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Abstract 

The purpose of this assignment is to explore the advantages and disadvantages of 

introducing a digital cryptocurrency issued by the National Bank of Denmark. 

Within the scientific discipline, the Danish National Bank provides two possible 

solutions, which we will try to investigate further: Solution A is an anonymous 

central bank issued cryptocurrency, that promotes a decentralization of economic 

power. Solution B is a central bank issued cryptocurrency, in which Danish citizens 

would have a deposit account with the Danish National Bank. Either solution would 

put the central bank in competition with private banks. Such implementations 

would imply grave changes to the current economic structure, regardless of the 

solution chosen. This thesis will provide a basic explanation of the fundamental 

principles of cryptocurrency in order to provide the reader with technological 

insights into the possibilities and limitations of cryptocurrencies. It then seeks to 

research the effects of said solutions through theories of diffusion as put forth by 

Everett Rogers to investigate possible disadvantages in the implementation phase 

as well as pose questions to the inherent political traits of technological innovations 

as theorized by Langdon Winner. In collaboration, the theoretical basis will seek to 

shed light on possible advantages and disadvantages of using cryptocurrency as a 

substitute for physical banknotes. In conclusion we find that by adopting a digital 

cryptocurrency as issued by a central bank, whether a CBCC is designed to be 

totally or partially anonymous, the implications will result in great political effects. 

Furthermore, we conclude that upon implementation, the process of diffusion plays 

an important role on how the technology is perceived by the different user groups. 
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Indledning 

Problemfelt 

Den kontantløse fremtid 

Brugen af kontanter i fysiske butikker, er i løbet af de sidste tre år faldet i en sådan 

grad, at en fortsat tendens vil se Danmark fuldstændig kontantløst inden 2025 

(Littauer, M. | 2018). En udfasning af kontante penge, medfører at private banker 

står for hele pengeskabelsen i Danmark. Den tendens giver en 

konjunkturforstærkende effekt på økonomien, en bidragende effekt til finanskriser. 

Den igangværende udfasning af kontanter optræder derfor som et problem, da det 

fører til en stigende magt hos de private banker (Lønstrup L. | 2013). 

 

De vigtige egenskaber ved kontanter er, at de er sikre mod rentevolatilitet1, samt at 

betalinger kan foregå anonymt. En ulempe er dog, at både afsender og modtager 

skal være fysisk til stede på samme sted og tidspunkt, før at en transaktion kan 

foregå, hvilket i nutidens højteknologiske og hurtigt udviklende økonomi, gør 

kontanter forældede. 

 

Danskerne er, ifølge en rapport udgivet af nationalbanken, det mest forgældede 

folkefærd i verden2. Årligt bliver der betalt mere end 180 milliarder kroner tilbage 

i rentebetaling, svarende til omtrent en tiendedel af det danske samlede 

bruttonationalprodukt (BNP) (Hougaard Nielsen, R., Ravn, I., Jensen, J. & 

Revsgaard Nielsen, T. | 2018 | pp. 12). Nationalbanken selv er ansvarlig for kun 

fem procent af den samlede danske pengemængde (Ibid | pp. 7), og grundet 

befolkningens høje gæld, overdrages økonomisk magt, i form af ansvarsopgaver, 

såsom lån udstedelse og pengeskabelse fra realkreditlån, i stigende grad til de 

private bank. 

 

 
1 Rentevolatilitet er et begreb for udsving i renten for tilgodehavender i banken. 
2 Set relation til vores disponible indkomst, udgør den 310% af vores disponible indkomst.  
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Det problematiske ved dette er, at bankernes incitament til at udstede lån forøges 

under højkonjunkturer, og falder i perioder med mere stagnerende økonomisk 

vækst. Denne adfærd skaber en selvforstærkende effekt, hvilket i sidste ende kan 

lede til økonomiske kriser. Private husholdninger og virksomheders gæld steg 

112% i perioden 2001 til 2009 fra 1.800 mia. kr. til 3.800 mia. kr. svarende til 

næsten 20 års BNP (Ibid | pp. 15). De private banker tjener på renteindtægter fra 

udstedte lån og har dermed en kommerciel interesse i at udstede så mange penge 

som muligt. Det resulterer i en adfærd, der destabiliserer det økonomiske system og 

er direkte årsag til de økonomiske bobler, som i 2008 forårsagede finanskrisen. 

 

Økonomien er i dag primært velfungerende, fordi den er finansieret af lånte penge, 

som ikke besidder reel produktiv værdi, hvilket uundgåeligt vil medføre et krak. 

“I mange år har bankerne lokket befolkningen til at optage billige boliglån og 

placere pengene i pensionsopsparinger, obligationer eller aktier, hvilket har skabt 

bobler i stedet for at styrke realøkonomien” (Hougaard et al. 2018 | pp. 43). 

Dette vil altså i sidste ende føre til, at de største banker tjener endnu flere penge, på 

bekostning af kunderne og staten. 

 

Der er i det danske samfund en tendens til at bruge digitale betalingsmetoder frem 

for kontanter (Mobilepay | 2018). Denne tendens styrker bankernes magt, og i kraft 

heraf opstilles et problem, om hvorvidt der er brug for en ny digital 

betalingsløsning, der ikke styrker privatejede finansielle institutioner. I forlængelse 

af dette, er det relevant at stille spørgsmålet om hvorvidt det er nødvendigt at 

undersøge en alternativ betalingsløsning. 

 

Funderet i vores teknologiske interesse, har vi valgt at undersøge kryptovalutaers 

potentiale, som løsning til ovenstående problemstilling, og om hvorvidt det kan 

fungere som en betalingsløsning i det danske samfund. Til at undersøge dette, har 

vi udarbejdet følgende problemformulering: 

 

Hvilke fordele og ulemper er der ved at implementere en 

centralbanksudstedt kryptovaluta i Danmark? 
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Til at besvare problemformuleringen, er følgende underspørgsmål udarbejdet: 

1. Hvad er de underliggende teknologiske processer og mekanismer i en 

centralbanksudstedt kryptovaluta? 

2. Hvordan kan det sikres at en implementering af en centralbanksudstedt 

bliver succesfuld? 

3. Hvilke effekter vil adopteringen af en centralbanksudstedt kryptovaluta 

afføde i det danske samfund? 

Afgrænsning 

Opgaven tager udgangspunkt i en dimensionering med hhv. Teknologi, systemer 

og Artefakter (TSA) samt Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS). Vi har valgt 

at fokusere primært på STS relaterede problemstillinger, hvor TSA-dimension 

primært bruges til at danne en grundlæggende forståelse for teknologien bag 

kryptovaluta. Denne grundforståelse danner således et fundament for STS-

aspekterne i analysen - herunder teknologiens barrierer og politiske karakter. 

Rapporten søger således ikke at danne en dybdegående forståelse for hvordan en 

CBCC bør udarbejdes, hvis man skal implementere den. Den undersøger nærmere 

hvilke implikationer den kan have på det danske samfund. 

 

I forlængelse af samme årsag, har vi yderligere valgt ikke at inkludere en 

dybdegående sikkerhedsanalyse af CBCC, da det er en af rapportens antagelser, at 

en CBCC fungerer sikkert. Dette er en velbegrundet antagelse som følge af, at det 

er meget tydeligt fremlagt i litteraturen. 

 

Vi afgrænser os derudover fra at tage stilling til Danmarks begrænsede 

pengepolitiske værktøjer, i kraft af vores medlemskab i den Økonomiske Monetære 

Union (ØMU), som følge af fodnotepolitikken. 
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Semesterbinding 

Subjektivitet, teknologi og samfund 

Projektet forankres i dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund, som er en 

humanistisk videnskab der fokuserer på relationerne mellem mennesker, 

teknologier, samfund og kulturer. Vi bruger dimensionen til at opstille diskussioner 

vedrørende nogle af de problemstillinger, der kan opstå ved implementeringen af et 

decentraliseret betalingssystem baseret på blockchain teknologi. Everett Rogers 

teori om teknologiers udbredelse giver en række værktøjer til at kunne analysere de 

barrierer, der halter samme. Til at undersøge hvilke aktører der påvirkes ved en 

sådan implementering, samt hvordan interne hierarkiske strukturer og indbyrdes 

magtforhold påvirkes, giver Langdon Winner en rammestruktur for undersøgelse af 

iboende politiske karaktertræk ved en given teknologi. 

Teknologiske systemer og artefakter 

Projektet vil analysere måder hvorved en centralbanksudstedt kryptovaluta kunne 

fungere. Til dette har vi brug for en forståelse af teknologiens indre mekanismer og 

processer, samt en forståelse for det overordnede system, teknologien er underlagt. 

Vi vil udover at undersøge kryptovaluta, først undersøge blockchainteknologien, da 

det vil give en bedre forståelse af hele systemet, samt hvilke udfordringer og 

begrænsninger teknologien tillader. Den bagvedliggende teknologi for kryptovaluta 

er forholdsvis kompleks, men ikke desto mindre vigtig, til at danne en forståelse for 

de STS orienterede analyser. Som nævnt i metodeafsnittet, vil vi gøre brug af TRIN-

modellen, til at opnå denne viden, da vi på den måde får egenskaberne, til at 

anvende teknisk-videnskabelige metoder og begreber, som indgår i analyse og 

konstruktion af kryptovaluta-systemet. 
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Baggrundsviden 

Inden de teoretiske værktøjer redegøres for, vil nødvendig baggrundsviden 

introduceres. Følgende afsnit præsenterer en række begreber og tekster der bruges 

centralt i opgaven, og fungerer ligeledes også som en introduktion til emnet. 

Afsnittet tager afsæt i udviklingen af kryptovaluta, og hvorfor det i dag er relevant 

at beskæftige sig med. 

Penges praktiske funktion 
For at kunne undersøge om en kryptovaluta ville kunne erstatte kontanter i 

Danmark, er det imperativt at få en række begreber og fundamental forståelse på 

plads først. Penge siges generelt at have tre primære funktioner. Først og fremmest 

skal penge kunne bruges som en universal måleenhed for værdien af varer og 

tjenester. Dernæst skal penge kunne bruges som et bredt accepteret 

betalingsmiddel. Til sidst skal penge kunne bruges som en praktisk og foretrukne 

nogenlunde uforgængelig værdiopbevaring (Nationalbanken | 2018). 

 

Penge kan i grove træk opbevares på to forskellige måder. Man kan holde kontanter, 

hvilket er upraktisk men i teorien risikofrit, givet det kun deprecierer med 

inflationen. Kontanter kan ikke falde i værdi, som et resultat af rentestigninger, men 

kan i tilfælde af negative renter, føre til en øget efterspørgsel på kontanter. En afledt 

effekt af den forøgede efterspørgsel, kan medføre en likviditetsfælde for 

Nationalbanken. Dette fænomen kaldes zero lower bound (Nationalbanken | 2017). 

 

Den anden mulighed er at have et tilgodehavende i banken, hvilket er mere praktisk 

end opbevaring af kontanter, fordi det ingenting fylder, og næsten alle forhandlere 

accepterer kreditkort, Apple Pay, MobilePay osv. Tilgodehavende i banker er til en 

vis størrelse også forsikret3. Selve transaktionen er også forsikret af kortudstederen, 

mod et mindre transaktionsgebyr. Tilgodehavende i banker, er derimod forsikret via 

 
3 Som følge af Garantifonden der sikrer private opsparinger op til beløb på 100.000 € 
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den danske garantifond. Disse tilgodehavender vil oftest også indestå i banken mod 

et gebyr, der kan opstå i form af renter. 

Fiat-penge er et begreb man bruger om en valuta, som ingen intrinsisk værdi har, 

altså at den danske krone kun har værdi i kraft af, at Nationalbanken garanterer den 

danske krone i et fastkursgaranteret vekselforhold med Euroen. 

 

Nationalbankens egen holdning til kryptovaluta 

Den 15. december 2017 publicerede Danmarks Nationalbank en rapport om digitale 

penge udstedt af en central bank. Rapporten afviser idéen om at oprette en digital 

centralbanksvaluta rettet mod husholdninger og virksomheder. Den primære 

begrundelse begår sig på, at Nationalbanken ikke vurderer det rentabelt. Dertil 

skriver de, at “udbyde digitale centralbankpenge direkte til husholdninger og 

virksomheder, og dermed være bank for dem, ville være en fundamental ændring af 

den eksisterende model. Det ville kunne påvirke alle nationalbankens kerneopgaver 

og den finansielle sektor generelt” (Nationalbanken | 2017 | pp. 9). Det vil altså 

betyde, at Nationalbanken ville se sig nødsaget til at oprette kundeforhold til 

samtlige danskere, samt internetbaserede betalingsydelser, hvilket medfører en 

komplet metamorfose af Nationalbankens nuværende ansvarsopgaver, samt en 

politisk ændring i Nationalbankens eksistensgrundlag. 

