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Abstract 

Bitcoin has lately gained massive attention in the media due to huge price fluctuations. 

However, most people don't actually know how the inner technological systems of Bitcoin 

work. This paper seeks to understand the inner workings of the technology and how it might 

be implemented as a currency in Denmark. 

We will perform a comparative analysis of Bitcoin and the current fiat currency in Denmark 

called the Danske Krone. In order to do this we will use the TRIN-model to analyse both 

currency systems. In addition, we will also attempt to convey our knowledge of Bitcoin to the 

common citizen in Denmark through a humoristic podcast.  

 

Indledning og problemfelt 

Kryptovaluta er i den seneste tid begyndt at blive et mere og mere omtalt emne i henholdsvis 

nyhederne, på de sociale medier og blandt de almene borgere.  

Vi vil i denne rapport analysere den kendte kryptovaluta Bitcoin. Vi har valgt at fokusere på 

Bitcoin, da det er den største og mest omtalte kryptovaluta på markedet i dag. Vi ønsker at 

undersøge hvad formålet med teknologien er, hvordan teknologien fungerer, hvordan den 

potentielt set kunne implementeres i Danmark og hvordan man eventuelt kan gøre Bitcoin 

mere gennemskueligt for den almene dansker.  

For at forstå kryptovalutaen Bitcoin bedre har vi valgt at analysere den sammen med det 

danske fiat valuta pengesystem som vi bruger i dag. Her har vi specifikt udvalgt Den Danske 

Krone. Ved at analysere begge typer af valuta systemer håber vi på at få en bedre forståelse af 

Bitcoin og hvordan det adskiller sig fra vores traditionelle pengesystem. For at analysere 

disse to valutasystemer vil vi tage udgangspunkt i fire trin fra TRIN-modellen.  
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Problemformulering 

Hvordan kan man gøre en kompliceret teknologi som Bitcoin mere gennemskuelig 

for den almene dansker, med henblik på at implementere det som valuta i DK?  

 

Delspørgsmål 1  

- Hvilke forskelle og ligheder er der mellem Bitcoin og fiat valutaen den danske krones 

teknologiske systemer? 

 

Delspørgsmål 2  

- Hvordan implementerer man fiat valuta systemet i Danmark og ud fra dette, hvilke 

forhindringer vil der formentligt være for at implementere Bitcoin som Danmarks nye 

valuta system? 

 

 

 

Afgrænsning 

Vi har valgt at udføre et komparativt studie, hvori vi analyserer kryptovalutaen Bitcoin og fiat 

valutaen Den Danske Krone. Dette skal hjælpe os med at finde ud af, hvordan man bedst 

muligt kan formidle kryptovaluta til den almene danske borger. Resultaterne fra denne 

analyse vil blive analyseret og diskuteret i rapporten.  

Vi har bevidst valgt kun at tage udgangspunkt i de vigtigste noder i Bitcoins teknologiske 

system. Det er henholdsvis minere og full nodes.     

Vi har ligeledes valgt udelukkende at tage udgangspunkt i Bitcoin, da det er den mest 

udbredte og største kryptovaluta, der er. Her har vi henholdsvis fravalgt andre Bitcoin grene, 

såsom Bitcoin Cash, Bitcoin Diamond og Wrapped Bitcoin.    

For at indsamle empiri til vores projekt har vi begrænset os til at benytte spørgeskemaer, hvor 

fokusgruppen er almene danske borgere. Vi vil udarbejde to spørgeskemaer. Det første 

spørgeskema skal give os en forståelse for, hvor meget den almene dansker ved omkring 
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Bitcoin på nuværende tidspunkt. Det andet spørgeskema sendes ud sammen med podcasten, 

for efterfølgende at undersøge hvor godt podcasten har formidlet Bitcoin til målgruppen.  

 

Vi har ligeledes besluttet at begrænse os til udelukkende at anvende fire trin inden for TRIN- 

modellen. Dette har vi valgt, fordi vi mener at det er disse trin, som er relevante for vores 

opgave. Det er henholdsvis trin 1: Indre mekanismer og processer, trin 3: Utilsigtede effekter, 

trin 4: Teknologiske systemer til sidst trin 6: Drivkræfter og barrierer for udbredelse af 

teknologier. I trin 6 vil vi tage udgangspunkt i innovationsbeslutningsprocessens fem stadier, 

som Everett M. Rogers redegør for i hans tekst ”Diffusion of Innovation”.  

Denne rapport er ikke en formidlingsopgave. Derfor bruger vi ikke formidlingsteori eller 

metoder i selve rapporten, men vi forholder os til formidlingsteori i forhold til udarbejdelse af 

vores produkt. 

 

 

 

Produkt Overvejelser  

Vi fandt hurtigt ud af at vi ville lave et produkt som skulle formidle vores viden til den almen 

dansker. Nedenfor ses nogle af de produkt overvejelser som vi har gjort os før vi kom til en 

beslutning om det endelige produkt: 

  

● Pjece der beskriver hvad en Bitcoin er og hvordan den fungerer, i et sprog som den 

almene borger ville kunne forstå. 

 

● Podcast der beskriver hvad en Bitcoin er og hvordan den fungerer, i et sprog som den 

almene borger ville kunne forstå. Her kan man eventuelt tilføje viden og klip fra vores 

interview med vores eventuelle interviewpersoner.  

 

● Visualisering af for eksempel. Blockchain ved brug af Processing  -  kan give en 

bedre forståelse af blockchain som en funktion, hvis man kan se dem, i stedet for kun 

at modtage information. Dette kunne man eventuelt gøre ved at vise hver block som 

en bus der kører med passagerer (transaktioner) hvert bestemt tidspunkt. Hver bus har 

hver sin pris der er baseret på hvor hurtigt passagererne ønsker at komme frem.  
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Begrebsafklaring  

● Fiat valuta: Et pengesystem der ikke er lavet på baggrund af en håndgribelig ting som 

guld. 

● Digital Wallet: Et sted hvor man kan opbevare de kryptovalutaer man har købt eller 

minet.  

● Cold digital wallet: En fysisk wallet som ikke er forbundet til internettet. Det kan 

henholdsvist være et USB stik eller som papirform.    

● Hot digital wallet: En wallet som er forbundet til internettet.  

● Den almene dansker: En person som ikke har en lang videregående uddannelse inden 

for teknologi og/eller finans.   

● Kryptografi: Betyder skrift eller system af tegn der bruges til at kode eller 

hemmeligholde en meddelelse (Ordnet.dk, 2003).    

● Full Nodes: Det er computere som er linket op til blockchainen og verificerer 

transaktioner. 

● Miner: En computer som løser kryptografiske algoritmer i kapløb med andre minere 

for at få lov til at tilføje den næste blok med transaktioner til blockchainen.  

● Fastkurspolitik: En politik, hvor igennem Nationalbanken søger at fastholde den 

danske krones kurs over for Euroen tæt ved forholdet der hedder 746,038 kroner pr. 

100 Euro (Nationalbanken.dk, Danmarks fastkurspolitik).  

● Netværkseffekt:en ydelse eller vares værdi, der er afhængig af antallet af kunder som 

enten ejer eller bruger denne. 

● Speak: En ledende stemme, for eksempel en vært.  

● Skillere: En lyd eller effekt eventuelt mellem to emner eller to dele i en podcast.  

● Difficulty target: Et meget lavt tal som typisk starter med en masse nuller. Minerne 

konkurrerer om at finde en hashværdi af blockheaderen som er under the difficulty 

target. Den miner som finder det først får lov til at tilføje den næste block til 

blockchainen.  
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Semesterbinding 

I vores Basisprojekt 2 vil vi hovedsageligt tage udgangspunkt i teknologiske systemer og 

artefakter (TSA), som vores projekt er forankret i. Derudover vil vi ligeledes inddrage 

subjektivitet, teknologi og samfund (STS) og visse aspekter indenfor Design og Konstruktion 

(D&K). 

