs i nyhetsartiklar. Detta gjordes utifrån 

våra frågeställningar, som handlade dels om vilka diskurser om bitcoin som framkommer i 

materialet, dels hur dessa diskurser konstrueras och reproduceras textuellt. Denna studie visar 

därmed på vilka diskurser som återfanns i materialet och även hur de artikuleras textuellt 

genom att kopplas till olika skeenden och fenomen.  

Som resultat av bitcoins ursprung och säregna egenskaper jämfört med andra valutor, så finns 

det en gemensam uppfattning av bitcoin som ett innovativt och banbrytande fenomen. De 

diskurser som konstruerar bitcoin som till största del positivt påpekar att det är ett nödvändigt 

steg i den ekonomiska utvecklingen, då bitcoins decentraliserade natur gör det till ett mer 

effektivt transaktionsmedel, speciellt när det gäller digitala transaktioner. Men paradoxalt nog 

så beskrivs bitcoin i många fall som en rent spekulativ resurs, vars värde existerar i dess 

prisvolatilitet, vilket undergräver dess värde som ett transaktionsmedel. Detta var ett 

överraskande resultat, speciellt då till och med bitcoin-sidorna beskrev bitcoin inom den 

ramen. En anledning till detta kan vara att eftersom bitcoin representeras just som en 

spekulativ resurs, så kommer det locka de individer som är intresserade av just den aspekten 

av bitcoin och som därmed inte kommer ha samma intresse av bitcoins utveckling som 

valuta. Därmed kommer den media som fokuserar på bitcoin reflektera detta och reproducera 

denna konstruktion i sina publikationer.  

Legitimering var även en återkommande diskurs, som kort sammanfattat benämner den 

process av accepterande och tillämpande av bitcoin som ett legitimt transaktionsmedel. Inom 

ramen för bitcoin-sidornas diskurs så innebär detta att allt fler företag och ekonomiska 

institutioner anammar bitcoin och dess tillhörande infrastruktur i de existerande ekonomiska 

strukturerna. Dessutom skapas legitimitet för bitcoin genom konstruktionen av institutioner 

med fokus på bitcoin, vars representanter skapar förtroende för valutan. Men denna diskurs 

kopplas även till den tidigare nämnda diskursen som framställer bitcoin som en spekulativ 

resurs. I detta fall framställer traditionella finansiella institutioner bitcoin som en osäker och 

riskabel investering. Trots detta så har ett antal stora företag blivit involverade i 

kryptovalutemarknaden och erbjuder möjligheter för handel med bland annat bitcoin. Detta 

kan dock ses som ett försök att få kontroll över marknaden för sin egen vinst och inte för att 

på något sätt hjälpa bitcoins utveckling som transaktionsmedel.  
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I de fall som bitcoin benämns som ett transaktionsmedel så kopplas det inom diskursen 

endast som handlande av kriminella varor. I samband med fallet Ross Ulbricht så kopplas 

hans brott till de anonymiserande egenskaper som bitcoin och dess tillhörande infrastruktur 

innehar, som i sin tur har möjliggjort illegal handel på en stor skala. Likt den mer positiva 

diskursen så har bitcoin onekligen haft en stor påverkan på samhället, men denna påverkan 

framställs som negativ, då bitcoin och den digitala miljö som de används i har destabiliserat 

den sociala ordningen genom att möjliggöra brottsliga handlingar på en större skala.  

6.1.1 Analys och tidigare forskning 

Eftersom det inte fanns någon diskursanalytisk eller på annat sätt sociologisk studie om 

bitcoin, så var det någorlunda svårt att hitta relevant tidigare forskning. Eftersom vi var 

intresserade av den sociala aspekten av ekonomi, och även hur ekonomiska fenomen och 

objekt representeras, så låg fokuset för tidigare forskning på hur ekonomin kan påverkas och 

konstitueras socialt.  

En av de diskurser som vi har konstaterat är inspirerad av den tidigare forskning kring 

valutors legitimitet. Men medan denna forskning beskrev alternativa valutor och de faktorer 

som påverkar dess legitimitet, så har denna studie fokuserat på hur legitimitet konstitueras 

diskursivt om just bitcoin. Därmed har vi konstaterat att det kan ske på två olika sätt: att nya 

institutioner skapas för att främja bitcoin, eller att bitcoin får institutionellt stöd från redan 

etablerade företag och banker.   