 

Nationalbanken påstår, at en sådan implementering ikke vil medføre en gevinst for 

forbrugeren, da forbrugeren vil være nødsaget til at sætte sig ind i et helt nyt 

banksystem, uden en mærkbar positiv gevinst. Dette påstår Nationalbanken, da de 

vurderer ikke at være i stand til at kunne konkurrere med services, som finansielle 

institutter tilbyder, med diverse mobile betalingsapplikationer, som Mobilepay 

(Ibid | pp. 6). 

Stigende digitalisering 
Antallet af transaktioner foretaget på betalingskort har været hurtigt stigende i det 

sidste årti, samtidig med at brugen af det kontaktløse betalingskort i 2016, har været 
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en stor andel af disse betalinger (se bilag 1). Hertil er Mobilepay med sine godt fire 

millioner brugere, pt. Danmarks mest udbredte applikation (Mobilepay | 2018). 

Dette tegner en klar tendens af danskernes foretrukne betalingsmetoder, samt det 

faktum at flere benytter sig af alternative, samt mere effektive og praktiske 

betalingsløsninger. Det er ikke kun på finansielle varer og tjenester at der ses en 

stigende digitalisering. Danmark er ifølge en ny FN-måling, offentliggjort af E-

government survey, de bedste på globalt plan til offentlig digitalisering (United 

Nations | 2020). Dette har vist sig at være en god ting, især under COVID-19 

pandemien, da vitale dele af samfundet, har kunnet fortsætte, selv under en krise 

(Ibid). I samme rapport bliver Danmark rost for sin helhedsorienterede tilgang til 

offentlig digitalisering, der vægter borgeren højest (Ibid). 

 

Bitcoin og kryptovalutaers historiske udvikling. 

Nedenstående afsnit har til formål at gennemgå kryptovalutaers udvikling, herunder 

hvilke innovationer der banede vejen for den eksisterende teknologi, samt hvorfor 

teknologien gør sig relevant til at løse de problemer, som moderne kontanter støder 

på i dag. 

 

I år 2008 blev en rapport udgivet af en forfatter under pseudonymet Satoshi 

Nakamoto, som hedder Bitcoin: A Peer-to-Peer electronic Cash System. I rapporten 

løste den anonyme forfatter et problem, der længe havde knyttet sig til digital 

valuta, og revolutionerede hele fintech4 sektoren. Problemet bestod i, at det ikke 

førhen var muligt at opnå fuldkommen transaktionssikkerhed i et decentraliseret 

netværk, siden digitale filer, modsat kontanter, i tro kopi kan duplikeres uendeligt 

mange gange (Nakamoto, S. | 2008). 

 
4 FinTech, er et portmanteau for teknologi der relaterer sig til den finansielle sektor (Financial 
technology) 
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Hvad revolutionerede bitcoin? 

Året efter udgivelsen af rapporten, kom Bitcoin på markedet, og har sidenhen 

eksisteret i kraft af et brugerdrevet fællesskab. Da Bitcoin i 2009 udkom, var dets 

værdi ikke fastsat, men bestemt af markedet som en funktion af udbud og 

efterspørgsel. Dengang blev prisen på en Bitcoin fastsat til at være i omegnen af 0,2 

amerikanske dollars værd, eller lige godt 1 dansk krone. Den samme Bitcoin ville i 

skrivende stund, godt ti år senere, være mere end 30.000 amerikanske dollars værd, 

svarende til cirka 180.000 kroner. Volatiliteten gør, at Bitcoin ikke vil være 

fordelagtigt for Nationalbanken at bruge som en valuta, da den er uden en fast 

forrentet kurs og fordi der ikke stilles garanti. Bitcoin bruges derfor i overvejende 

grad som et investeringsobjekt. 

 

Selvom værdien af en Bitcoin er fastsat efter udbud og efterspørgsel, har Bitcoin en 

indbygget fast bestemt inflationsrate, der gør at pengemængden udvides med en 

marginalt aftagende vækst (se figur 1). Det er bestemt, at der maksimalt kan 

eksistere 21 millioner Bitcoins, som dog ikke alle er i cirkulation endnu. De bliver 

frigivet langsomt, i takt med at hver blok valideres, bliver tilføjet til det samlede 

netværk. En blok skal i grove træk forstås som en liste, der indeholder historikken 

for de sidste 10 minutters transaktioner. Dette vil blive uddybet i et senere afsnit, 

når teknologiens indre mekanismer og processer redegøres for. 

 

For at et decentraliseret Bitcoin netværk kan opretholdes, skal der en stor mængde 

computerkraft til. Computerkraften kommer fra frivillige, og bliver brugt til at løse 

komplekse kryptografiske algoritmer, så alle Bitcointransaktioner kan processeres. 

For at give et økonomisk incitament til de frivillige, blev der ved tilblivelsen af 

Bitcoin i 2009, besluttet at der ved hver ny accepteret blok, skulle frigives en 

mængde Bitcoins til den part i netværket der hurtigst løser beregningen. Der bliver 

frigivet en ny blok cirka hvert tiende minut, og det er tilfældigt hvilken computer 

der får den rigtige udregning, men jo mere computerkraft, desto flere udregninger 

kan løses per blok, hvilket giver større chance for at få Bitcoin-puljen. Puljen er fast 

bestemt til at halveres, cirka hver 210.000. udregnede blok, svarende til omkring 

hvert fjerde år. Ved seneste halvering i maj 2020, blev antallet af frigivne Bitcoins 
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for en accepteret blok, mindsket til 6,25 Bitcoins, hvilket i skrivende stund er cirka 

1,2 millioner danske kroner værd. På den måde stagnerer hastigheden for 

pengemængdens udvidelse, og puljen for accepterede blok vil med tiden tilnærmes 

nul (Nakamoto, S. | 2008). (se figur 1). 

Figur 1 

 

Kildeforklaring:  

Ovenstående figur viser et dalende antal af fBitcoins frigivet ved hver blok. De 

absolutte tal opgives, i højre akse. Antal Bitcoin tilbage i cirkulation ses angivet i 

absolutte værdier i på venstre akse.  

Kilde:https://www.investopedia.com/tech/what-happens-bitcoin-after-21-million-

mined/ 
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Teori 

Spredning af innovation 

Ved implementering af en så omfattende teknologi, er der en række udfordringer 

og barrierer, som udstederen skal tage højde for, ved implementering heraf. 

Grundpræmissen for at implementere ny teknologi indebærer, at potentielle brugere 

oplever overvejende fordele. Det er dog ikke altid tilfældet, at alle potentielle 

brugere, vil opfatte innovation på samme måde. Nogle grupper vil se innovationen 

som et tilbageslag og dermed stille sig imod den. Det er derfor ifølge sociologen 

Everett Rogers vigtigt at have en grundlæggende forståelse for de mennesker og 

den kultur, som en ny teknologi skal implementeres i, for at sikre en succesfuld 

implementering (Rogers, E. | 1983 | pp. 49). 

Diffusionsteori 

Dette afsnit er baseret på Everett Rogers’ bog ‘Diffusion of Innovations’. Afsnittet 

introducerer diffusionsteori, og hvordan det kan bruges til at forstå, og dermed 

påvirke spredning af teknologi (Rogers. E. | 1983 | pp. 1-191). Rogers definerer 

diffusion som processen hvorved en innovation kommunikeres gennem kanaler 

over tid mellem agenter i et socialt system (Ibid | pp. 5). Diffusion er defineret som 

kommunikation mellem mennesker der omhandler nye ideer eller innovationer. 

Siden innovationer, per definition er noget nyt, vil der altid være en vis usikkerhed 

forbundet med ibrugtagelsen heraf. Det er denne usikkerhed, der gør at innovationer 

spredes langsommere. Med “ny”, menes der at innovationer indebærer et krav om 

ændringer i adfærd hos brugerne. Det betyder også, at jo nyere en innovation er, 

desto mere usikkerhed er der forbundet med den, hvilket resulterer i en langsom 

diffusionsproces. 

 

Rogers definerer usikkerhed som lav forudsigelighed, mangel på struktur og 

manglende information om innovationen. Til sidst tilføjer Rogers, at den bedste 

måde at bekæmpe usikkerhed på, er ved spredning af information om innovationen. 

Rogers mener at innovation og teknologi er synonym for hinanden (Ibid | pp. 12). 
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Teknologi har ifølge Rogers til formål at mindske usikkerhed. Som tidligere nævnt, 

er det ofte ikke tydeligt for potentielle brugere hvad fordelen ved at bruge den nye 

teknologi er. I den forstand indebærer teknologierne i sig selv et element af 

usikkerhed, som opstår fordi man ikke ved hvilke konsekvenser, der er forbundet 

med at tage den nye teknologi i brug. 

 

Attributter 

For at sprede en innovation hurtigt er det vigtigt, at sørge for at information om 

innovationen er mangfoldig og let tilgængelig. For at analysere en teknologi, deler 

Rogers en innovation op i fem attributter, for at undersøge hvor hurtigt 

diffusionsprocessen kommer til at være: 

 

1) Relativ fordel 

Et udtryk for hvor stor en fordel man oplever en teknologi har. Det kan være 

økonomiske fordele, social prestige, tilfredsstillelse og bekvemmelighed. 

Hvis ikke individet kan se en relativ fordel ved at adoptere en innovation, 

vil den ikke blive taget i brug. Det er den vigtigste attribut, og de andre 

attributter fokuserer mere på at fremhæve den relative fordel. 

 

2) Kompatibilitet 

Hvor godt en teknologi stemmer overens med de værdier, behov, og 

erfaringer brugerne oplever. Rogers eksemplificerer kompatibilitet med at 

man vil opleve en langsom diffusionsproces, hvis man introducerer en 

innovation der ligger langt fra den potentielle målgruppes nuværende 

sociale normer og værdier (Ibid | pp. 15). 

 

3) Kompleksitet 

Om man oplever en teknologi som værende svær at bruge eller forstå. 

Innovationer der er nemme at bruge og forstå, spredes hurtigere. 
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4) Afprøvelighed 

Om kan man afprøve teknologien uden store sociale og økonomiske 

konsekvenser, inden man beslutter sig for at tage den i brug. Innovationer 

spredes hurtigere hvis man let kan afprøve den. 

 

5) Observerbarhed 

Om der er synlige og håndgribelige resultater for teknologiens fordele. Hvis 

man tydeligt kan se, at en innovation giver positive resultater for andre, er 

man selv mere tilbøjelig til at give innovationen en chance. 

 

Jo bedre ovennævnte faktorer er, desto hurtigere vil spredningen foregå, hvilket vil 

mindske usikkerheden omkring innovationen. Til sidst tilføjer Rogers, at forskellige 

mennesker naturligvis forholder sig forskelligt til innovationer. Nogle er meget 

forsigtige, og har svært ved at slippe hvad de er vant til, mens andre er mere 

innovative, og er derfor villige til at tage chancer med nye teknologier. Følgende 

afsnit vil bestå af en redegørelse for de forskellige typer af ibrugtagere, der ifølge 

Rogers’ teori, gør det muligt at analysere hvilke segmenters behov der skal 

prioriteres hvornår i processen. 

Ibrugtagerkategorier 

Jan Pries-Hejes kapitel ‘Role Model for the Organisational IT Diffusion Process’ i 

bogen ‘Networked Information Technologies: Diffusion and Adoption’, kan bruges 

til at undersøge diffusionen af en innovation. Vi bruger kapitlet som en teori, til at 

undersøge hvilke roller der skal være til stede, for at spredningen kan blive en 

succes (Pries-Heje, J. | 2004 | pp. 115-131). Ifølge Pries-Heje kan spredningen af 

en innovation opdeles i fem forskellige fokusområder: beslutningsfaser, roller, 

attributter, dybder af teknologiproduktet og ibrugtagerkategorier. Hvoraf 

sidstnævnte vil blive uddybet i nedenstående afsnit. 

 

Der findes ifølge Rogers, præsenteret af Magnus Hansen og Keld Bødkers (2016), 

fem ibrugtagerkategorier: 
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Innovatører (de første 2,5% af den samlede totale målgruppe, der adopterer 

innovationen): Innovatørernes behov og opfattede relationelle fordel tager afsæt i 

nysgerrighed omkring innovation. Innovatører er ofte unge, optimistiske, og mindre 

kritiske over for ny teknologi. 

Tidlige ibrugtagere (de næste 13,5%): Tidlige ibrugtagere optræder ofte som stærke 

opinionsledere og har derfor et stort socialt netværk. ´De er dygtige problemløsere 

og kan integrere gamle vaner og procedurer med ny teknologi. 

Tidlige majoritet (34%): Den tidlige majoritet omtales også som pragmatikere. 

More kendetegner disse ved at de har langt sværere ved at opleve den relationelle 

fordel ved adoption af en ny teknologi. 

Sene majoritet (34%): Den sene majoritet prioriterer lav kompleksitet og høj 

kompabilitet. De vil typisk være mere kritiske over for relationelle fordele, samt 

have sværere ved at adoptere nye innovationer. 

Nølerne (de sidste 16%): Nølerne har samme prioriteter som den senemajoritet men 

vil typisk først adoptere en forandring når den tvinges igennem (Hansen, M. & 

Bødker, K. | 2016 | pp. 119-120). 