 

Teknologiske Systemer og Artefakter  

I TSA vil vi benytte os af TRIN-modellen til at lave en komparativ analyse af teknologien 

bag kryptovalutaen Bitcoin og det danske fiat valuta system. Vi har valgt at tage 

udgangspunkt i henholdsvis trin 1: Indre mekanismer og processer, trin 3: Utilsigtede 

konsekvenser, trin 4: Teknologiske systemer og til sidst trin 6: Drivkræfter og barrierer for 

udbredelse af teknologier. I trin 1 vil vi udelukkende fokusere på teknologien Bitcoin og 

dermed ikke analysere de indre mekanismer og processer i fiat valuta systemet. I trin 3 og 4 

vil vi fokusere på både Bitcoin og fiat valuta systemet. I trin 6 vil vi udelukkende tage 

udgangspunkt i fiat valuta systemet.  

 

Subjektivitet, Teknologi og Samfund  

Vi har valgt at inddrage STS, i det vi gør brug af etnografiske metoder i form af 

spørgeskemaer, da vi ønsker, at vide hvad almenhedens holdninger er til kryptovaluta, samt 

hvilken effekt vores produkt kommer til at have på dem, og om vi formår at videreformidle 

teknologien på en forståelig måde gennem vores produkt. 

Design og Konstruktion 

I D&K dimensionen vil vi gøre brug af teorien omkring talepodcast. Det gør vi for at forstå 

hvordan man tilrettelægger en podcast, der giver en ønsket effekt, i det vi har valgt at lave en 

podcast som produkt.  
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Bitcoin og fiat valuta   

Bitcoin 

Bitcoin er en digital valuta, der blev offentliggjort den 9. januar 2009 af en mand/kvinde eller 

gruppe med pseudonymet Satoshi Nakamoto. Bitcoin blev skabt med det formål, at løse de 

problemer der eksisterer, ved de konventionelle fiat valutaer. De er baseret på tillid, hvilket 

gør systemet både dyrt og skrøbeligt at operere. Systemet bag Bitcoin er baseret på peer-to-

peer transaktioner, således at transaktionerne foregår udenom en mellemmand som for 

eksempel banker eller stater. Derudover er det ligeledes skabt på baggrund af public- og 

private key kryptografi, og proof-of-work metoden til at verificere penge overførslerne. Ved 

brug af public- og private key kryptografi og proof-of-work, kan overførslerne trackes hele 

vejen til den første indehaver, og transaktionerne gennemgår flere sikkerhedstjek, før de 

bliver bekræftet som sikre. De usikkerheder der er i fiat valutasystemet, er altså blevet fjernet, 

og fordi der ikke er en mellemmand, er gebyret for overførsler også langt lavere.  

Idéen om denne slags finanssystem er gammel og stammer helt tilbage fra 1995 af David 

Chaum’s Ecash. Der har gennem tiden været mange lignende slags ideer men Bitcoin er den 

første funktionelle decentrale kryptionsdatabase og er i dag også den største kryptovaluta på 

markedet.    

Bitcoin anses af nogle mennesker ligeledes som nutidens guld, idet at der kun eksisterer 

21.000.000, og derfor kan der ikke gå inflation i kryptovalutaen, på samme måde som der kan 

med den konventionelle fiat valuta, fordi banker eller stater altid kan trykke flere efter behov 

(Bitcoin Wiki, 2021). 

 

Fiat-valuta system  

De tidligste former for penge bestod af sten, perler, skaller eller tørret kød. Disse kunne 

bruges som smykker eller blive konsumeret, og de repræsenterede dermed en naturlig værdi.  

Senere blev guld og sølv udbredt, formentligt fordi de to metaller kunne bruges som smykker 

og var mere praktiske at transportere og opdele end de tidligste former for penge. 
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Ædelmetaller havde ligeledes den fordel, at de ikke foregik over tid. Derfor blev de sat i 

orden i et finanssystem og blev til betalingsenheder og senere formet til mønter efter vægt. 

 

De første mønter der blev fundet er cirka fra 600 f.kr. (Monthuset.dk) og de blev formentligt 

skabt i kongedømmet Lydia, der lå i det der i dag er den vestlige del af Tyrkiet. Her blev et 

fundament af handelskultur lagt, der førte til økonomisk vækst, i en grad der aldrig var set 

før. Ved hjælp af mønter der kunne ombyttes til andre varer, kunne livet organiseres på en 

helt ny måde. Tidligere havde samfundet været et landbrugssamfund hvor alle selv måtte 

bygge deres egne huse, men med indførelsen af mønten skete der en overgang som tillod en 

finopdeling af arbejdet.  Folk fik nu muligheden for at specialisere sig indenfor diverse 

håndværk.  

Lydia blev senere invaderet i den persiske invasion og ophørte med at eksistere, men 

møntsystemet levede videre og spredte sig hurtigt til Grækenland og senere det romerske 

imperium, der på daværende tidspunkt inkluderede det meste af Europa (Hertz & Wulff, 

2018). 

Ædelmetaller var dog svære at regulere og hvis der pludselig manglede mønter, begyndte 

priserne at falde, som man kender det ved deflation. 

I modsætning kunne et pludseligt fund af flere ædelmetaller og dermed udstedelsen af flere 

mønter føre til inflation. Dette var et stort problem på daværende tidspunkt.     

 

Omkring år 1300 opfandt kineserne papir penge, og det markerede historiens første brug af 

fiat-penge. 

Den kinesiske kejseren havde absolut monopol på papir pengene, og han forbød ligeledes 

brugen af guld og sølv.    

Papir penge systemet var dermed baseret på tvang, og kejseren kunne trykke lige så mange 

papirpenge, han havde lyst til, for eksempel hvis statskassen var ved at være tom. 

   

I begyndelsen havde de europæiske stater svært ved at overbevise befolkningen om at 

papirpenge havde værdi, og derfor udstedte man penge med sikkerhed i guld, der blev 

opbevaret i centralbankerne.  

Dermed kunne papirpenge til enhver tid ombyttes til en fastsat mængde guld. 
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Et pludseligt og massivt behov for flere penge, skulle dog tvinge staterne væk fra den 

bagvedliggende guldstandard. Dette behov opstod ved den første og anden verdenskrig. Her 

begyndte man at trykke flere penge, end der var guld nok til at dække, og dermed brød man 

med guldstandarden. 

Til sidst var der så lidt guld bag de papir trykte penge, at man gik væk fra konceptet. 

Dermed gik fiat valutaen over til udelukkende at være baseret på tillid og lovgivning.  

 

Når penge begynder at miste sin værdi, mister folk ligeledes tilliden til, at valutaen også vil 

bibeholde sin værdi i fremtiden. Dette indleder en negativ spiral. 

Når en valuta har mistet for meget værdi, forsvinder tilliden helt, og det økonomiske system 

falder sammen. En løsning er at gå over til at bruge en fremmed valuta eller at gå tilbage til 

guldstandarden. Uden penge går en moderne økonomi i stå (Hertz & Wulff, 2018). 

 

 

Fiat valutas opbygning   

Fiat valuta er generelt kendetegnet ved, at de bliver udstedt af en eller flere stater, og dette 

gør de typisk via en centralbank. I modsætning til de foregående valutaer så har fiat-valutaer 

ikke længere et bagvedliggende aktiv som for eksempel sølv eller guld. Det betyder at fiat-

valutas værdi udelukkende stammer fra den tillid, som borgere har til valutaen, eller til de 

stater der udsteder dem. Uden tillid ville en fiat-valutas værdi altså styrtdykke. 

  

Der er opstillet fire krav til fiat-valutaer, som minder meget om de krav der førte til brugen af 

sølv og guld. Disse fire krav er henholdsvis (Hertz & Wulff, 2018): 

           

Man skal kunne opbevare værdi over tid: 

Penge må ikke miste sin værdi. Hvis man sælger for eksempel et møbel for penge, vil man 

gerne kunne vente flere dage, måneder eller år uden nødvendigvis at skulle bruge pengene 

med det samme.    