I många av diskurserna så kan det tolkas som att bitcoin har ett större symboliskt värde än 

dess rent objektiva ekonomiska värde som transaktionsmedel. Beroende på diskurs så är 

bitcoin antingen en symbol för den fria handeln på en större skala, eller något som möjliggör 

socialt förfall genom dess allmänt kända bruk som transaktionsmedel för illegala varor och 

tjänster. Detta kan kopplas till Zelizers argument, då bitcoin genom dessa framställningar 

behäftas med ett symboliskt värde som överstiger dess materiella, objektiva värde. Detta kan 

förklara dels varför många kriminella ser bitcoin som mer passande för sina ändamål, vilket i 

sin tur kan leda till att användare av bitcoin stämplas som avvikande och kriminella och att 

det kan bli svårare för företag att acceptera bitcoin om det finns en misstanke att de kan ha 

kommit från kriminella aktiviteter.  
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6.1.2 Analys och teori & metod 

Användning av Fairclough och Laclau & Mouffes teori har möjliggjort analys av bitcoin 

utifrån både textanalys och större ett samhälleligt och socialt perspektiv. Det har specifikt 

givit oss tillgång till textuell konstitution, artikulering, hegemoni och antagonism  

Genom att utgå från Faircloughs teoretiska och metodologiska ansats så har vi i denna analys 

kunnat komma åt de diskurser som uttrycks i texterna. Men medan Faircloughs 

metodologiska ansats är användbart vid analys av den textuella konstitueringen av diskurser, 

så finns det inte så mycket att gå på när det kommer till att analysera den sociala aspekten av 

diskurser, trots att Fairclough påpekar att det är en viktig faktor. Därför har vi valt att 

använda oss av några av Laclau och Mouffes begrepp för att förklara den sociala aspekten. 

Genom att göra detta så har vi kunnat analysera de diskursiva antagonismer som existerar i 

materialet och även artikulation av diskursiv hegemoni inom vissa delar.  

Man bör dock ha i åtanke även de begränsningar som val av teori och metod har medfört på 

arbetet. Medan vi förvisso har lyckats få användning av forskningsansatsen i analysen, har 

våra val också tvingat oss att välja mellan teoretiska begrepp och fokus. Vi valde att lägga 

stor vikt kring förklaring av orsaksförlopp och konstituering av mening genom text. Det finns 

många andra vinklar och aspekter som hade kunnat undersökas i förhållande till bitcoin 

utifrån en diskursanalys, exempelvis diskursiv förändring av texterna över tid, andra 

institutioners uttalanden om bitcoin som även kan ha påverkat dessa texter eller andra typer 

av material, som offentliga debatter, där det framkommer tydligare intertextuella kopplingar. 

Alla dessa anser vi vara av intresse för forskning och har i mån av tid, arbetsutrymme och 

möjlighet, inte använts som en del av studien. Däremot anser vi att fortsatta studier skulle 

vidare ha möjlighet att analysera dessa aspekter och andra, speciellt i relation till denna 

studie. 

6.2 Förslag för fortsatt forskning 

Som tidigare nämnt är möjligheterna för vidare sociologisk forskning av bitcoin rätt fria, då 

väldigt få studier finns tillgängliga idag. Även andra aspekter av diskursanalytiska studier har 

stora möjligheter att gå vidare från vad detta arbete har påbörjat.  

Ett område med koppling till bitcoin som vi tror kan vara av intresse är de så kallade Darknet 

Markets som fortfarande existerar på många dolda delar av internet. Dessa är direkt 

inspirerade av Silk Road och fokuserar på samma slags handel som Silk Road möjliggjorde. 
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Här tänker vi att det skulle vara möjligt att göra diskursanalys kring hur folk argumenterar 

kring deras existens, eller eventuellt andra sociologiska studier, som till exempel undersöker 

hur tillit kan uppkomma trots dess olagliga och anonyma natur.  

En annan aspekt av just Silk Road-fallet var hur folk argumenterade kring Ross Ulbrichts 

oskuld. Detta är något som vi tror skulle kunna undersökas närmare med hjälp av 

diskursanalys med andra dömda brottslingar som har större kampanjer tillämpade för deras 

frigivning. Ett alternativt sätt att även göra denna studie hade kunnat vara att använda sig av 

Bacchis ansats för att undersöka de problemrepresentationer som existerar kring bitcoin och 

istället analysera vad som inte sägs om kryptovalutor.  
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