 

Det relationelle forhold mellem de forskellige ibrugtagerkategoriere, er vist som en 

normalfordelingskurve i figur 2. 
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Figur 2 

 

Kildeforklaring: Ovenstående figur viser de fem forskellige kategorier af 

innovationsadoptører, som Pries-Heje redegør for. 

Kilde: Hansen, M. 3. forelæsning i Organisatorisk forandring og IT, 2020, slide 33. 

 

Rogers forklarer, at det er vigtigt at definere nogle roller som skal være til stede, for 

at sprede en innovation. Rollerne består af: 

1) Forandringsagenter 

2) Opinionsledere 

3) Hjælpere 

4) Målgruppen 

Forandringsagenterne er eksterne aktører, som har til opgave at sprede 

innovationen, samt bygge broer mellem bagland og målgruppen. Målgruppen, som 

også er ibrugtagerne, er hvem innovationen skal spredes til. Hjælperne er personer 

som støtter målgruppen, ved at besvare eventuelle spørgsmål, målgruppen måtte 

have. Opinionsledere er forandringsvillige og har indflydelse til at ændre normer. 

Opinionslederne har tæt kontakt med forandringsagenterne, da 

forandringsagenterne prøver at påvirke opinionslederne til at sprede innovation, på 

baggrund af egen økonomisk fortjeneste. 

 

Beslutningsprocessen om hvorvidt en ny teknologi skal adopteres, er den proces 

individet går igennem, når der opstår et problem eller behov, som kan løses gennem 

en innovation. For at indse at man har et behov, skal man kunne se den relative 
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fordel. Hvornår i processen, de forskellige ibrugtagerkategoriere oplever et behov, 

er forskellig. Langsomme ibrugtagere, som den sene majoritet og nølerne, vil ofte 

være mere kritisk stillede over for den relative fordel, som innovationen medfører. 

Dette skyldes, at de i mindre grad vurderer, at de relative fordele som en ny 

teknologi medfører, opvejer de negative komplikationer, der er ved at adoptere en 

ny teknologi. 

 

For at øge innovationens spredning, er det nødvendigt skabe et behov hos 

målgruppen. Et eksempel på dette, er ved implementeringen af betalingskortet, hvor 

brugen af kontanter er blevet indskrænket i en sådan grad, at det ikke længere er 

muligt udelukkende at bruge. Der bliver skabt en barriere for den sene majoritet og 

nølerne, og dermed tvinges forandringen igennem. 

 

Afsenderen af forandringen skal ændre strategi, så det passer med målgruppens 

behov, da hver kategori har forskellige holdninger til hvilken type produkt de 

ønsker, og hvilke ændringer de prioriterer højest. Her vil innovatørerne og de tidlige 

ibrugtagere vægte nye funktioner over færdigudviklede systemer. Innovatørerne 

adopterer ofte en teknologi af ren og skær nysgerrighed, uden at teknologien 

nødvendigvis opfylder et egentligt behov. Ifølge organisationsteoretikeren 

Geoffrey Moore, som i 2014 videreudviklede Rogers’ diffusionsteori, kan der opstå 

et problem, når spredningen når de tidlige ibrugtagere, da de er mere pragmatiske. 

Dette gør at der kan skabes en kløft, hvor spredningen ofte går i stå (Hansen, M. & 

Bødker, K. | 2016 | pp. 120-125). 

 

Måden at imødekomme dette på, er ved at lave en omfattende brugersegmentering, 

for at finde de fejl og mangler, der afholder den tidlige majoritet fra at adoptere 

innovationen. Dette er svært, da de forskellige segmenter ofte vil have forskellige 

behov. Med ‘bowlingbane”-analogien, forklarer Moore, at en måde at komme over 

kløften på, er ved at fokusere på én kegle ad gangen på bowlingbanen. Hvis man 

først vælter én kegle, følger flere ofte med, og på den måde vælter ét skud, mange 

kegler (Ibid | pp. 124). Dette er en fordel for brugerne, fordi innovationen hele tiden 

opdateres, og de på den måde løbende får noget nyt, hvilket lokker flere brugere til. 
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Attributterne den tidlige majoritet prioriterer højest, er lav kompleksitet og høj 

kompatibilitet. 

 

Når der er blevet rettet en tilpas mængde fejl og mangler, vil der opstå hvad Moore 

omtaler som en ‘tornado’ (Ibid | pp. 124). Tornadoen fremtræder hvis den tidlige 

majoritet oplever en gavnende effekt ved adoption af den nye teknologi. Tornado-

effekten medfører et eksplosivt voksende markedet, hvor det er vigtigt ikke at 

segmentere brugerne, da den tidlige majoritet skal blive en kritisk masse, som 

konstant kan kommunikere (Hansen, M. | OFIT f.3 | 2020). 

 

Når diffusionen rammer den sene majoritet, begynder hastigheden for spredningen 

ofte at stagnere. For at undgå dette, er det vigtigt ikke at innovere teknologien meget 

yderligere, men i stedet fokusere på de inkrementelle tilpasninger. En anden måde 

at undgå stagnation, er ved igen at segmentere, ligesom med bowlingbanen, da 

brugerne i denne kategori, har meget specifikke krav til hvad de mener bør rettes. 

Den sene majoritet er langsommere om at slippe gamle vaner, så det kan være svært 

at påvirke dem til at adoptere nye innovationer, hvilket er grunden til at de 

værdsætter høj afprøvelighed og høj observerbarhed. Nølerne vil fremover blive 

kategoriseret sammen med den sene majoritet, da deres behov og mål, ofte er meget 

ens. 

 

Udslagsgivende effekter af implementeringen, afhænger af i hvilken grad, der er 

tale om en tvungen eller frivillig forandring. En organisatorisk forandring er 

sjældent enten frivillig eller tvungen, men fungerer derimod som et spektrum, hvor 

begge poler ofte er uhensigtsmæssige. Spørgsmålet om valgfrihed handler ofte mere 

om hvornår forandringen gennemføres, frem for om den gennemføres. Det er 

vigtigt at analysere, i hvilken grad forandringen skal være frivillig eller tvungen, 

afhængigt af, om innovationen skal understøtte kreativitet, nytænkning og 

innovation, hvor en frivillig forandring vil være fordelagtig. En tvungen forandring 

er derimod mere fordelagtigt, hvis det besluttes at teknologien skal spredes hurtigt 

og at der er brug for ensartet kvalitet (Hansen M. | 2016 | pp. 115). 
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Centralbank Kryptovaluta 

Nedenstående afsnit præsenterer Morten Linneman Bech og Rodney Garretts 

perspektiv på anvendelsen af centralbanksudstedt kryptovaluta (CBCC), samt 

hvilke underliggende problemer centralbankerne skal tage til overvejelse, hvis de 

vælger at adoptere en CBCC. Morten Bech er afdelingsleder i Bank for 

International Settlements’ innovations hub og Rodney Garrett er professor i 

økonomi ved UC Santa Barbara. 

 

I rapporten Central bank cryptocurrencies skriver Bech & Garrett at “the prospect 

of central bank crypto- or digital currencies is attracting considerable attention. 

But making sense of all this is difficult. There is confusion over what these new 

currencies are, and discussions often occur without a common understanding of 

what is actually being proposed” (Bech M. & Garrett R. | 2017 | pp. 55). Bech & 

Garrett fremlægger således idéen, om at have en centralbanksudstedt kryptovaluta. 

Først tilrettelægger de en ny pengetaksonomi der inkluderer moderne 

kryptovalutaers essentielle egenskaber. 

En ny pengetaksonomi 

For at kunne definere hvad en CBCC er, må man først definere, hvad der 

kendetegnes ved kryptovaluta. Bech & Garrett refererer til rapporten ‘The 

Commitee on Payments and Market Infrastructures’ (CPMI) (se bilag 2) som gør 

netop dette. Rapporten konkluderer, at kryptovaluta har tre karakteristika: den er 

elektronisk, der er ingen der stiller garanti ved den, og den kan udveksles under 

peer-to-peer forhold (Ibid | 2017). Bech og Garrett påpeger dog, at en vigtig 

egenskab ved centralbankpenge som CPMIs taksonomi overser, er graden af 

valutaens tilgængelighed (Ibid). Derfor inddrager Bech og Garrett, Ole Bjergs 

redegørelse for kryptovalutaers karakteristika der inkluderer graden af 

tilgængelighed (se bilag 2). Ud fra CPMI og Ole Bjergs pengetaksonomi af 

henholdsvis kryptovaluta og centralbanks udstedte digitale pengetyper, kombineres 

en mere vidtrækkende pengetaksonomi de kalder ‘the money flower’ (se figur 3). 

Formålet er at forstå pengetypers egenskaber relativt til hinanden. 
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Figur 3 

 

Kildeforklaring: Venn-diagram over forskellige typer af penge og deres egenskaber 
Kilde: Bech & Garrett | 2017 | pp. 60 

 

Bech & Garrett fremlægger to typer af CBCC - en universel tilgængelig CBCC 

rettet mod forbruger, og en begrænset CBCC der kun anvendes til engroshandel 

(Ibid). I kraft af opgavens problemformulering, vil opgaven ikke yderligere 

undersøge CBCC-løsningen rettet mod engroshandel. 

Anonyme transaktioner 

Når man handler med kontante penge, er transaktioner anonyme, som betyder at der 

ikke opretholdes nogle formelle journaler på, at en transaktion har fundet sted. Det 

eneste der er synligt er, at banken kan se at et beløb er blevet hævet i kontanter på 

din konto, men hvordan kontanterne bruges, forholdes fortroligt hos brugeren. 

Kryptovalutaers underliggende teknologi, gør at digitale transaktioner på samme 

måde som kontante, kan foregå anonymt (Bech & Garrett | 2017). 

 

Anonyme transaktioner i et CBCC-system foregår ved, at modtager udveksler deres 

offentlige wallet-ID med afsender. Et wallet-ID kan sammenlignes med et 
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kontonummer i banken, men behøves ikke, at være direkte forbundet med ejerens 

sande identitet. Det er kun hvis ejeren tillader det, at brugerens sande identitet 

offentliggøres (Bech & Garrett | 2017). 

 

Bech & Garrett fremhæver, at der ligger væsentlige fordele i, at parter kan være 

anonyme i transaktioner (Bech & Garett | 2017 | pp. 64). Blandt andet mindskes 

risikoen for identitetstyveri, fordi en bruger i et DLT-system ikke kan forfalske en 

wallet-ID. Yderligere påpeges, at en mangel på parters anonymitet kan anses som 

værende for afslørende i forhold til parters individuelle økonomiske aktivitet. 

Denne kan være meget sigende om individers lokation, intention og livsstil, og det 

er dermed ikke ansvarligt, at denne aktivitet ligger tilgængelig for andre parter i 

systemet. Dette aspekt vil diskuteres i analysen senere i opgaven. 

 

Ved brug af en CBCC vil centralbanker være i stand til at udstede en penge, der 

deler kontanters anonyme egenskab. Graden af anonymitet afhænger af 

centralbankens beslutning om, hvorvidt centralbanken selv skal holde journaler 

over personlige oplysninger tilknyttet alles wallet-ID, således at transaktioner kan 

spores tilbage til individet. Alternativet er, at centralbanken ikke fører en journal 

med personlige oplysninger, hvilket tillader tredjepartsanonymitet i transaktioner 

(Bech & Garrett | 2017). Hvorvidt tredjepartsanonymitet er en god idé, vil 

undersøges i analysen. 

 

Afslutningsvis siger Bech og Garrett, at der stadig er flere basale udfordringer der 

skal overkommes, før man kan implementere en kryptovaluta som møntfod. Dog 

fremhæver de, at kryptovaluta har potentialet til at kunne løse mange af de 

problemer, det nuværende monetære pengesystem står overfor (Ibid). 

Nedenstående afsnit vil Langdon Winners teori om teknologiers politiske karakter 

præsenteres. 
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Kan teknologiske artefakter have politiske egenskaber? 

Langdon Winner præsenterer i 1990 en teori om, at teknologiske artefakter kan have 

en politisk karakter. Winner søger at besvare spørgsmålet ved at undersøge 

samspillet mellem tekniske objekters karakteristika, og sætter disse ind i samspillet 

med samtidens sociale kræfter, der har gået forud for innovationen af et givent 

artefakt. Samspillet mellem disse er for Winner et nødvendigt supplement, for at 

undersøge teknologiers underliggende politisk tilskyndede egenskaber, givet at 

disse eksisterer. 

 

Winner opdeler i to kategorier, hvordan teknologiske forhold med politisk 

betydning, kan opstå. Den første er hvor det undersøges hvilket behov innovationen 

har til formål at opfylde. Udgangspunktet er, at der i starten er et behov man ønsker 

at afdække, før at et incitament om at udvikle og implementere en teknologi 

indfindes (Winner, L. | 1980). Yderligere handler det om, hvilket fællesskab hvori 

det givne behov søges løst. Dernæst, er det hvilke sociale samspil der har ført til, at 

behovet er opstået, samt hvor motivationen ligger for at behovet løses. Winner 

betegner den slags forhold som værende drevet af en beslutning, om en ønsket 

effekt, og kalder derfor denne type for en ‘drevet beslutning’  (Winner, L. | 1980). 