  

Man skal kunne bruge penge til at handle med: 

Det skal være muligt at kunne ombytte og opdele med en fastsat enhed. Derudover skal den 

være let at transportere. 
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Man skal kunne optælle og holde regnskab med pengene: 

Værdien skal være fastsat i et numerisk system, der gør det muligt at holde regnskab med 

indtægter og udgifter samt prissætte varer med stor nøjagtighed. 

 Der skal være stærk netværks effektivitet: 

Penge har kun den værdi, vi tillægger dem. Der er altså tale om en netværkseffekt, som 

opdrager os til at tillægge en valuta værdi.     

 

Bankernes rolle  

Den Danske Nationalbank er i stand til at fremstille nye penge både fysisk og digitalt, men 

langt de fleste digitale penge bliver fremstillet af private kommercielle banker. 

Nationalbanken står dermed for fremstillingen af de fysiske penge og mønter, imens 

privatejede banker står for de elektroniske penge. 

  

Nationalbanken har dermed til formål at levere en bestemt mængde sedler og mønter og 

udlåne penge til staten. 

De privatejede kommercielle banker står derimod for at sende sedler og mønter fra 

Nationalbanken ud til forbrugere og virksomheder, skabe nye penge og udlåne disse til 

egnede privatpersoner og skabe finansiel infrastruktur, der kan formidle lån med mere. 

  

Nationalbanken skaber penge, som skal formidles ud i økonomien. Den vigtigste 

formidlingskanal er staten. Staten udsteder statsobligationer, som Nationalbanken eller 

private investorer kan købe. Disse bliver udbudt på det fri marked. 

Typisk står Nationalbanken for en stor del af købet af statsobligationer. 

Til at købe disse statsobligationer, bruger Nationalbanken nye penge, som de selv har lavet. 

Dette resulterer i at staten står med de penge, som Nationalbanken har købt obligationerne 

for, men også et lån med renter som skal betales tilbage på et senere tidspunkt. Dette er en 

måde, at sende flere penge ud i en økonomien på. 

Når staten så skal betale deres lån tilbage, bliver de ofte finansieret af skatter og afgifter. 

Nationalbanken kan i teorien, printe lige så mange nye penge de vil, men de må for det meste 

leve med en form for afgrænsning af hensyn til valutakurserne i forhold til et inflationsmål. 
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Dette inflationsmål hedder 2% årligt og hvis det overskrider dette, vil Nationalbanken oftest 

begrænse mængden af nye penge der skabes. Nationalbanken kan også hæve renten, så det 

bliver dyrere for alle inklusiv staten, at låne penge (Hertz & Wulff, 2018).  

  

Dette inflationsmål er med til at skabe tillid til Nationalbanken, da man med inflationsmålet 

kan sikre, at pengene ikke pludselig mister sin værdi fra den ene dag til den anden. 

Tillid til Nationalbanken er dermed altafgørende, da fiat-valuta ikke har en egentlig værdi bag 

sig og dermed er stabilitet i værdien vigtig. 

 

De kommercielle banker lever af at udlåne penge til personer eller virksomheder og at 

opkræve gebyrer i forbindelse med transaktioner. 

  

De kan finansiere deres udlån på flere måder ved blandt andet at låne fra Nationalbanken, 

låne fra andre banker eller ved selv at skabe elektroniske penge. 

  

Derudover har kommercielle banker også en egenkapital, som dens aktionærer har indskudt. 

Der er ofte en sammenhæng mellem størrelsen af bankens egenkapital, og hvor mange penge 

den må låne ud. 

Denne egenkapital er en form for sikkerhed, som staten ønsker, at bankerne har, i tilfælde af 

at bankens udlån ikke bliver tilbagebetalt. 

  

Et centralt begreb i hele processen med at kommercielle banker skaber sine egne elektroniske 

penge er reservebrøk. 

Begrebet dækker over hvor stor en del af et indlån banken lader stå som en reserve og hvor 

stor en del banken må låne videre til andre kunder. 

Hvis denne reservebrøk er på for eksempel 20%, kan banken for hver 100 kroner de modtager 

af en kunde udlåne 80 kroner til en anden kunde. Kunden vil dog stadig se 100 kroner på sin 

konto. 

Denne metode virker kun, fordi bankerne ikke forventer, det man kalder et bank run, hvor 

alle hæver deres penge på samme tid. 

Dermed antages det med en reservebrøk på 20% at minimum 80% af de indlånte penge vil 

forblive urørte. 
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Med dette system er en væsentlig del af de penge som cirkulerer, skabt af de kommercielle 

banker elektronisk. 

For hvert nyt lån skal låneren betale renter tilbage, og dermed genererer banken fortjeneste til 

sig selv. 

  

Denne model virker dog kun, hvis banken får de udlånte penge igen og gerne med renter. Den 

skal altså låne så mange penge ud som muligt, men stadig være sikker på, at den får pengene 

igen. Hvis låneren ikke kan betale tilbage, skal banken nemlig selv dække beløbet med penge 

taget fra egenkapitalen. Penge indgår dermed i et nulsumssystem, hvor mængden af penge i 

omløb reelt er udtryk for den udestående gæld samfundet har. 

Så hvis penge er gæld i samfundet, hvor kommer værdien så fra? 

Penge har værdi, fordi alle kollektivt er enige om, at de skal have værdi. Der er altså en tillid i 

samfundet, til at pengene vil blive modtaget ved salg af en vare, til skat eller andre ting. 

Det er primært staten, der står for at denne tillid bliver opretholdt. 

Hvis staten kunne modtage og frigive en slags valuta, vil resten af samfundet være tvunget til 

at gøre det samme (Hertz & Wulff, 2018). 

 

Metodeafsnit 

TRIN-modellen  

For at analysere kryptovalutaen Bitcoin og fiat valutaen Den Danske Krone, har vi valgt at 

bruge TRIN-modellen som et analyseværktøj. Vi har valgt at tage udgangspunkt i fire trin 

inden for TRIN-modellen. Det er henholdsvis trin 1: Indre mekanismer og processer, trin 3: 

Utilsigtede effekter, trin 4: Teknologiske systemer og trin 6: Drivkræfter og barrierer for 

udbredelse af teknologier. Disse fire trin skal indgå i vores komparative teknologi analyse af 

både Bitcoin og den danske valuta.   
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Etnografisk metoder 

Kvalitative og kvantitative metoder 

Som en del af vores rapport har vi valgt at inddrage både kvantitative og kvalitative 

undersøgelsesmetoder i form af spørgeskemaer.   

Vi har valgt at inddrage spørgeskemaundersøgelser af to gange. 

Det første spørgeskema er en forundersøgelse som skal undersøge befolkningen i Danmarks 

kendskab til Bitcoins (se bilag 5). Dette spørgeskema blev sendt ud på det sociale medie 

Facebook. Hensigten med spørgeskemaet var at få en empirisk forståelse af, hvad folk vidste 

omkring Bitcoin gennem analyse af data. I dette spørgeskema valgte vi udelukkende at stille 

kvalitative spørgsmål, da formålet var at indsamle grundige og uddybende svar fra 

deltagerne. Spørgeskemaet fokuserede på, hvor mange der havde kendskab til Bitcoin 

teknologien, og vi forsøgte ud fra resultaterne at sige noget generelt ud fra et mindre antal 

besvarelser (Reinecker & Jørgensen, 2020).  

Vi ønskede ligeledes mere specifikt at undersøge, om der var incitament for at fortsætte 

hensigten med projektet - at gøre Bitcoin-teknologien mere forståeligt for borgerne i 

Danmark.  