 

Winner eksemplificerer teknologier med en drevet beslutning om politisk karakter, 

med udgangspunkt i lavthængende broer bygget af Robert Moses i perioden 1920-

1970’erne. Broerne havde i sig selv ikke nogen iboende politisk karakter, men det 

faktum at den bevidst blev opført lavthængende, affødte en række politiske effekter. 

Det resulterede i, at qua datidens offentlige dobbeltdækkede busser, var for høje til 

at kunne køre under broerne, betød det at lavere sociale klasser, som ingen adgang 

til bil havde, ikke kunne køre under broen. Således kunne Robert Moses hindre, at 

de lavere sociale klasser fik adgang til områder rundt omkring på Manhattan - her 

var det specifikt en park han havde tegnet og opført (Winner, L | 1980 | pp. 347). 

Hans ønske var, at kun velhavende folk skulle begå sig i hans storartede park, og at 

fattige folk ikke skulle have mulighed for at bruge parken. Selve broerne havde ikke 

en forudgående politisk karakter, men Moses brugte dem som et politisk 

virkemiddel, til at diktere en bestemt kollektiv adfærd. 
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Den anden kategori hvormed teknologier kan besidde politiske egenskaber, handler 

om hvorvidt det kan plæderes, at et givent teknologisk artefakt har politisk karakter, 

givet dens natur (Winner, L. | 1980). Denne kategori tager afsæt i, at før en teknologi 

kan implementeres, må tages en politisk forudgående beslutning. En politisk 

beslutning opstår altså som et krav for teknologiens eksistens. Winner betegner 

denne kategori som ‘af nødvendighed’. Winner bruger et atomkraftværk som 

eksempel på en teknologi, der foruden politiske beslutninger, ikke kan bestå. For 

“hvis man accepterer atomkraftværker, så accepterer man også eksistensen af en 

tekno-videnskabelig-industriel-militær elite” (Winner, L. | pp. 356). Der må 

uundgåeligt vedtages en række beslutninger, om at opføre et kablet netværk til at 

bruge den strøm kraftværket producerer. I forlængelse heraf, følger også et dilemma 

om, hvorvidt man skal prioritere det økonomiske incitament ved billig og grøn 

strøm, over den potentielle fare det medfører. Yderligere kræver et atomkraftværk, 

at der er ansat højt kvalificeret personale til at udføre de opgaver det kræver, at 

opføre samt vedligeholde et atomkraftværk. På baggrund heraf fremlægger Winner, 

at der ligger et implicit krav om tilstedeværelsen af en autoritær magt samt en 

hierarkisk struktur, før teknologien har politisk karakter ‘af nødvendighed’. Det 

kræver derfor, at man må tage et politisk, etisk eller moralsk standpunkt, for at 

opføre teknologier med iboende politiske egenskaber. Dermed stilles afsenderen af 

det teknologiske artefakt, i en større grad også til ansvar for de konsekvenser en 

teknologi medfører, hvad end den reaktion er positiv eller negativ (Winner, L. | 

1980). 
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Metode 

Vores metoder består af en sammentænkning af vores konkrete teoretiske 

indfaldsvinkler, og hvordan vi omstiller disse teorier til værktøjer vi bruger i 

analysen. Mere specifikt, hvordan vi får teorierne til at spille sammen, så vi bedst 

muligt besvarer vores problemformulering. Overordnet bruger vi TRIN-modellen 

som et framework for rapportens struktur. Hertil bruger vi Everett Rogers 

diffusionsteori og Langdon Winners teori om artefakters politiske karakter som 

teorier, der understøtter vores problemformulering og rapportens overordnede 

struktur. 

 

Den helt overordnede metode, vi arbejder med gennem hele opgaven, er den 

hypotetisk deduktive metode. Vi har gennem kildekritiske øjne tilegnet os viden om 

CBCC, penge- og samfundsforhold til disse. Til at bearbejde denne viden, bruger 

vi nogle teorier til at deducere sammenslutninger om, hvilke konsekvenser det vil 

medføre at erstatte kontanter med en CBCC. 

TRIN-modellen 

Der er mange aspekter i opgavens udgangspunkt. Det kan meget hurtigt som læser 

blive uoverskueligt, og være svært at holde overblikket. Vi har af denne grund valgt 

at benytte os af TRIN-modellen, da den fungerer godt til at danne grundforståelse 

for en teknologi, og som en overordnet fremgangsmåde til at analysere en teknologi 

på. Samtidig lægger den op til at dykke ned i specifikke aspekter af teknologien. 

Lektor ved Institut for Mennesker og Teknologi Niels Jørgensen fra RUC, skriver i 

en opklarende mail, er det i TRIN-modellen ikke påkrævet, at alle trin bruges for at 

komme modellens formål til gode (se bilag 3). Man må efter behov vurdere, hvilke 

trin der gør sig relevant for den analyse man laver. 

 

I vores projekt undlades trin 2: teknologiers artefakter, trin 4: teknologiske systemer 

og trin 5: modeller af teknologier. Vi finder ikke en analyse af teknologiske 

artefakter betydningsfuld i forhold til at forstå hvilke fordele og ulemper der findes, 

ved implementering af en CBCC. Dette gøres fordi kernemekanismerne i en CBCC 
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er digitale, så der er få fysiske artefakter der spiller en større rolle for måden at 

bruge teknologien på, og vi har derfor i stedet valgt at anvende TRIN 1: 

Teknologiers indre mekanismer og processer, da den har mere fokus på de digitale 

elementer. 

 

Yderligere søger vi ikke at modellere de tekniske koncepter i teknologien, i og med, 

at vi ikke har hensigt om at fremlægge hvordan en CBCC skal designes. Det er 

vores formål med opgaven at forstå fordele og ulemper ved teknologien fra et STS-

orienteret perspektiv. Vi tillægger os at have fokus på undersøgelsen af de generelle 

samfundsfaglige problemstillinger, funderet i vores tekniske viden om teknologien, 

og vurderer derfor, at det ikke er relevant at bruge trin 5. 

 

Hvorfor Niels Jørgensen har valgt at kalde den TRIN-modellen, er der to årsager 

til. TRIN skal både forstås som den måde, hvorpå modellen er tiltænkt at blive 

brugt: en trinvis tilgang til at analysere og forstå en teknologi. TRIN er et akronym, 

der står for Teknologi-, Radikalt- og Inkrementelt design i Netværk, der logisk 

lægger sig til modellens formål (Jørgensen, N. | 2018). Formålet med TRIN-

modellen er, at “inspirere analyser og beskrivelser af teknologier, med hovedvægt 

på teknisk-videnskabelige aspekter af teknologierne (Ibid | pp. 2). Nedenstående vil 

der kort redegøres for, hvad de udvalgte TRIN hver især søger at opnå: 

 

- Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer 

Det første trin i TRIN-modellen søger at beskrive de underliggende teknologiske 

mekanismer og processer i en given teknologi. Hensigten ved at bruge dette trin er, 

at give indblik i de underliggende teknologiske principper, der får teknologien til at 

udføre dens formål (Jørgensen N. | 2018). Den grundlæggende forståelse herfor er 

nødvendig, for at forstå opgavens udgangspunkt, og yderligere hvorfor der er 

fordele ved, at bruge en kryptovaluta som møntfod. Trin 1 bruges derfor som et 

undersøgende element før analysen. 
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- Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter 

Modsat trin 1, der søger at beskrive de tilsigtede effekter ved en teknologi (hvordan 

den fungerer og hvad formålet er), søger trin 3 derimod at fremlægge de utilsigtede 

effekter. Ved utilsigtede effekter, forstås både effekter der ikke er tiltænkt, men 

også bevidste uønskede effekter. Med andre ord: “man kan skelne mellem om en 

utilsigtet effekt er en risiko eller en normal effekt af en teknologi” (Jørgensen N. | 

2018 | pp. 8). Trin 3 arbejder naturligt godt sammen med rapportens 

hoveddimension, STS. Eftersom vi søger at forstå fordele og ulemper ved at 

implementere en CBCC, kan vi med et udgangspunkt i at analysere utilsigtede 

effekter, udlede eventuelle følgevirkninger samt ulemper i implementeringsfasen. 

 

- Trin 6: Teknologier som barrierer 

Trin 6 har til formål at beskrive hvilke barrierer som spredningen af en teknolog 

kan møde (Jørgensen N. | 2018 | pp. 10). Trin 6 er relevant for opgaven, fordi den 

har afsæt i, at udlede fordele og ulemper ved en innovativ teknologi. Det er vigtigt 

at forstå, hvilke udfordringer der vil være ved at implementere en CBCC, da dette 

spiller en stor rolle i eventuelle ulemper. 

 

Overordnet giver et afsæt i TRIN-modellen mulighed for at skabe en forståelse af 

CBCC’s relevante aspekter, i relation til problemformuleringen. Det skal nævnes at 

TRIN-modellens grundlægger, Niels Jørgensen, i en opklarende besked har skrevet 

til HumTeks fagudvalg, at TRIN-modellen ikke bør anskues som en metode. 

Jørgensen skriver, at “den indeholder ikke i væsentligt omfang metoder” (se bilag 

3), og er tiltænkt til at bruges som et analyserende værktøj til undersøgelse af 

begreber og teori. Til trods for dette, vælger vi delvist at benytte TRIN-modellen 

som en metode. TRIN-modellen ligger til grund for opgavens struktur, men 

fungerer samtidig som en systematisk fremgangsmetode vi følger, når vi søger at 

beskrive teknologiens forskellige aspekter. 

 

Vores belæg for at anskue TRIN-modellen som en metode, er funderet i Scribos5 

definition af en metode: “metode betyder planmæssig fremgangsmåde til at 

 
5 Et interaktivt online-værktøj til at guide og strukturere videnskabelige undersøgelser.     
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udvælge, indsamle og/eller bearbejde (analysere) informationer eller at handle, 

konstruere (for at nå frem til et svar på et spørgsmål eller en løsning på et 

problem)” (Scribo.dk | 2020). Det er med afsæt i TRIN-modellen, at vi strukturerer 

vores fremgangsmåde, til at analysere CBCC, hvorfor man ifølge Scribos 

definition, godt kan anskue TRIN-modellen som en metode. 

Everett Rogers’ diffusionsteori 

Diffusionsteori vil primært indgå i vores rapport, som et værktøj til at analysere 

hvilke barrierer en CBCC har, i forbindelse med implementeringen heraf. Rogers 

forklarer med diffusionsteori hvordan en ny teknologi spredes og opfattes af 

potentielle brugere, samt hvordan man kan påvirke disse faktorer. Vi bruger 

diffusionsteorien som en analysemetode til at identificere og forstå barriererne, som 

en del af TRIN-modellens sjette trin. Som en udvidelse af dette, har Hansen og 

Bødker skrevet en bog, som udover Rogers’ egne formuleringer, også fokuserer på 

Geoffrey Moores fortolkning af diffusionsteori, samt en videreudvikling heraf, som 

vi inddrager (Hansen M. | 2016). Denne bog introducerer mere detaljeorienterede 

kategorier, der kan bruges til at forstå forskellige individers præferencer, ved en 

spredning af en ny teknologi. 

Langdon Winners teoretiske ramme 

Langdon Winner fremlægger sin teori, som værende en måde at forstå og analysere 

politiske effekter ved teknologier (Winner L. | 1990 | pp. 354) Hertil snakker han 

om, hvordan teknologier kan besidde politiske karakterer på forskellige måder, og 

yderligere hvordan visse parametre påvirker teknologiens kompatibilitet som 

politisk værktøj. 

 

Teorien om teknologiers politiske karakter, fokuserer på store sociotekniske 

systemers fremdrift, samt det moderne samfunds reaktioner på bestemte 

teknologiske imperativer, og på omvæltende transformationer fællesskaber 

gennemgår, når de tilpasser sig til teknologiske innovationer. Med et afsæt i 

begreber og koncepter fremlagt af Winner, danner vi en analytisk ramme, vi anskuer 
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CBCC gennem. Gennem en forståelse af Winners teori, opstilles to overordnede 

spørgsmål, vi søger at besvare, for at udlede større politiske effekter, affødt ved 

implementering af en CBCC som møntfod: 

- Hvis en teknologi synes at have politiske karakter af en drevet beslutning, 

er det vigtigt at undersøge hvilke former teknologien kan tage, for så vidt 

muligt at afdække eventuelle andre uønskede politiske bivirkninger. 

- Hvis en teknologi synes at have politisk karakter af nødvendighed, skal man 

grundigt undersøge, om man overhovedet skal adoptere teknologien i første 

omgang. Det er derfor vigtigt at veje fordelene mod ulemperne, og heraf 

tydeliggøre hvorvidt det er fordelagtigt. 

 

Trin 1: Kryptovalutaers indre mekanismer og 

processer 

Dette afsnit har til formål at beskrive de underliggende teknologiske principper og 

processer i ‘distributed ledger technology’ (DLT), som kryptovalutas teknologi er 

baseret på. Dernæst vil der redegøres for, hvordan forskellige mekanismer i et DLT-

netværk opererer, for at opretholde et brugerdrevet netværk som Bitcoin. Således 

skabes en klar forståelse af teknologien og der gives et stærkere fundament til at 

forstå resten af opgaven. Den første redegørelse af DLT er opdelt i tre 

hovedpunkter; først forklares hvad distribuerede databaser er, herefter hvad en 

“ledger” er, og til sidst hvordan de to koncepter komplimenterer hinanden i et DLT-

netværk. 

Databaser 

Afsnittet er skrevet med udgangspunkt i den forklaring, der fremlægges i rapporten 

‘Distributed Ledger Technology Systems - A Conceptual Framework’ af Michel 

Rauchs et al. Det skal dog klargøres, at DLTs funktionalitet strækker sig bredere 

end forklaret i det kommende afsnit. Forklaringen tager i først kun udgangspunkt i 
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de grundlæggende principper, dernæst en mere dybdegående redegørelse af 

teknologien bag kryptovaluta. 

Data-tilgængelighed 
Inden for datastruktur og databaser omtales typisk tre forskellige typer - 

centraliserede, decentraliserede og distribuerede databaser. Centraliserede 

databaser er som ordet hentyder, databaser, hvor alt data er lagret et centralt sted, 

og dermed kun tilgængeligt herfra (se bilag 4). Modsat er decentraliserede databaser 

opbygget i en hierarkisk struktur, hvor forskellige lagringsenheder er forbundet til 

hinanden, og herudfra arbejder sammen, om at gøre data tilgængeligt for netværkets 

parter (Rauchs et al., 2018) (se bilag 5). 

 

Fordelen ved centraliserede netværker er primært, at de er nemme at vedligeholde 

og kontrollere, men falder bagud, ved tilgængelighed og ydeevne. Med 

tilgængelighed refereres der til graden af dataens tilgængelighed, på alle givne 

tidspunkter. En centraliseret database oplever hyppigere overbelastning end de 

andre, i tilfælde af mange anmodninger, om at tilgå databasen på kort tid (Rauchs 

et al.| 2018). 

 

I distribuerede databaser, replikeres den lagrede data til adskillige lagringsenheder 

i netværket. Herved optimeres dataens tilgængelighed på tværs af netværket, fordi 

dataen kan tilgås fra mange steder i netværket. Yderligere vil man, i højere grad 

undgå problemer relateret til databasens pålidelighed, fordi, hvis en lagringsenhed 

nedbryder et sted i netværket, kan dataen stadig tilgås andre steder fra (Rauchs M. 

et al. | 2018) (se figur 4). 
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Figur 4. Distributed ledger netværk 

 

Kildeforklaring: Ovenstående kilde viser hvordan kommunikationen af 
informationsstrømmen kunne se ud. Det vigtige at notere er, at der er intet 
knudepunkt for dataopbevaring. 
Kilde: 

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/other/distributed-

ledger-technology/ 

 

Alle parter i netværket er forbundet gennem hinanden, og adskillige enheder har en 

replikeret version af databasen. I forbindelse med brugen af DLT i kryptovaluta, 

kaldes de forskellige parters databaser for ‘ledgers’. Når ledgerens opdatering 

valideres af netværket, tilføjes opdateringen til alle ledgers på tværs af netværket 

(Rauchs et al. | 2018). Nedenstående afsnit vil udfolde, hvad der nærmere forstås 

ved en ledger. 

Ledger Technology 
For at forstå konceptet bag en distribueret ledger, forklares først hvad der menes 

med en centraliseret ledger. En centraliseret ledger kan bedst beskrives, ved at tage 

udgangspunkt i en analogi: I en bank har du en konto, hvor dine penge står. Hvis 

du går ud og bruger penge fra din konto, skal der på din konto fratrækkes det beløb, 

du har købt for. Det samme gælder hvis du modtager penge, så skal der sættes nogle 

penge ind på din konto. En ledger fungerer som en autoritær journal over 
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transaktioner der er foretaget på din konto. Med autoritær menes, at du ikke har 

rettighed til at ændre i listen. 

 

En ledger er ligesom en journal, en række af autoritære optegnelser, som banken 

opbevarer centralt og sørger for at opdatere hele tiden, så de kan bogføre en log 

over hvilke aktiviteter der foregår på din konto (Rauchs et al. | 2018). Følgende 

afsnit vil redegøre for hvordan DLT på basis af to foregående principper fungerer. 

Distributed Ledger Technology (DLT) 
DLT kan beskrives som et ‘konsensus demokrati’. Med det menes, at DLT er et 

system med flere parter, hvori parterne kan opnå enighed om en mængde delt datas 

validitet, uden behov for en autoritær tredjepart. Rauchs et al. skriver at “DLT 

systems can be characterised as a disintermediating technology that ‘delegates 

trust to the endpoints’ (i.e, the end users) of the system” (Rauchs et al. | 2018 | pp. 

22). Måden hvorpå DLT opnår dette, er ved at, når alle parter har en kopi af 

ledgeren, opretholdes den ved at sammenligne med de andre parters kopi af 

ledgeren. 
 

Al aktivitet der forekommer i det samlede netværk, bliver delt mellem adskillige 

parter i systemet, og bliver først godkendt, når der er konsensus omkring 

ændringens validitet, fra adskillige parter i systemet. Det er således ikke muligt for 

en part at foretage ændringer i sin egen ledger uden validitet, da disse aktiviteter 

således vil forkastes af flertallet. Opsummeret er den basale funktionalitet i et DLT-

system overordnet, som følgende (Rauchs et al. | 2018): 

● Delt journalføring: Data skal være distribueret, og ledgeren lagres hos alle 

netværkets parter. 

● Konsensus demokrati: Parter i netværket tager del i at validere systemets 

data-log hvilket kontinuerligt opretholder systemets integritet. 

● Selvstændig validering af systemet: parter i systemet skal selvstændigt være 

i stand til at detektere systemets integritet - herunder også være i stand til at 

detektere enkelte ikke-validerede ændringer i systemets data. 
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● Robusthed mod manipulation: Systemets opbygning gør det svært for 

enkelte parter at manipulere med systemets data uden konsensus fra 

majoriteten af netværket. 

DLT med udgangspunkt i kryptovaluta 
Blockchain er den underliggende teknologi i kryptovaluta, og er en type DLT. Det 

er konsensusdemokratiet i DLT, der gør at kryptovaluta kan skabe værdi eller 

frigive kryptovaluta. Når der i en delt ledger, skal tilføjes eller opdateres data, skal 

adskillige parter i systemet erklære konsensus mod opdatering. I blockchain-

teknologi er det denne sammenlignende process der munder ud i, at parter der er 

med til at erklære denne, belønnes med kryptografisk valuta. På den måde 

opretholdes systemets integritet, på et niveau der svarer til den samlede 

computerkraft fra alle konsensuserklærende parter i systemet. For at manipulere 

med DLT systemer, skal man derfor besidde majoriteten af den samlede 

computerkraft i systemet. 

DLT i Bitcoin 

Double spending 
Det er svært at forfalske kontanter i dag, da Nationalbanken har foretaget en række 

instanser, heriblandt: vandmærke, serienumre og hologrammer. En udfordring var 

derfor at finde en løsning på, hvordan man ligeledes med fysiske kontanter, eller 

kontopenge i banken, kunne lave et rivaliserende gode, gennem unikke digitale 

transaktioner foruden tillid til en tredjepart. Satoshi Nakamoto løste dette problem 

ved at indføre et tidsstempel for hver transaktion, og lade begge parter beholde en 

kopi af transaktionslisten. 

Timestamp 
For hver transaktion der foretages, inkluderes et tidsstempel i valutaens hash-værdi. 

En hash-værdi kan sammenlignes med en frankeret kuvert. Frankeringen eller hash-

værdien fortæller os hvor pakken kommer fra, hvor den skal hen, samt hvornår 

pakken er sendt. På den måde, hvis den samme pakke forsøges sendt til to 
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forskellige adresser, kan vi se den rette modtager, ud fra hvem eller hvor den først 

blev sendt. Dette er ikke et problem, såfremt der er dækning på kontoen. Disse 

digitale filer er rivaliserende goder, hvilket betyder, at den samme coin ikke kan 

duplikeres eller bruges af to gange. Hash-værdien inkluderer ikke kun transaktionen 

den selv overfører, men også et krypteret tidsstempel fra forrige blok, som igen 

inkluderer et fra blokken før den osv. Der bliver med tiden skabt en uendelig lang 

streng af accepterede transaktioner, som udvides cirka hvert tiende minut (Se figur 

5). 

Figur 5 

 

Kilde: https://www.paiementor.com/blockchain-explained-application-payments/ 

Proof of Work 
Konceptet om at inkorporere proof-of-work, baserer sig på at opnå troværdig 

konsensus i blockchainen. Det handler om, at den næste blok af transaktioner kobles 

sammen med den forrige blok, der har den længste streng af andre validerede 

blokke, givet at den pågældende blok først valideres. Den længste streng bliver 

derfor accepteret af netværket, og qua dets anciennitet, vurderes det at den længste 

er den korrekte. Bitcoins blockchain fylder i skrivende stund 315 GB og stiger 

fortsat (Blockchain.com | 2020). 
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Analyse 

Analysen vil i begyndelsen beskrive potentielle utilsigtede effekter og risici, ved at 

implementere en CBCC. Herefter undersøges, hvilke barrierer der er, for at 

teknologien accepteres af forbrugerne. Endeligt undersøges og diskuteres de 

potentielle politiske effekter, som en CBCC kan afføde. 

Trin 3: CBCC’s utilsigtede effekter og risici 

Når man vil implementere en så omfattende ændring som en CBCC er, vil der 

uundgåeligt være uforudsigelige følgevirkninger. Introduktionen af en CBCC 

ændrer på nogle helt fundamentale ting, som danskere har været vant til, længe før 

betalingskort var en realitet.  I kraft af, at en CBCC er en så stor omvæltning, kan 

det være svært at forudse konsekvenserne. Til trods for dette finder vi det alligevel 

relevant at kigge på sandsynlige utilsigtede effekter vi kan udlede på nuværende 

tidspunkt, som har potentiale til at påvirke danskerne. Vi har valgt at dele følgende 

afsnit om potentielle utilsigtede effekter op i fire punkter: 

 

Konsekvenser for den private banksektor 

Ved en så stor omvæltning, vil de private banker uundgåeligt blive påvirket, da 

Nationalbanken overtager nogle af bankernes ansvarsopgaver (Nationalbanken | pp. 

9). Dette vil medføre tabt fortjeneste hos bankerne, og påvirker derved bankerne 

negativt. I kraft af, at de private banker mister magt, vil der opstå en indskrænkning 

af det frie marked, hvilket forværrer konkurrenceevnen. Borgere ville ikke have 

mulighed for at skifte bank på lige dynamisk vis, som de gør i dag, såfremt de fandt 

en given banks opførsel amoralsk. Denne effekt kan føre til dårlig kvalitet og 

service for kunderne. Som et ekstra led, kan der også opstå fyringsrunder i 

bankerne. Der er derudover en risiko for at nogle kunder mister deres indehavende, 

såfremt banker går konkurs. 

 

Klimarelaterede følgevirkninger 

I et scenarie hvor kontanter er udfaset, og en CBCC fungerer som en erstatning, vil 

det ikke være nødvendigt at producere hverken mønter eller sedler. Det er en 
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ressourcetung produktion der ophører, og det er derfor relevant at undersøge, om 

ressourcerne der spares, overgår mængden af energi, det kræver at køre et CBCC-

netværk, i forhold til bæredygtighed. Bæredygtighedsaspektet kan også have 

indflydelse på, hvor hurtigt diffusionsprocessen for innovationen kommer til at 

være, da fokus på miljøvenlighed, står højt på mange individers dagsordener. Denne 

utilsigtede effekt, kan derfor blive en barriere for innovationens spredning, men kan 

derimod muligvis tilføje meget, til den relative fordel ved teknologien, hvis en 

CBCC viser sig at være bedre for miljøet. 

 

Tabt befolkningsgruppe 

Der kan også opstå stor forvirring blandt borgere mht., hvorfor vi har brug for en 

CBCC, samt hvad det er. Som det efterhånden er gået op for mange, i takt med den 

teknologiske udvikling, er der en stor gruppe af befolkningen, der har svært ved at 

følge med. Denne befolkningsgruppe vil sandsynligvis have svært ved at se den 

relative fordel teknologien besidder. Derudover prioriterer de også en lav grad af 

kompatibilitet. Dette kombineret med, at teknologien har en høj grad af 

kompleksitet, kan resultere i stor modstand fra især den sene majoritet og nølerne, 

hvilket kan føre til en implementeringsbarriere. Måden en implementering kan 

forebygge denne utilsigtede effekt, og om muligt undgå barrieren, vil blive 

analyseret i næste kapitel. 