Det andet spørgeskema er en opfølgende undersøgelse, hvor vi i forbindelse med vores 

podcast vil stille nogle almene danskere spørgsmål vedrørende deres kendskab til Bitcoin. I 

dette spørgeskema har vi benyttet os af både kvantitative og kvalitative spørgsmål. De første 

fire spørgsmål er kvantitative, og de resterende er kvalitative. Formålet med de kvantitative 

spørgsmål var, at bekræfte om lytterne rent faktisk havde hørt efter i podcasten. De resterende 

kvalitative spørgsmål havde til formål at undersøge i hvilken grad, lytterne havde forstået 

Bitcoin som system.    

Spørgeskemaet sendes ud på Facebook for at få den generelle danskernes opfattelse. Vi har 

forsøgt at strukturere spørgsmålene, så den almene dansker uden en teknisk baggrund vil 

kunne forstå dem.  
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Podcast  

Vi har valgt at tage udgangspunkt i genren talepodcast til produktionen af vores podcast 

omkring formidling af Bitcoin.  

Vi har valgt talepodcasten, herunder undergenrene comedy-podcast og den faglige dialog. 

Disse undergenrer lægger op til, at lytteren bliver belyst om et specifikt emne, som man kan 

have en samtale om. Genren gør, at man som tilrettelægger skal tage hensyn til, hvordan 

lytterne som modtagere forstår indholdet, og da vi gerne vil formidle Bitcoin til den almen 

dansker, finder vi talepodcatsundergenrene oplagt.   

Fremdriften i vores podcast bygges op omkring en samtale med en Bitcoin, og på den måde 

formidler vi emnet til lytterne (Hjortsø, Kirkvåg & Løfgren, 2020).  

Vi har valgt at udforme vores podcast som et datingprogram hvor Bitcoin er gæsten.  

 

Teori  

TRIN-modellen 

Vi har valgt at inddrage og benytte TRIN-modellen i vores projekt. TRIN står henholdsvis for 

Teknologi og Radikalt og Inkrementelt design i Netværk (Jørgensen, 2020).  

Modellen er skabt af Erling Jelsøe, Thomas Budde og Niels Jørgensen, som alle er lektorer 

ved Roskilde Universitet, og den tager henholdsvis inspiration fra både Carl Mitchams 

definition på teknologi, Müllers definition samt andre teknologi teoretikere. I modsætning til 

Mitchams teknologi definition så er TRIN-modellen udviklet, så den er mere konkret 

vedrørende dens begreber, idet at den indebære trin som utilsigtede effekter og indre 

mekanismer og processer. Derudover er TRIN-modellen på den anden side udviklet, så den 

ligeledes formår at være mindre konkret end Müllers definition, idet at den fokusere mindre 

på produktions og arbejdsprocessen.  

TRIN-modellen består af seks forskellige trin som henholdsvis kan benyttes til at analysere 

en given teknologi. Det er vigtigt at forstå, at TRIN-modellen ikke skal ses som en metode til 

at analysere en teknologi, hvor man starter med trin 1 og slutter med trin 6. Det er en model, 

hvor man selv vælger hvilke trin, der er relevante at kigge på vedrørende ens egne behov og 

krav (Jørgensen, 2020).  
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Trin 1: Indre mekanismer og processer 

 

“De centrale mekanismer og processer i en teknologi, som bidrager til at opfylde 

teknologiens formål.” (Jørgensen, 2020:6). 

 

Alle teknologier besidder specifikke centrale mekanismer og processer som arbejder og 

bidrager til at opfylde teknologiens overordnede formål. Et eksempel på dette kunne være en 

vindmølle. Vindmøllens formål er at transformere vindens naturlige bevægelsesenergi til 

elektricitet. En af de centrale mekanismer i denne process er vingerne på vindmøllen som 

drejer rundt på grund af vinden. Vingerne driver derudover også en generator som sidder inde 

i vindmøllen, hvor den producere elektricitet (Jørgensen 2020).   

For at finde frem til en vilkårlig teknologis indre mekanismer og processer, må man spørge, 

hvilke dele der bidrager til, at teknologien kan opfylde sit formål. Disse dele er teknologiens 

indre mekanismer og processer.   

 

TRIN-modellens trin 1: Indre mekanismer og processer er inspireret af Walter Vincentis 

begreb vedrørende teknologis operationelle princip, som han præsenterer i sin bog ”What 

Engineers Know and How They Know it”. Vincenti forklarer det operationelle princip, altså 

hvordan en redskab virker (Jørgensen, 2020).  

Det vil sige, at det operationelle princip i bund og grund omhandler hvordan teknologien 

virker.   

Vincenti mener, at alle teknologier har et operationelt princip, og det er ligeledes også 

tilfældet med TRIN-modellen som mener at alle teknologier besidder indre mekanismer og 

processer. Så hvorfor hedder TRIN-modellens første trin ikke det operationelle princip i 

stedet for teknologiers indre mekanismer og processer? Det skyldes, at det operationelle 

princip står i ental. Ifølge Vincenti så har en teknologi kun et enkelt operationelt princip, og 

dette kan i nogle tilfælde begrænse den teknologiske analyse, og gøre den overfladisk. Ifølge 

TRIN-modellen har en teknologi flere forskellige indre mekanismer og processer, og hver af 

disse kan bestå af endnu flere små indre mekanismer og processer. Så hvis man virkelig vil 

gå i dybden med hvordan en teknologi fungerer, så er det ikke tilstrækkeligt udelukkende at 

finde det operationelle princip.      
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Trin 3: Utilsigtede effekter  

“De tilsigtede effekter er teknologiens funktion(er) eller formål, og de utilsigtede effekter er 

andre effekter, som vurderes at være negative. For eksempel at en vindmølle støjer og 

ødelægger udsigten.” (Jelsøe, 10.11.2020).  

 

Man kan inddele disse utilsigtede effekter i forskellige kategorier: 

-  De indre mekanismer og processer. 

-  Risici. 

-  Vedvarende effekter. 

-  Designfejl. 

Ved den første kategori, "de indre mekanismer og processer", omhandler de utilsigtede 

effekter de indre mekanismer og processer i en teknologi. Et eksempel på dette er for 

eksempel, at en vindmølles indre mekanismer får vingerne til at bryde med luften og skabe 

støj. 

Den anden kategori inden for utilsigtede effekter er risici. Her menes der de mulige 

utilsigtede effekter, man godt ved kan forekomme, men man regner med, at risikoen for det 

sker er så lille, at gevinsten ved teknologien er større end de potentielle risici. for eksempel. 

kan man kigge på et atomkraftværk der har store potentielle farlige risici, som man kan se 

ved Chernobyl eller Fukushima, men nogle nationer vurderer, at den energi man får ud af det 

er risikoen værd. 

Den tredje kategori inden for utilsigtede effekter er de "vedvarende effekter". Det er dem man 

først opdager eksisterer efter designet er ude eller når man evaluerer på designet. Hvis man 

kigger på afbrændingen af fossile brændstoffer, udleder de en masse CO2 som dermed 

forværrer den globale drivhuseffekten. Denne effekt på vores klima blev vi først klar over 

senere, efter vi gennem en længere årrække havde udledt en masse CO2  ud i atmosfæren.  
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Den fjerde og sidste kategori af utilsigtede effekter er designfejl. Et eksempel på dette kan for 

eksempel være en Samsung telefon der eksploderer på grund af at batteriet ikke passer ind i 

telefonen, hvilket fik den til at overophede (The european business review, 2020). 

En anden form for designfejl kan man se, hvis man kigger på atomkraftværkerne Chernobyl 

eller Fukushima og deres relaterede katastrofer. I Chernobyls tilfælde var der en design fejl 

med kølingssystemet (Madsen, 2016), og ved Fukushima havde de ikke taget højde for, at der 

var en mulighed for, at en tsunami kunne ramme kraftværket efter et jordskælv. (Illustreret 

Videnskab) 

Mange af disse utilsigtede effekter kan afhjælpes ved at udvikle ny teknologi, men her kan 

man være uheldig at skabe nye utilsigtede effekter, som man så skal udbedre. Men der kan 

også være utilsigtede effekter, der er uønsket af nogen, men ønsket af andre, som for 

eksempel. smartphones der er skabt til kun at fungere i 2 til 3 år (Jelsøe, Forelæsning 

10.11.2020).  

Selvom de forskellige effekter er inddelt i kategorier, kan de stadig i visse tilfælde overlappe 

og passe ind i mere end en kategorie af gangen.   

 

Trin 4: Teknologiske systemer 

Teknologiske systemer er sammenhængende systemer af teknologiske artefakter, som samlet 

besidder en bestemt funktionalitet, der muliggør omformning af natur med henblik på 

opfyldelse af menneskelige behov (Jørgensen, 2020:9). 

Trin 4 handler om at analysere de store sammenhænge i et teknologisk system. I modsætning 

til trin 1: Indre mekanismer og processer som er mikro orienteret, så er trin 4 makroorienteret. 

Det vil sige, at det fokuserer på de store sammenhænge i et teknologisk system, hvor man 

tager systemet fra hinanden, og kigger på de enkelte dele i sammenhæng med hinanden. Da 

systemerne man kigger på i dette trin kan være meget store, bliver man nødt til at afgrænse 

sig, for at holde det relevant for en selv, og for den vinkel man har sat sig for. (Jørgensen, 

2020:9)   
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Trin 6: Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier  

“Innovation er implementering af nye eller væsentligt forbedrede produkter, 

produktionsprocesser eller organisationsformer. Innovationsteorier handler ofte om hvilke 

forhold, der driver en ny teknologi frem, og om barriererne for at teknologien bliver 

udbredt.” (Jørgensen, 2020:10). 

   

Trin 6 i TRIN-modellen lægger sig tæt op af trin 1 som bruges til at analysere de indre 

mekanismer og processer med henblik på at forstå teknologiens formål. Det er typisk en 

teknologis overordnet formål at realisere en fordel, og denne fordel vil derved blive til 

drivkraften for udbredelsen af teknologien. Derudover lægger trin 6 af TRIN-modellen sig 

ligeledes tæt op ad trin 3, de utilsigtede effekter, da der kan opstå barriere for en udbredelse 

som kan være påvirket af utilsigtede effekter. Dog skal det understreges at noget der betragtes 

som en fordel ved en teknologi, og for en udbredelsen kan for andre være en ulempe som gør 

at teknologien ønskes bremset. 

Trin 6 giver mulighed for at sige noget samlet om teknologien. Det kan for eksempel. være 

om en teknologi faktisk er blevet udbredt og hvilke drivkræfter eller barrierer der har 

forårsaget dette (Jørgensen, 19.08.2020). 

  

Diffusion of Innovation 

I trin 6 kan man tage udgangspunkt i de fem stadier af Everett M. Rogers teori Diffusion of 

Innovation og bruge innovationsbeslutningsprocessen som en skabelon til hvorfor den danske 

fiat valuta er blevet implementeret og om hvorvidt Bitcoin kan implementeres. 

  

De fem stadier hedder: 

  

1 Viden 

2 Overtalelse 

3 Beslutning 

4 Implementering 

5 Bekræftelse 
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Videns stadiet: 

Viden omkring en innovation opstår, når et individ eller andre beslutningstagere bliver udsat 

eller opmærksom på innovationens eksistens. Herefter opnår de viden om hvordan 

innovationen fungerer.  

Man kan argumentere for at mennesker eller institutioner i de fleste tilfælde bliver udsat for 

en innovation, da man ikke kan søge efter en innovation, man ikke ved eksisterer. Denne 

viden er en form for bevidstheds viden som ofte kommer senere i 

innovationsbeslutningsprocessen, fordi det først er senere efter man har denne viden, at 

individer og institutioner aktivt kan søge og undersøge innovationen og dermed bliver aktive 

informationssøgende. 

Man kan også argumentere for, at mennesker og institutioner har en mere aktiv rolle i at blive 

opmærksomme på innovation, da de selv aktivt må søge efter specifikke og relevante 

informationer. Det vil efter noget tid påvirke deres holdninger omkring innovationen.  

Individer vil ofte søge efter idéer der stemmer overens med deres egne personlige 

overbevisning og behov. Dette resultere i at de samtidig undgår de informationer omkring de 

innovationer som de ikke finder interessante for dem selv og de informationer vil derved ofte 

ikke have nogen effekt på individet. Dette kalder man for selektiv søgning.  

  

Et individ eller institution udvikler ofte et behov når de bliver opmærksomme på 

innovationen og dermed kan innovation lede til et behov. Her kan man have specifikke 

personer der har interesse i at udbrede og skabe et behov hos deres klienter som kan være 

individer eller en institution. Disse personer går ind og præsentere innovationen og giver 

viden omkring innovationen, som kan skabe motivation for implementeringen af 

innovationen. 

Dermed er det ikke altid at individet eller institutionen ved at de har brug for innovationen og 

det er heller ikke altid at de lytter til en eksperts vidensdeling af innovationen. 

Man kan ikke give et definitivt svar på om individet eller institutionen skal have en behov for 

at søge viden om innovation eller om viden omkring innovationen er det der skaber behovet i 

sidste ende.  
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Typer af viden omkring innovation: 

Videns søgningen er det essentielle omkring en innovation, det er ofte forankret i selve 

informationssøgningen, men også behandlingen af denne information. 

Her er individet eller institutionen motiveret til at reducere uvidenhed omkring innovationen 

og forstå fordele og ulemper ved innovationen. 

En innovation består ofte af software information. Her er individet og institutionens 

spørgsmål ofte ”Hvad er det for en innovation”, ”Hvordan virker innovationen” og ”Hvorfor 

virker innovationen” når de bliver bevidste om at innovationen eksisterer. 

Så når et individ eller en institution bliver opmærksomme på en innovation, opstår der ofte 

motivation til at finde praktisk viden om hvordan innovationen fungerer og generelt viden om 

innovationen. 

Praktisk viden eller ”How-to” viden, består ofte af information der er nødvendig at vide, for 

at man kan bruge innovationen korrekt. Brugeren af innovationen skal blandt andet vide 

hvordan de skal bruge innovationen korrekt og om den er sikker at bruge. 

Jo mere kompleks en innovation er, jo mere praktisk viden har brugeren brug for at vide. Jo 

mere praktisk viden en bruger opnår om en innovation, jo større er chancerne for at en bruger 

forstår innovationen og dermed vælger at godkende den og implementere den. 

  

Principiel viden omhandler information om hvordan innovationen fungerer. Her kan det 

blandt andet være viden omkring indre mekanismer i en teknologi der gør at man siger ja til 

implementering. 

Det er dog muligt at implementere en innovation uden den principielle viden, men dermed er 

der en chance for at brugeren ikke bruger innovationen korrekt. 

Individer og institutioner kan godt kende til en innovation og stadig ikke bruge den. Det kan 

skyldes at de ikke ved nok om innovationen til at se at den faktisk kan være behjælpelig i den 

situation de er i. Derudover kan individet og institutionens attitude omkring innovationen 

også vigtigt for at de vælger at implementere innovationen. Det er her at overtalelsesstadiet 

bliver relevant. 

 

Overtalelses stadiet: 

I overtalelsesstadiet, er det afgørende om individet eller institutionen danner sig en positiv 

eller negativ mening omkring innovationen. 
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Hvor videns stadiet handler meget om at søge viden omkring en innovation, er der i 

overtalelsesstadiet fokus på individet og institutionens følelser omkring innovationen. 

Det er derfor i dette stadie vigtigt at kigge på hvor individet eller institutionen søger 

information henne, hvilke informationer der kommer frem og hvordan de forstår 

informationen de finder. 