 

Kriminalitet og anonymitet 

Der findes på nuværende tidspunkt kun én måde at lave anonyme transaktioner 

digitalt, hvilket er ved brugen af kryptovaluta. Hvis en CBCC bliver implementeret, 

får kriminelle en måde at overføre penge på helt anonymt, uden den nuværende 

kryptovalutaers største ulempe, som er dens ustabile kurs. Det er svært at forudsige 

hvordan en CBCC kommer til at påvirke kriminalitet, fordi man endnu ikke har set 

det i praksis, men denne usikkerhed udgør en utilsigtet effekt, da det gør handlen 

med kontanter nemmere, som i høj grad bliver brugt til kriminalitet (Róin, P. | 

2016). 
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På samme måde som mange andre teknologier, er CBCC ikke uden utilsigtede 

effekter, som udover at være ulemper ved implementering, også fungerer som 

barrierer for teknologiens diffusion. Nedenstående afsnit vil derfor søge at belyse 

disse. 

Trin 6: Barrierer ved implementering af en CBCC 

CBCC vil med stor sandsynlighed møde meget kritik og modstand, da det er en 

omvæltning af noget helt basalt i vores samfund, hvilket er en stor barriere for 

implementeringen. Vi vil løbende i dette kapitel præsentere barrierer for 

adopteringen af teknologien, og derefter bruge Everett Rogers’ diffusionsteori, til 

at analysere måder hvorpå disse kan overkommes. 

Diffusionsteori 

Til at danne en forståelse for hvordan forskellige mennesker reagerer på nye 

innovationer, vil vi undersøge samspillet mellem Rogers’ fem attributter og 

ibrugtagerkategorier, samt hvordan rollerne spiller ind. Først vil vi analysere CBCC 

med udgangspunkt i de fem attributter. Dernæst vil vi analysere de forskellige 

ibrugtagerkategorier, samt hvornår diffusionen med størst sandsynlighed vil 

stagnere. Med den viden vil vi analysere hvilke attributter der er vigtige at have 

fokus på, og hvornår. Vi vil derudover fremlægge konkrete forslag til hvordan 

spredningen kan foregå, så en stagnerende diffusionsproces kan undgås, og 

implementeringen på den måde bliver succesfuld. 

Attributterne 

 
Relativ fordel 

Der er flere relative fordele ved at erstatte kontanter med en CBCC. Heriblandt 

løsningen på zero lower bound problemet, pengebesparelse, grundet en reducering 

af mellemmænd, øjeblikkelig overførsel af penge, samt universel tilgang. Trods 

disse fordele, er det ifølge Rogers, svært for størstedelen af befolkningen at se og 

forstå fordelene. 
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Kompatibilitet 
For at kompatibiliteten med en CBCC øges, skal den stemme overens med de 

behov, erfaringer og værdier, som brugerne har. De behov, som brugerne har til en 

digital betalingsløsning, finder vi ved at undersøge hvad der allerede bruges; 

Mobilepay og Dankort-appen. For at sandsynliggøre en høj kompatibilitet, skal 

CBCC være lige så nem, hurtig og tilgængelig, som de andre betalingsløsninger, 

hvilket kan opnås ved, at CBCC-softwaren har en lignende brugerflade. Ingen 

potentielle ibrugtagere har på forhånd erfaring med teknologien, da den ikke er 

tilgængelig, så det er i stedet erfaringen med tidligere lignende 

betalingsmuligheder, der definerer hvordan individets førstehåndsindtryk af 

produktet, kommer til at være. 

 

Grundet MobilePays store succes i Danmark, kan vi antage, at erfaringer med 

lignende betalingsmåder er gode (Mobilepay | 2018). Værdierne som en CBCC 

repræsenterer, er overvejende politisk bestemte. En CBCC laver en større 

omvæltning af den økonomiske magtfordeling, ved at give kontanter samme 

digitale egenskaber, som indehavende i banker. Dette gør Nationalbanken til en 

konkurrent for de private banker. Dermed kommer brugernes politiske værdier, til 

at være afgørende for kompatibilitetsniveauet. Opsamlende kan man sige, at en 

CBCC stemmer godt overens med de behov og erfaringer mange danskere har, men 

hvorledes teknologien stemmer overens med folks værdier kan variere. 

 

Kompleksitet 

Måden CBCC-teknologien hypotetisk ville blive anvendt på, minder meget om de 

allerede eksisterende betalingsmetoder, der er blevet brugt de sidste mange år, 

såsom Dankort-appen og MobilePay, hvilket får ibrugtagerne til at opleve en lav 

kompleksitet. Hvis man som forbruger, derimod ønsker at sætte sig ind i hvordan 

teknologien fungerer bag brugerfladen (DLT, herunder blockchain), har det en 

højere kompleksitet. Størstedelen af målgruppen vil højst sandsynligt ikke til at 

undersøge hvordan DLT teknologien fungerer, ligesom meget få dankortbrugere, 

sætter sig ind i den bagvedliggende teknologi. 
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Afprøvelighed 

Eftersom CBCC endnu ikke er implementeret, kan brugerne naturligvis ikke 

afprøve teknologien. På nuværende tidspunkt er teknologien kun blevet afprøvet i 

to projekter, Bank of Canadas Project Jasper og Monetary Authority of Singapores 

Project Ubin (Bech & Garrett | 2017 | pp. 66). Begge projekter er dog blot 

simulationer, der trods deres positive resultater, endnu ikke er repræsentative som 

for en virkelig implementering. CBCCs afprøvelighed er derfor ikke afprøvelig. 

 

Observerbarhed 

Observerbarhed kan i teknologiens nuværende stadie, have stor indflydelse på hvor 

høj diffusionsraten kommer til at være. Ved at lave forskning med teknologien, vil 

opmærksomhed i form af mediedækning højest sandsynligvis også stige, som et 

produkt heraf. Massemedierne er den kommunikationskanal, der bedst kan øge 

observerbarheden, da en stor del af befolkningen, bruger massemedier. 

 

For at implementeringen af en CBCC kan vedtages i folketinget, skal der 

fremlægges empirisk evidens på, at det ville kunne fungere under realistiske 

omstændigheder. Dette kan undgås, ved at lave lukkede forsøg i form af et 

pilotimplementeringsprojekt, som er en metode at teste et system på, i et realistisk 

miljø, for at lære hvad der kan forventes ved en fuld implementering. Dette gøres 

ved at udvælge et repræsentativt område og indføre en CBCC på en mindre skala, 

(Simonsen J. et al. | 2008), så det er muligt at teste effektiviteten i et mindre omfang 

først, og på den måde kunne fremvise viser på, at det virker. 

 

Konkluderende for attributterne, er det vigtigt at overbevise befolkningen om, at en 

CBCC-implementering ikke kræver en stor adfærdsændring, men alligevel besidder 

relative fordele. Dette kan gøres gennem spredning af information, så usikkerheden 

forbundet med teknologien, bliver mindsket. 
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Vi vil i næste afsnit undersøge hvilken betydning ibrugtagerkategorierne har for 

diffusionsprocessen. Vi ved, at målgrupperne alle har forskellige behov, for hvornår 

de mener at de har et stort nok problem, til at begynde 

innovationsbeslutningsprocessen om en ny teknologi. Følgende afsnit vil bestå af 

en analyse af alle ibrugtagerkategorierne, med forslag til hvordan det er muligt at 

skabe et problem for dem hver især, for at undgå en stagnering af diffusionen. Dette 

bliver gjort ved at undersøge hvilke attributter, som de hver især prioriterer højest. 

Ibrugtagerkategorierne 

 

Innovatørerne 
Eftersom CBCC er bygget på den innovative teknologi DLT, vil der per automatik 

være et behov hos innovatørerne. Derfor bør man ikke fokusere på innovatørerne 

ved implementering af CBCC. 

 

De tidlige ibrugtagere 

Det er derimod vigtigt at have fokus på de tidlige ibrugtagere, da de ofte kan være 

stærke opinionsledere. De har kontakt til innovatørerne, som kan fungere som 

opinionsledere og hjælpere for de tidlige ibrugtagere. 

 

Det er muligt at skabe et behov hos dem, ved at indføre forandringsagenter på 

institutioner, hvor det især er vigtigt at starte diffusionen. Et eksempel herpå er 

arbejdspladser med højt niveau af teknisk viden, som IT-firmaer. Derudover kan 

innovationen også spredes til de tidligere ibrugtagere ved at reklamere over 

massekommunikationskanaler. 

 

Den tidlige majoritet 

Ved en CBCC-implementering, vurderer vi at en brugersegmentering er relevant, 

for at undersøge hvilke krav størstedelen af kategorien ønsker. Brugen af CBCC 

bør derfor have en lav kompleksitet, hvilket er et argument for at risikoen en 

potentiel kløft til den tidlige majoritet mindskes. Ved design af CBCC-softwaren, 

er det vigtigt at være opmærksom på løbende, at rette fejl og mangler således, at 

brugervenligheden forbedres. 
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Eftersom den offentlige sektor i Danmark er verdens mest digitaliserede (United 

Nations | 2020), stemmer danskernes behov og erfaring overens med en CBCC, 

hvilket gør kompatibiliteten er høj. 

 

Den sene majoritet og nølerne 

For at den sene majoritet og nølerne skal finde et behov for at adoptere en CBCC, 

er det derudover vigtigt ikke at videreudvikle store dele af teknologien. Derimod 

bør der fokuseres på små brugervenlige opdateringer, som f.eks. interaktion mellem 

andet software, for at det ikke er for overvældende og svært at adoptere. 

Afprøveligheden af en CBCC er på nuværende tidspunkt ikke særlig høj, hvilket er 

en stor barriere for teknologien. Men ved at anvende en pilotimplementering af en 

CBCC, vil afprøveligheden hurtigt stige, da det nemt vil være muligt for en 

begrænset og repræsentativ skare af befolkningen, at sætte en konto op, for at 

afprøve teknologien. Derudover vil afprøveligheden stige hurtigt, når en total 

implementering er begyndt, da den vil være frit tilgængelig for alle med f.eks. en 

smartphone. Vi foreslår ved implementeringen at gøre det muligt at veksle sine 

danske kroner til CBCC i et 1:1 forhold, uden omkostninger, da det vil øge 

afprøveligheden. Efter en prøveperiode, vil det fremad kun være muligt at veksle 

fra kontanter til CBCC, så en udfasningen af kontanter kan påbegynde. Ydermere 

bør der bruges kampagner, som viser den relative fordel for andre brugere, som et 

middel til at hæve observerbarheden. 

 

Ændringerne af disse attributter alene, kommer højest sandsynlig ikke til at skabe 

et behov for at starte en adoptering, hos den sene majoritet og nølerne, ligesom det 

er tilfældet for de andre ibrugtagerkategorier. Det er ofte når spredning når hertil, 

at den frivillige forandring stopper, og det bliver nødvendigt at tvinge forandringen 

igennem. Vi vil derfor undersøge i hvor høj grad implementeringen, bør ske tvunget 

eller frivilligt. 
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Valgfrihed 

Ved en så omvæltende implementering som CBCC, er det meget vigtigt at der ikke 

bliver tabt en befolkningsgruppe, da konsekvenserne herved er at denne gruppe, så 

ikke har mulighed for at bruge deres sine penge. Udover det, er det også meget 

vigtigt at denne beslutning er velovervejet, fordi det er officielle offentlige instanser 

der vedtager det, hvorimod hvis det skulle implementeres af et privat firma, ville de 

ikke have et lige så stort ansvar. 

 

Vi foreslår derfor at forandringen sker så frivilligt som muligt, over en længere 

periode, selv hvis det betyder at der kommer en kløft, når innovationen skal 

adopteres af den sene majoritet. Denne vurdering laver vi på baggrund af at 

“en forandring [som er] baseret på frivillighed [er] mere robust end en forandring, 

der tvinges igennem” (Hansen, M. & Boedker, K | 2016 | pp. 113). 

Derudover vurderer vi, at fordelene, ensartet kvalitet og hurtig spredning, som 

opnås ved en tvungen forandring, ikke er relevante for en CBCC-implementering. 

Det vigtige ved implementeringen af innovationer, er at sikre at den bliver modtaget 

godt, hvilket man bedst sikrer ved frivillig forandring. En indførelse af en CBCC 

er, som tidligere nævnt, en stor omvæltning, og det giver derfor bedst mening at 

udfase de nuværende kontanter langsomt, samtidig med, at en CBCC gradvist 

udbredes, så befolkningen kan vænne sig til det nye system langsomt. 

 

Vi kan på baggrund af denne analyse, konkludere at barriererne for spredning af 

innovationen kan mindskes, ved en række varierende tiltag, alt efter hvor langt 

spredningen er nået. Vi fremlægger at en frivillig forandringsprocess er den mest 

fordelagtige måde at sikre en succesfuld CBCC-implementering på, da risiciene ved 

at tvinge den igennem, er for høje. Siden forandringsprocessen er frivillig, bør fokus 

være at give de forskellige ibrugtagerkategorier et behov for at adoptere 

teknologien. 

Der bør ikke nødvendigvis være et særligt fokus på innovatørerne, da vi vurderer at 

de med stor sandsynlig kommer til at adoptere CBCC, siden teknologien er meget 

innovativ. 
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Vi vurderer, at de tidlige ibrugtagere bedst påvirkes ved at indføre 

forandringsagenter på arbejdspladser og information kan spredes gennem 

massemedier. 

Ved den tidlige majoritet, bør det primære fokus være at gøre kompleksitet så lav 

som muligt, da det svært at påvirke kompatibiliteten, men alligevel passer godt med 

danskernes digitale profil. Kompleksiteten kan sænkes ved at udforme CBCC’s 

brugerflade, så den fungerer ligesom Mobilepays. 

Vi konkluderer at der, grundet den frivillige forandringsproces, er stor 

sandsynlighed for en kløft mellem den tidligere majoritet og den sene majoritet, 

hvilket vi mener kan løses gennem informerende kampagner som promoverer 

teknologien. For at øge afprøveligheden, bør det også være muligt at veksle frit 

mellem danske kroner og CBCC i en begrænset tidsperiode. 

 

Besidder CBCC politisk karakter? 

Total eller delvis anonymitet? - et spørgsmål om politisk incitament 

Følgende afsnit søger først at kortlægge de politiske karaktertræk, som en CBCC 

kan besidde, og i forlængelse heraf, undersøge i hvilken grad teknologien er 

kompatibel til at anvendes som politisk værktøj, samt diskutere innovationens 

politiske karakter. 

 

Langdon Winner påstår, at teknologier kan have politisk karakter, enten i kraft af 

nødvendighed eller en drevet beslutning (Winner, L | 1980 | pp. 350). Uanset 

hvilken instans den udformet til, vil implementeringen af en CBCC være en politisk 

beslutning, der søger at styrke centralisering af magten. Dette gøres ved at øge 

effekten af de instrumenter bankerne benytter til at udøve pengepolitik. Eksempler 

herpå er:  ændring i renter af private folioindskud og udlånsfacilitet samt 

likviditetsjusterende operationer som diskonto6. 

 

 
6 Man kan læse mere om pengepolitiske værktøjer i Danmark på 
https://www.nationalbanken.dk/da/pengepolitik/instrumenter/Sider/default.aspx  
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Som antydet af Winner, strækker de teknologiske infrastrukturer sig bredere end 

blot en idé, om at yde et instantieret teknologisk pengepolitisk hjælpemiddel. 

Spørgsmålet om, hvorvidt en CBCC er fordelagtig at tage i brug, har derfor større 

ideologiske rødder, der leder til en politisk tilskyndet diskussion. Det er vigtigt at 

forstå teknologiens karakter til fulde, for at tilegne sig en bredere indsigt i, hvilken 

form teknologien tager, når vi erstatter kontante penge med en CBCC (Winner, L | 

1980 | pp. 347). Endegyldigt vil formen af en CBCC afgøre hvordan, og i hvilken 

grad, teknologien kan spille en politisk rolle. 

 

Som Winner udpeger, er større teknologiske ændringer i samfundets infrastruktur 

oftest forbundet med at “producere resultater, der af nogle gengives som et 

vidunderligt gennembrud og af andre som et knusende tilbageslag” (Winner, L | 

1980 | pp. 350). Spørgsmålet lægger sig til Bech & Garretts pointe om, hvorvidt 

ibrugtagere kan opnå delvis eller total anonymitet, ved adoptering af en CBCC 

(Bech & Garrett | 2017 | pp. 65). Vi vil anvende Winners teori, til at undersøge de 

to mulige løsninger, og hvordan de to forskellige brugssituationer omsættes til 

praksis. Det første scenarie der beskrives, tager udgangspunkt i delvis anonymitet, 

og efterfølgende vil løsningsforslaget med total anonymitet blive undersøgt. 

 

Eftersom en CBCC er en større teknologisk infrastruktur, er der ifølge Winner tale 

om en teknologi med en iboende politisk karakter ‘af nødvendighed’. Som Winner 

eksemplificerede det ved at sammenligne følgevirkninger i samfundet ved 

indførelse af atomkraft med solenergi, er begge beslutninger taget ved 

nødvendighed, men hvor atomkraftværker styrker en centralisering af magten, og 

fremmer solenergi det modsatte (Winner L. | pp. 347-352). På lige fod har en CBCC 

iboende politiske karakterer, af typen ‘af nødvendighed’, men hvordan den fundne 

løsning tager form, er udslagsgivende for den iboende politiske karakter. 

 

Delvis anonymitet 

Fastlægges det, at centralbanken kan forbeholde sig retten til at oprette et centralt 

register over personer med CPR-nummer og krydsreferere dette med wallet-ID, 

muliggøres en større autonom magt til centralbanken. Centralbanken stilles i 
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position til at benytte pengepolitiske værktøjer til at styrke, svække, stabilisere eller 

på anden vis påvirke den private økonomi for husholdningerne. Dermed påtager 

centralbanken sig nogle de nuværende private bankers ansvarsopgaver, såsom 

pengeskabelse, udstedelse af realkreditlån, og privates bankforhold. Dette fjerner 

også muligheden for at have en møntfod med fri bevægelse og anonymitet i 

samfundet. Disse ansvarsopgaver vil medføre en stor økonomisk magt i samfundet, 

som derved vil overdrages til én agent - Nationalbanken. 

 

Eftersom centralbanken stadig opretholder formelle journaler med oplysninger på 

wallet-ID, minder systemet i overvejende grad om det nuværende7. Forskellen 

ligger dog i, at for resten af systemet, elimineres muligheden for at spore 

transaktioner tilbage til individer. Alle andre parter, vil i transaktioner have 

anonymitet over for modparten. Som afsender og modtager, er det eneste man vil 

have kendskab til, de dertilhørende wallet-ID. Tredjeparter mister helt muligheden 

for at opspore personlige informationer fra andre større institutioner som 

eksempelvis private banker eller tjenester som mobilepay. 

 

Ved en beslutning om at centralbanken skal adoptere en CBCC, hvor parter har 

delvis anonymitet, vil det formentlig ikke antages, at centralbanken har ‘onde’ 

intentioner. Men det er yderligere også som Winner påpeger, trods vores erkendelse 

af teknologiers politiske effekter, ikke afgjort, at der nødvendigvis skal være en 

tilstedeværende beslutning, om at en teknologi skal afføde politiske effekter. Det er 

tværtimod, at man i de vigtigste eksempler herpå, har erfaret at politiske effekter 

ofte opstår som biprodukt af selve teknologiens ibrugtagen (Winner, L | 1980 | pp. 

350). Den teknologiske effektivisering og økonomiske gevinst der opnås ved 

adoptering af en delvis anonym CBCC, stammer fra dybere mønstre, der peger på 

at skabe hierarkisk struktur og autoritet. 

 

Som Winner antyder, er det teknologien i sig selv, hvordan den virker og er 

opbygget, der gør, at den delvis anonyme løsning stadig er værd at være observant 

 
7 Forbrugere har deres penge stående på kontoer hos private banker, hvorved personlige 
oplysninger er tilknyttet 



 

 

 
 
 

46 

på. Hele grunden til at vi i første omgang vil stille spørgsmålet, om hvorvidt vi bør 

opbevare personlige oplysninger på wallet-ID, stammer fra en erfaring om, at det 

historisk set har vist sig, at evnen til at opspore økonomisk aktivitet, har været et 

vigtigt redskab til at begrænse svindel. Eksempler herpå inkluderer, men er ikke 

begrænset til, svindelsager vedrørende; Britta Nielsen8, Stein Bagger, Sanjay Shah9, 

Panama-papers10, Danske Bank11 svindel med corona-støttepakker til bl.a. Synoptik 

og Lagkagehuset12. 

 

Taget i betragtning af, at Danmark er verdens mindst korrupte land (Transparency 

International | 2019), er der god grund til at antage, at den danske regering vil have 

godartede intentioner ved en beslutning, om at adoptere en CBCC. Omvendt vil 

implementeringen af en delvis anonym CBCC uundgåeligt favorisere et mere 

overvåget samfund, fordi muligheden for anonymitet fuldstændig fjernes, hvilket 

nogle befolkningsgrupper vil stille sig kritisk over for. En beslutning om helt at 

fjerne anonyme transaktioner i samfundet, vil frarøve frihed fra forbrugerne, og kan 

anses som værende en understøttelse af den allerede eksisterende 

overvågningskapitalistiske tankegang. 

 

Overvågningskapitalismen er et begreb teoretiseret af den amerikanske psykolog 

og filosof Shoshana Zuboff, og omhandler, at der i dagens digitale samfund er 

opstået en ny æra for kapitalismen, hvor data om individers digitale adfærd har 

opnået høj værdi for virksomheder fokuseret på salg af produkter eller tjenester 

(Zuboff | 2018). Persondata bruges i høj grad af disse virksomheder til at målrette 

reklamer i den digitale verden. Virksomheder som Google og Facebook har på 

baggrund heraf, tilegnet sig store mængder af social, symbolsk og økonomisk magt, 

fordi de gennem deres tjenester har remedierne til at indsamle store mængder 

 
8 Britta Nielsen sagen kan undersøges nærmere på https://politiken.dk/tag/main/Britta_Nielsen-
sagen 
9 https://www.dr.dk/nyheder/penge/sanjay-shah-jeg-tilboed-danmark-19-milliarder-kroner-undgaa-
retssag  
10 https://www.dr.dk/nyheder/penge/skat-om-danskere-i-panama-laek-de-har-faaet-noget-af-en-
overraskelse 
11 https://www.dr.dk/nyheder/tema/hvidvask-i-danske-bank  
12 https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-05-15-247-selskaber-ejet-i-skattely-har-modtaget-corona-hjaelp-men-s-vil-ikke-
gribe-ind  
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digitale adfærdsdata. Med et fokus på, at digitale fodspor i stigende grad har tilegnet 

sig værdi, er det fra et overvågningskapitalistisk synspunkt, en bekymrende tanke 

at vi fjerner den eneste mulighed for at betale anonymt i samfundet, når vi samtidig 

lever i et, der i stigende grad digitaliseres. 

 

Men hvilke instanser har gjort, at overvågningskapitalismen har fået lov til at 

udfolde sig som den har? Til dels handler det om at forbrugere ikke ser alvoren i, at 

internettjenester blot beder om at indsamle adfærdsdata som betaling mod at bruge 

deres produkt. Bech & Garrett antyder, at det i forhold til betalinger, er svært at 

estimere hvor meget individer prioriterer anonymitet. Men en undersøgelse viser, 

at deltagerne generelt mener, at anonymitet i deres betalinger er vigtig for dem. 

Deres adfærd fortæller dog noget andet, og i samme undersøgelse påpeges det, at 

størstedelen af undersøgelsens deltagere, blindt godkender brugervilkårene til 

digitale betalingstjenester som eksempelvis Google Pay. Der opstår altså et 

paradoks om, at folk udadtil mener, at deres privatliv er vigtigt for dem, men 

samtidig udøver de en adfærd, der antyder det modsatte (Bech & Garrett | 2017 | 

pp. 65). 

 

Opsummerende ser man en tendens til, at brugere værdsætter deres digitale 

privatliv, men samtidig er tendensen i praksis en anden - i hvert fald hvad angår 

mobile betalingstjenester. Brugere vægter ikke privatliv højt nok, til at bruge tiden 

på, at sætte sig ind i hvad virksomheder bruger deres data til. Oftest er det ikke 

muligt at benytte en tjeneste uden at gå med til, at det er på udbyderens vilkår. Man 

tvinges derfor også til en vis grad, til at gå med til at bortgive sin persondata, hvorfor 

man ellers ikke ville kunne bruge tjenesten. Som følge heraf, vil der altså være nogle 

konsekvenser ved at fjerne anonymitet i betalinger, og uundgåeligt vil disse vise 

sine præg over længere sigt. 

 

Det skal påpeges, at eventuelle fortalere for, at vi skal have en delvis anonym 

CBCC, ikke nødvendigvis vil have en politisk interesse med teknologien. 

Teknologien i sig selv, har som sagt iboende politiske egenskaber, der er 

opblomstret fra dybe mønstre hvor videnskabelig viden, teknologisk innovation og 
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større profitinteresser har en forstærkende effekt på hinanden. Fra det synspunkt 

kategoriseres adopteringen af en CBCC som havende politisk effekt ‘af nødvendig’. 

Dog skal det nævnes, at der er råd for, at en delvis anonym CBCC kan blive brugt 

som politisk værktøj hvis det ønskes - som en ‘drevet beslutning’. 

 

Winner påpeger, at teknologiske innovationer kan sammenlignes med vedtagelse af 

udemokratiske love eller oprettelse af nye styreformer (Winner | pp. 352). Betragt 

eksempelvis hvordan internettet fundamentalt har ændret vores måde at leve på. Vi 

har meget svært ved at fravælge at bruge internettet, fordi vores måde at leve på, er 

for indlejret i brugen af det, at konsekvenserne af at lade være, er for omfattende 

for langt de fleste. Det fremstår derfor klart, at beslutningen om at adoptere en delvis 

anonym CBCC, peger mod et mere systematiseret og ovenfra styret samfund. 