Overtalelsesstadiet er det stadie hvor den generelle opfattelse af innovationen bliver dannet. 

Ofte forestiller individet eller en institution sig hvordan innovationen kan implementeres i 

deres nutidige eller fremtidige situation, før de beslutter om de overhovedet vil afprøve 

innovationen. 

Denne evne til at se hypotetisk på en innovation er vigtigt i overtalelsesstadiet, så 

institutionen og individet kan planlægge hvordan innovationen kan implementeres. 

  

Individer eller institutioner vil ofte være usikre omkring nye innovationer og som et resultat 

heraf har de ofte et behov for at vide om de er korrekte i den måde de forstår og tænker på 

innovationen. 

Her vil individet eller institutionen ofte stille spørgsmål som ”Hvilke konsekvenser har denne 

innovation” og ”Hvad vil fordele og ulemperne være i min situation”. 

Denne slags information vil brugeren ofte søge hos andre brugere fx i samme faggrupper eller 

i samme arbejdsmiljø, hvis objektive mening er hvad brugerne finder mest overbevisende. 

Når folk lig os selv fortæller noget positivt om en innovation, er vi mere tilbøjelige til at 

implementere den.  

Resultatet af overtalelse stadiet finder man i beslutningsstadiet i form af en negativ eller 

positiv attitude og adfærd omkring en innovation. Denne mening eller attitude vil resultere i 

en accept af innovationen eller at innovationen bliver forkastet. 

Selvom der er en positiv mening om en innovation, er det dog ikke sikkert at innovationen 

bliver sat i brug. Dette kan blandt andet skyldes faktorer som utilgængelighed der gør at 

brugerne ikke har mulighed for at få adgang til innovationen. 

  

Til slut kan et individ eller en institution implementere en innovation for at undgå en uønsket 

konsekvens i fremtiden. Dette kalder man for forebyggende innovation. Det vil sige at en 

uønsket effekt måske eller måske ikke opstår, hvis innovationen ikke implementeres. Dog er 

det usikkert om innovationen overhovedet forhindre de uønskede effekter hvis den 
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implementeres. Det er under disse omstændigheder at individet eller institutionen ofte ikke 

ønsker en implementering. 

  

Beslutnings stadiet: 

I dette stadie beslutter individet eller institutionen om de vil deltage i aktiviteter der leder til 

en accept eller forkastning af innovationen. En accept ville være en fuldstændig og fuld 

implementering af innovationen og en forkastning ville være helt at beslutte ikke at bruge 

innovationen.  

De fleste individer eller institutioner vil ikke implementere en innovation før de har prøvet 

den først, måske i en prøvetid, for at se om den gavner netop i den situation som brugeren er 

i. 

Denne prøvetid er ofte en stor del af beslutningen om innovationen skal accepteres eller ej. 

Efter denne prøvetid kommer individet eller institutionen ofte til en beslutning om en 

implementering, hvis innovationen har en grad af fordele for individet eller institutionen. 

Et eksempel på hurtig beslutning om implementering kan være en gratis prøvetid på en 

innovation. 

Som tidligere nævnt er mennesker der er meget lig os selv, vigtige for vores mening om en 

innovation. Det er ligeledes disse menneskers meninger, som kan have indflydelse på om 

innovationen bliver brugt. 

Det er vigtigt at understrege at beslutningsstadiet også kan lede til at innovationen bliver 

forkastet. Det er muligt at forkaste en innovation allerede ved videns stadiet hvis for 

eksempel  individet eller institutionen glemmer den viden der er opnået. 

Derudover kan en innovation også blive forkastet efter at det er blevet besluttet at den skal 

implementeres.  

  

Der findes to forskellige måder hvorpå en innovation kan blive forkastet. 

Aktiv forkastning er når individet eller institutionen overvejer at implementere innovationen 

men til sidst beslutter ikke at gøre det. 

Passiv forkastning er når individet eller institutionen aldrig nogensinde overvejer at bruge  

innovationen. 
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En beslutning om implementering kan være kultur eller gruppe bestemt. Der kan blandt andet 

opstå pres fra andre i gruppen til implementering og hvis de der ikke ønsker implementering, 

er i undertal, kan disse føle sig presset til at ændre mening og gøre det. 

  

Implementering: 

 Denne fase opstår når et individ eller institution har besluttet at tage en innovation i brug. 

I de tidligere processer har innovationsbeslutningsprocessen kun være en mental proces. 

Implementering involverer adfærdsændringer når den nye idé er implementeret i praksis og 

der er ofte stor forskel på at tænke sig til en implementering og rent faktisk bruge den. 

Her vil der ofte opstå problemer med hvordan man præcist bruger innovationen, da der stadig 

kan være usikkerhed hos brugeren omkring eventuelt forventede konsekvenser ved 

implementeringen. 

Spørgsmål som individet eller institutionen kunne have i dette stadie kunne være ”Hvor får 

jeg fat i denne innovation”, ”Hvordan bruger jeg den” og ”Hvilke operative problemer kan 

jeg støde på og hvordan løser jeg dem”. 

Dermed vil individet eller institutionen ofte søge viden omkring innovationen igen og en 

person med interesse for implementering vil ofte fungere som en slags teknisk support når 

innovationen bliver sat i brug. 

  

Implementering er ofte sværere for en institution eller organisation end for et individ. Dette 

skyldes at de mennesker i en institution der skal have innovationen implementeret, ofte ikke 

er de samme som dem der har besluttet at den skal implementeres. 

Alt efter hvilken innovation der er tale om, kan implementering godt tage længere tid. Dog 

vil der også være et tidspunkt hvor implementeringen er slut og det er ofte når den nye 

innovation er fuldt implementeret og er en del af individet eller institutionens hverdag. 

Det er definitivt implementeret når nye idéer opstår og den tidligere idé er en del af en rutine. 

  

Re-invention kan opstå, når en innovation bliver modificeret i implementering og 

beslutningsprocessen, så det passer bedre til individet eller institutionen. 

Man kan enten se re-invention som noget forstyrrende eller som et slags kvalitetstjek fra  

individet eller institutionen, men generelt mener disse at re-invention er en god ting og en 
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fordel for dem, da innovationen bliver endnu mere skræddersyet til individet eller 

institutionen.  

  

Bekræftelse: 

En beslutning om at acceptere eller forkaste en innovation er ofte ikke den endelige 

slutningen på en innovationsbeslutningsproces. Individer eller institutioner søger ofte efter 

mere viden om innovationen efter at de har besluttet at implementere den. De søger at blive 

bekræftet endnu engang i at deres beslutning om implementeringen var det rigtige at gøre. 

Ofte ønsker de at informationen omkring innovationen stadig er den samme som ved første 

videns søgning. Hvis de ikke finde den samme information opstår der dissonans, som kan 

ændre brugerens mening om innovationen. Hvis dissonans opstår, forsøger brugeren at 

reducere den eller helt at eliminere den. 

 

Ved at reducere dissonans ændre man også brugerens mening og attitude omkring 

innovationen, men ofte er det utroligt svært at ændre brugerens oprindelige mening omkring 

en innovation. Derfor søger folk ofte information i beskæftigelsesfasen der ikke strider imod 

den originale viden som er opnået. Dette er endnu et eksempel på selektiv søgning. 

Her er de personer der har interesse i at innovationen bliver implementeret en vigtig rolle hvis 

implementeringen skal lykkes. De skal være med til at understøtte implementeringen og 

sørge for at viden der bliver undersøgt, skaber dissonans. De fleste grunde til at individer 

eller institutioner vælger ikke at fortsætte med en innovation skyldes at den person med 

interesse i innovationens implementering, tror at deres opgave er slut ved selve beslutningen 

om at acceptere og implementere innovationen. 

  

En del af bekræftelsesstadiet er også beslutningen om ikke at fortsætte med at bruge en 

innovation efter at den i første omgang var accepteret. 

Her kan brugeren afvise en innovation for at finde en bedre innovation i stedet for som en 

erstatning. Brugeren kan også afvise innovationen helt uden at finde et andet alternativ. Dette 

sker ofte hvis innovationen ikke lever op til brugerens forventninger. Grunde til at afvise en 

innovation kan være hvis den ikke er sikker eller er skadelig for helbredet. 
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Hvis en innovation først bliver accepteret, men det senere bliver besluttet at forkaste den 

igen, kan det tyde på at den aldrig var fuldstændig implementeret i individet eller 

institutionens hverdag. (Rogers, 2003) 

 

 

Etnografiske metoder 

Den kvantitative metode   

Den kvantitative metode bruges, når man ønsker at analysere på tal og statistikker. Metoden 

bruges ofte når man skal generalisere, da man som regel har mange deltagere og man derfor 

har mulighed for at nå en større målgruppe. 

Når man laver kvantitative undersøgelser, er det oftest ved brug af spørgeskemaer, hvor man 

anvender lukkede spørgsmål, da man ikke er interesseret i at få uddybende svar (Olesen & 

Pedersen, 2015). 

Fordelene ved denne metode er at dens resultater er nemmere at analysere da henholdsvist 

kan indsættes som statistikker. Derfor er den god at bruge hvis man i sit arbejde har brug for 

hårde data til at bakke op om sin problemstilling. 

Ulemperne ved brug af denne metode er at den ikke er særlig dybdegående, da man som sagt 

anvender lukkede spørgsmål og man derfor risikerer at det bliver for simplificeret hvor man 

ikke får alle nuancerne med.  

 

Den kvalitative metode 

Den kvalitative metode, bruges når man ønsker at gå i dybden med en problemstilling og har 

et behov for at få indblik i folks holdninger og handlemønster. Det kan man for eksempel 

gøre ved brug af observationer, interviews eller spørgeskemaer. Når man bruger den 

kvalitative metode, har man oftest meget få respondenter, da det data man indsamler er mere 

kompliceret og dybdegående hvilket tager længere tid at analysere. 
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Når man bruger denne metode, stiller man åbne spørgsmål, da det giver respondenterne 

muligheden for at åbne sig op om emnet. 

Fordelene ved den kvalitative metode er at den giver os en dybere indsigt i problemet, da 

deltagerne kan give uddybende svar.  

Ulemperne ved denne metode, er at den ofte er mere ressourcekrævende end den kvantitative, 

og at data behandlingstiden ofte vil vare længere, da det er mere komplicerede svar man får 

fra sine respondenter (Olesen & Pedersen, 2015). 

 

Podcast  

Når man tilrettelægger en podcast er det vigtigt at være bevidst om hvilken genre man vælger 

at lave. Valget af det genremæssige udtryk handler om at opbygge en forståelse mellem én 

selv som afsender og lytterne som modtagere. Her handler det om at få etableret en fælles 

forståelse af hvilken podcast man har lavet. Dermed at det vigtigt at forstå hvilken genre man 

laver podcast ud fra, da det enten bevidst eller ubevidst er noget lytterne har som reference, 

for at forstå det man forsøger at formidle.  

Så hvis podcastens genre er klart etableret, har lytterne også en bedre forståelse af hvad de 

kan forvente af podcasten. 

 

Overordnet findes der to hovedgenre hvad angår podcast. Den ene er talepodcasten og den 

anden er historiefortællende podcast. 

Talepodcasten er den mest almindelige genre og kort sagt er den opbygget omkring en 

samtale. Det kan blandt andet være et interview, en debat eller en dialog mellem to 

mennesker. Der kan være små historiefortællende genreelementer indblandet, men formålet 

er at lytterne bliver belyst omkring et emne i det rum der bliver skabt i talepodcasten.  

Fremdriften i talepodcasten bliver altså dikteret en gennemgang af de forskellige aspekter af 

et specifikt emne.  

Opbygningen af talepodcasten består ofte af en speak i form af en velkomst, hvorefter emnet 

vil blive diskuteret og til sidst vil den blive afsluttet med en speak igen. Denne form sætter en 

ramme for samtalen og lytteren vil ofte ikke opdage strukturen, men mere lytte til podcasten 

som var det en flydende samtale.  
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Til sidst vil talepodcasten ofte ikke indeholde særlig mange virkemidler som blandt andet 

lydeffekter, kun en kendingsmelodi og muligvis skillere som er overgange, når man går fra et 

aspekt af emnet til et andet.  

 

Under talepodcasten findes der ligeledes forskellige undergenre. Comedy-podcasten tager 

udgangspunkt i et emne, men der lægges stor vægt på at samtalerne er sjove. Formidlingen af 

emnet bliver i denne undergenre mindre saglig, men der er stadig fokus på det specifikke 

emne.  

En anden undergenre er den den faglige dialog. Her er der ofte en vært og en gæst, som 

sammen snakker om et specifikt emne eller tema. Her kan gæsten være i besiddelse af en 

særlig viden omkring emnet (Hjortsø, A, Kirkvåg, N, Rud Løfgren, M, 2020) 

 

Formidling af viden 

Vi har valgt at formidle vores viden gennem en talepodcast, hvor vi har fokus på at gøre 

kryptovalutaen Bitcoin forståelig for den almene dansker. Bitcoin er en meget kompliceret 

teknologi, og de dokumenter der findes i dag, som forklare teknologien, er stadig så 

indviklede, at de fleste uden en stor interesse inden for teknologi, ikke ville kunne 

gennemskue det. Dette kan anses som et problem, hvis man ønsker udbredelse af teknologien.  

 

 

Analyse 

Forundersøgelse   

Vi har som en del af vores rapport lavet en forundersøgelse i form af et spørgeskema med en 

række spørgsmål om Bitcoin, som vi delte på vores Facebook konti. Formålet var at 

undersøge, hvad folk i vores omgangskreds vidste om Bitcoin og de teknologier omkring den, 

herunder blockchain. 

Vi fik 81 besvarelser. Vi anerkender, at dette ikke giver et billede af den generelle opfattelse 

af, hvad danskerne mener om Bitcoins, men resultatet giver en form for incitament for, at der 
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om ikke andet i en niche del af befolkningen, er et formål med hensigten af vores rapport - at 

gøre Bitcoins mere gennemskuelig for borgerne i Danmark.  

  

Første spørgsmål lød på om de selv ejede Bitcoins, hvoraf 86% svarede nej til at de ejede 

Bitcoin (se bilag 1). Deres primære grund var, at der var for stor usikkerhed i markedet, 

og/eller at de ikke  følte, at de vidste nok om Bitcoins.  

 De 14% der svarede ja skrev, at de primært havde Bitcoins som en form for investering, 

hvoraf én svarede at personen selv havde minet Bitcoins. 

 

Næste spørgsmål lød på, hvad de vidste om Bitcoins. De fleste skrev, at det var en 

digital/virtuel/online valuta, men langt de fleste skrev "meget lidt" eller "ingenting", hvilket 

måske har en sammenhæng med at 86% ikke ejede Bitcoins. 

 

Vores tredje spørgsmål lød på om de vidste, hvad blockchain var, hvoraf 75% ikke vidste det 

(se bilag 2), men de 25% som gjorde forklarede ikke yderligere, undtagen en enkelt som kom 

med en lang teknologisk forklaring "en kæde af informationer/koder som fungerer som en 

slags DNA", hvilket ikke er helt ved siden af. 

 

Fjerde spørgsmål, som lød på om de troede at kryptovaluta kunne erstatte den eksisterende 

valuta, her svarede hele 34% ja, hvor flere påpegede at i takt med, at verden blev mere 

digitaliseret, så mente de godt, at man i fremtiden kunne komme til at se kryptovaluta som en 

anerkendt valuta i samfundet. En enkelt skrev, at man før i tiden handlede med guld, og 

derefter var gået over til plastikkort, så var dette scenarie plausibelt. 