Delvis anonym CBCC som et middel mod hvidvaskning 

Som supplement til analysen af en delvis anonym CBCC, skal det påpeges, at denne 

form kan bruges som et værktøj mod hvidvaskning. Hvidvaskning er et fænomen 

der finder sted når personer der har tjent penge på ulovlig vis, forsøger at få 

fortjenesten til at se ud som, at den var erhvervet på lovlig vis 

(Anklagemyndigheden | 2020). Hvidvaskning er nemmere at udøve såfremt 

transaktioner kan indeholde ubegrænset størrelse, foregå øjeblikkeligt og være 

usporlige. Ulovlige anonyme overførsler af store mængder kontanter, 

besværliggøres normalt gennem praktikaliteter affødt af deres fysiske 

tilstedeværelse. Ved at begrænse mængden af større sedler eller afskaffe kontanter 

helt, vil det give kriminelle ét middel mindre at foretage usporlige transaktioner 

gennem. Det afhænger af, hvorvidt den mulige fundne løsning, viser sig hel eller 

delvis anonym. Det vil imidlertid også resultere i komplikationer med forbruget af 

sorte penge, da det ikke længere vil være muligt at handle fuldstændig anonymt. 
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Total anonymitet 

Med en decentraliseret og total anonym valuta, vil centralbanken intet overblik have 

over hvem ibrugtagererne er, samt hvilken aktivitet der udføres af forskellige 

brugere. Denne form fremmer en mere fritstillet og liberal økonomisk pengepolitik, 

der svækker økonomipolitiske værktøjer. Centralbanken har i mindre grad 

mulighed for at anvende teknologiens politiske egenskaber til at udøve 

pengepolitik, som at ændre rente eller udvide pengemængden. Yderligere vil denne 

form give anledning til frie markedskræfter, da både inden- og udenlandske 

investorer har fri mulighed for at investere og handle med valutaen, grundet 

manglende personoplysninger på wallet-ID. 

 

Såfremt den danske anonyme valuta vurderes mere stabil end udenlandske valuta, 

kan dette give anledning til, at udenlandske investorer ønsker at opbevare deres 

penge i danske kroner, som er en begrænset pengemængde. Denne effekt vil 

principielt kunne give anledning til, at den danske krone vil blive handlet til en 

højere pris, end hvad den garanteres for i centralbanken på et sekundært marked. 

Som resultater heraf vil kronen destabiliseres. Denne effekt opdagede 

nobelprismodtager og økonom Paul Krugman (Krugman P. | 2009 | pp. 16-25), der 

bemærkede at en begrænset mængde af en given valuta, kunne give anledning til, 

at folk ville spare en given valuta op, og ikke turde bruge den i frygt for ikke at 

kunne generhverve den samme valuta igen. Ydermere ville dette også halte 

forbruget i Danmark, fordi folk ville være tøvende med at bruge kryptovaluta. 

Totalt anonym CBCC som et middel mod hvidvaskning 
Som tidligere nævnt, vil en total anonym CBCC vedholde anonymitet i betalinger, 

og derfor blandt andet give anledning til, at det blev nemmere at hvidvaske og 

eksempelvis finansiere terrorisme. Men blockchain teknologi har den fordel, at 

pengene øremærkes efter hvor de har været. Så snart en given kriminels wallet-ID 

er blevet offentliggjort, i tilfælde af eksempelvis en anholdelse, er det muligt at 

opspore hvilke andre wallet-ID den har integreret med, og derved finde frem til de 

aktører, der angiveligt skulle have hjulpet med at hvidvaske penge. Selvom det kan 

virke generaliserende at sammenligne hvidvaskning af penge med 
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terrorfinansiering, så argumenterer anklager for appelretten, Jean-François Thony, 

at begge akter ud på, at skjule ulovlige penges oprindelse (Thony, J.F. | 1998 | pp. 

4). 

Den anonyme løsningsmulighed vil skabe en mere fritstillet og liberal økonomisk 

pengepolitik, der svækker økonomisk politiske værktøjer. Det vil dog gøre det 

sværere at opspore kriminelle transaktioner, og give anledning til at udenlandske 

investorer vil kunne indtræde på markedet. Nationalbanken ville så også stilles 

ansvarlig for bekæmpelse af international økonomisk kriminalitet. Omvendt 

fremlægges det, at selvom brugere værdsætter et digitalt privatliv, er de villige til 

at opgive dette, på bekostning af de relative fordele de oplever ved nye funktioner. 

Uanset hvilken løsning der vælges, kan man, alt andet lige, argumentere for, at 

opsporing af kriminelle transaktioner bliver nemmere, under antagelse af, at dette 

ikke medfører en effekt, der øger international interesse. 
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Konklusion 

Med denne rapport har vi søgt at danne et overblik over fordelene og ulemperne, 

ved at implementere en CBCC i Danmark. Vi er kommet frem til, at det afhænger 

af hvilket perspektiv man har. Innovationen har en iboende politiske karakter. 

Ydermere konkluderes det, at måden hvorpå en innovation implementeres, er vigtig 

for brugernes opfattelse af denne. 

 

Grundet det høje niveau af digitalisering i Danmark, vil danskerne i højere grad 

være villige til at vurdere at de relative fordele, ved at adoptere en CBCC, opvejer 

de nødvendige adfærdsændringer. Danmark er derfor et godt foregangsland til at 

forsøge at implementere innovationen. I forlængelse heraf, bør en omvæltende 

forandring foregå gradvist og frivilligt for at mindske risikoen, for at tabe den sene 

majoritet og nølerne, da de i højere grad er afhængige af kontanter. 

 

I kraft af en CBCC erstatter kontanter penge, stilles Nationalbanken i konkurrence 

med de private banker, hvilket kan resultere i fyringsrunder i bankerne, tabt 

fortjeneste for dets kunder, samt en ændring i Nationalbankens eksistensgrundlag. 

Omvendt kan det under antagelse af, at Nationalbanken ikke vil agere 

profitorienteret, skabe en bredere fordeling og mindske økonomisk ulighed. 

 

Vi fremlægger yderligere, at en CBCC vil medføre større politiske implikationer, 

uanset om de er drevet af en bevidst beslutning eller ej. Hvilke politiske effekter 

der affødes, afhænger i høj grad af en beslutning om, hvorvidt Nationalbanken skal 

opretholde journaler over wallet-ID med dertilhørende personoplysninger - altså om 

den implementeres som delvist eller totalt anonym. Med udgangspunkt i, at en 

delvist anonym CBCC erstatter kontanter, kan det være fordelagtigt at der skabes 

et centraliseret knudepunkt, fordi det giver tilsynsmyndigheder bedre værktøjer til 

at opspore økonomisk kriminalitet. Heriblandt kan Nationalbanken få et større 

overblik over alle transaktioner - hvilket på bekostning af forværret 

konkurrenceevne, øget overvågning, hierarkisk struktur og autoritet - bidrager til 

mindre skatteunddragelse. 
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Udbredelsen af en delvist anonym CBCC vil udgøre en større andel af 

pengemængden end kontanter, og vil betyde, at effekten af Nationalbankens 

pengepolitiske værktøjer styrkes. Om man ser dette som værende en ulempe eller 

en fordel afhænger af perspektiv. Af erfaring fra tidligere svindelsager, kan det være 

en behjælpelig egenskab at kunne overvåge i og med, at det har hjulpet med at løse 

disse. Det kan også opfattes som en ulempe, at den eksisterende 

overvågningskapitalistiske tankegang i højere grad understøttes, da knudepunktet, 

hvor alt aktivitet foregår, kan overvåges. 

 

Med udgangspunkt i, at en totalt anonym CBCC erstatter de nuværende kontante 

penge, er fordelen, at den anonyme egenskab ved de nuværende kontanter, 

vedholdes. Således fremmes en mere fritstillet liberal økonomi, fordi de 

pengepolitiske værktøjer svækkes. Derimod, er en ulempe ved total anonymitet, at 

det kan fremme kriminelle handlinger, såsom sort handel og terrorfinansiering. 

Dette vil stille Nationalbanken og dens ansatte ansvarlig for lyssky aktiviteter. 

Ydermere kan udenlandske investeringer destabilisere den danske krone. 

 

Vi kan endeligt konkludere at det endnu ikke kan udledes, hvorvidt fordelene ved 

CBCC opvejer ulemperne. Hvis en CBCC skal udvise en observerbar relativ fordel 

for at implementeres, kræver det empirisk evidens, da innovationen endnu kun er 

teoretisk funderet. 
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Refleksion og kritik af videnskabsteoretisk ståsted 

Det har sent i opgaveskrivningens forløb stået klart for os, at et mere aktivt arbejde 

med videnskabsteori, ville have været til stor gavn. Det kunne både have hjulpet os 

med informationsindsamling samt muligvis bedre valg af metoder og teorier. Vi vil 

i dette afsnit reflektere over hvad dette har gjort ved vores opgave, og derved opnå 

hvad der nærmer sig den refleksive videnskabsteoretiske model, introduceret af 

Kåre Pedersen i bogen “Problemorienteret Projektarbejde” (Pedersen K. | 2015). 

 

I begyndelsen af projektskrivningen, diskuterede vi hvilke videnskabsteoretiske 

idealer, som bedst passer med vores visioner for projektet, men endte med at 

fokusere på at indsamle viden om kryptovaluta, for derefter at gå næsten direkte 

videre til analysearbejdet. Som resultatet heraf, er vi efterfølgende blevet klogere 

på hvad videnskabsteori kan gøre for akademiske opgaver, som denne og har 

erfaret, at vores viden fremstår mindre legitim end hvis vi fra starten havde forholdt 

os til videnskabsteori. Det er derfor vigtigt at reflektere over hvilke 

videnskabsteoretiske idealer vi har arbejdet ud fra, på trods af at det ikke har været 

et centralt fokus for os. 

 

Vi vurderer, som følge af måden vi har arbejdet på, at vi er endt med ikke at være 

tilknyttet én, men to videnskabsteoretiske idealer - primært empirisme og til dels 

socialkonstruktivisme. Vores videnskabelige ståsted, tager afsæt i teorier med et 

socialkonstruktivistisk perspektiv på verden. Udgangspunktet i diffusionsteori er, 

at virkeligheden er en social konstruktion; måden verden opleves på, afhænger af 

de individer der fortolker den og hvordan de viderekommunikerer deres oplevelser 

gennem sociale kanaler. Forskellige mennesker oplever innovation forskelligt, alt 

efter hvilke værdier og erfaringer de har, så det politiske system man vil 

implementere sin innovation i, har indflydelse på hvordan diffusionsprocessen vil 

forløbe. 

 

Samme afsæt tager Langdon Winner i hans teori om, at teknologiske artefakter 

afføder politiske effekter. Politik er et fænomen der er opstået gennem social 
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omgang med hinanden, og i kraft af, at folk oplever effekter af politisk karakter, 

som produkt af teknologiske artefakter, tages ligeledes et socialkonstruktivistisk 

standpunkt. Effekterne opleves kun, fordi de gennem gentagne erfaringer af flere 

individer, bekræftes. Med dette videnskabelige ståsted, deducerer vi hypoteser 

ifølge empirisk tradition. 

 

Som et resultat af, at vi har arbejdet hypotetisk deduktivt, ud fra en 

socialkonstruktivistisk erkendelse af verden, er opgaven til en vis grad endt med at 

være todelt. Der undersøges to genstandsfelter: hvorvidt der udledes politiske 

effekter ved at implementere en CBCC, og hvilke barrierer for spredning af 

teknologien, der er. Vores valg af teorier og analysestrategi kunne med en aktiv 

tilgang til videnskabsteori i hele opgaven have gjort, at vi ville have undgået den 

splittelse vores opgave er endt med. Vi ville højst sandsynligt have fokuseret mere, 

hvis ikke udelukkende, på kun et af de to genstandsfelter. 

 

Vi kan ved brugen af hypotetisk deduktiv metode, hverken be- eller afkræfte de 

hypoteser vi udarbejdede, men det var heller ikke målet med projektet. Vi søgte at 

undersøge fordele og ulemper ved at implementere en CBCC, ud fra politiske 

implikationer samt barrierer for teknologien. Formålet var altså ikke at give et 

endegyldigt svar på, om det bør tages i brug eller ej. En af vores største ulemper 

ved at arbejde hypotetisk deduktivt er, at vi ikke kan efterprøve vores hypoteser, 

hvilket betyder, at der ikke er noget bevis for, at vores konklusion har empirisk 

evidens. I stedet søger vi at udlede hvilke udfald, er mest sandsynlige, og hvordan 

disse kan påvirkes. 

 

Opgavens udgangspunkt tager afsæt i vores interesse for teknologi og innovation. 

Med dette taget i betragtning, er det også vigtigt at anskue hvilke spørgsmål der 

stilles relevant at forholde sig til, i relation til opgavens konklusion. En fejlkilde 

kan muligvis være vores perspektivistiske erkendelse af teknologien vi undersøger. 

Det er med udgangspunkt i vores tekniske interesse, at vi har udarbejdet opgaven, 

hvorfor vores analytiske arbejde bør læses med øje herfor. 
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