Størstedelen på 66% svarede dog nej med den primære begrundelse, at "Staten" ønsker at 

bibeholde magten over anerkendt valuta. (Se bilag 3).   

  

Sidste spørgsmål ønskede at undersøge, hvad de betragtede Bitcoins som. Vi gav dem et 

multiple choice svar (se bilag 4), hvoraf en lille majoritet mente, at det var en valuta, hvilket 

er interessant, da man den europæiske del af verden primært betragter den som et værdipapir 

(Skat.dk “Bitcoin og anden kryptovaluta”), men på grund af at der totalt kun var 81 

besvarelser, så siger dette, som tidligere nævnt, ikke så meget om den generelle dansker 

holdning til det. 
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Vi konkluderer ud fra denne undersøgelse, at der er belæg for at fortsætte vores rapport, hvis 

formål er at gøre Bitcoins mere gennemskuelig for borgerne i Danmark.  

 

Trin 1: Indre mekanismer og processer   

Bitcoin er et teknologisk system, som har taget flere forskellige teknologier og kombineret 

dem på en helt ny måde for at skabe verdens største kryptovaluta. For at få en bedre forståelse 

for, hvordan teknologien Bitcoin fungerer i praksis, vil vi i følgende afsnit dykke ned i dets 

indre mekanismer og processer og analysere, hvordan de fungerer i forbindelse med 

hinanden.            

 

SHA-256 kryptografisk hashing   

En af de vigtigste, hvis ikke det absolut vigtigste komponent indenfor Bitcoins indre 

mekanismer og processer er kryptografisk hashing. Kryptografisk hashing er den 

teknologiske mekanisme, som muliggøre mining og proof of work konceptet, hvilket er nogle 

af de vigtigste aspekter i Bitcoin. For at forstå Bitcoin, må man først forstå hvordan mining 

og proof of work fungerer, men for fuldt ud at forstå dem, bliver man nødt til at sætte sig ind i 

kryptografisk hashing. Kryptografisk hashing er en teknologi som har eksisteret siden 2002, 

og det blev udviklet af US National Security Agency (Bit2me Academy).   

En kryptografisk hashing funktion er en matematisk funktion, som udelukkende udfører en 

handling. Den tager et givent input ind og omdanner det, til hvad der ligner et fuldstændig 

tilfældigt output. Dette output kaldes enten for ”the hash” eller ”the digest” (Chitty, 2020).         

Kryptovalutaen Bitcoin bruger den kryptografisk hashing funktion Secure hash algorithm 

(SHA-256), som er en af de mest populære kryptografiske hashing funktioner, der findes i 

dag.  

Kryptografiske hashing funktioner såsom SHA-256 besidder flere forskellige egenskaber, der 

kendetegner dem (Nadeem, 2018). 

Det er henholdsvis en speciel matematisk funktion, som gør at uanset hvor langt, eller kort et 

input du kommer igennem SHA-256, så vil du altid få et fast output, som er på 256 bits. Det 

vil sige 64 bogstaver og tal (Chitty, 2020). 
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Derudover er kryptografiske hashing funktioner hurtige til at omdanne input til output, uanset 

hvor stort inputtet er. Inputtet kan henholdsvist være et ord, en sætning, en fil, en hel bog, 

eller endda flere bøger. Inputtet vil altid blive hurtigt omdannet til et output. Et andet vigtig 

karakteristika vedrørende kryptografiske hash funktioner er, at de er unikke. Hvis man for 

eksempel kører ordet ”hej” igennem en kryptografisk hash funktion som SHA-256, vil man 

eksempelvis få det følgende output:      

 

9c478bf63e9500cb5db1e85ece82f18c8eb9e52e2f9135acd7f10972c8d563ba.  

 

Hvis man kørte ordet ”hej” igennem igen, men denne gang tilføjer et ekstra j, så der kommer 

til at stå ”hejj”, så vil man få et andet output. Det ville se således ud: 

 

e5cec7791bd173136f8355b0aae64aec190be2a2eb00f7751fa0aea84d1efb61. 

 

Selvom der kun er blevet tilføjet et ekstra j til ordet ”hej”, ville man ikke kunne se ud fra de 

to outputs,, at de faktisk begge har noget med ordet ”hej” at gøre. Det skyldes, at hvert output 

i kryptografiske hashing funktioner er unikke og en lille ændring i inputtet, ændre på hele 

outputtet, så det kommer til at se fuldstændig anderledes ud. Det leder os videre til en af de 

absolut vigtigste egenskaber, som kryptografiske hashing funktioner har, hvilket er, at det 

stort set er umuligt at finde frem til et input ud fra et givent output. Den eneste måde, man har 

for at gætte et input ud fra et output, er ved konstant at indsætte tilfældige inputs ind i en 

kryptografisk hash funktion, for at se om deres outputs passer til det output, du forsøger at 

løse. Denne proces vil tage ufattelig lang tid, og selv med de mest komplicerede computere vi 

har i dag, er det simpelthen ikke muligt. Derfor er kryptografisk hashing meget sikkert 

(Nadeem, 2018).  

  

For at forstå, hvordan Bitcoin og dets miners benytter sig af kryptografisk hashing i form af 

SHA-256, er det vigtig først at forstå den underliggende blockchain teknologi, hvordan 

blokkene er bygget op og hvordan ”proof of work” fungerer.   
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Blockchain, blok struktur og proof of work    

Bitcoin består af en lang blockchain, som i bund og grund bare er en række af blokke, der 

hver indeholder et hvis antal af Bitcoin transaktioner. Der tilføjes en ny blok til blockchainen 

cirka hvert tiende minut. Nogen gange kan det ske lidt hurtigere og andre gange lidt 

langsommere, men 10 minutter er gennemsnittet.   

En enkelt blok er altid bygget op ud fra disse fire punkter (Antonopolus, 2014):  

 

● Block Size  

● Block Header   

● Transaction Counter   

● Transactions  

 

”Block size” er stedet, hvor man noterer størrelsen på den samlede blok. ”Transaction 

counter” er der, hvor man skriver, hvor mange transaktioner blokken indeholder, og 

”Transactions” er der, man kan se alle transaktionerne i deres fulde form med afsender, 

modtager, beløb og så videre. Det vigtigste punkt at kigge på i forbindelse med mining og 

SHA-256 kryptografisk hashing er dog punktet ”Block Header”. Block header punktet er der, 

hvor de vigtigste informationer omkring blokken indsættes. Den består yderligere af seks 

forskellige punkter, som ligeledes er vigtige at kende til (Antonopolus, 2014). De er 

henholdsvis :  

 

● Time Stamp    

● Den tidligere bloks hash  

● Hashen af the merkle root   

● Difficulty Target  

● Nounce (Number only used once)    

 

Den versionen af Bitcoin som du bruger er vigtig at have med på blokken. Hvis du har 

benyttet dig af en ældre udgave til mining, som ikke længere er accepteret af Bitcoin 

netværket, så vil din blok ikke blive godkendt af de andre minere. Et timestamp er ligeledes 

vigtigt at have med på blokken, så andre i netværket kan se nogenlunde, hvornår blokken er 

blevet tilføjet til blockchainen. 



 

35 

De næste 4 punkter i blockheaderen absolut vigtigste. Det er dem, som hele minings 

processen og proof of work konceptet omhandler, og det er ligeledes også her, at 

kryptografisk hashing i form af SHA-256 anvendes.      

Mining processen i Bitcoin foregår via proof of work konceptet. Det hele starter, når en ny 

block officielt bliver tilføjet til blockchainen. Herefter kan alle miners i netværket tjekke 

blokken. De tjekker hovedsageligt for, hvad blokkens blockheader hash værdi er. Minerne 

kopierer derefter denne hash værdi over på en ny blok inde under punktet blockheader og 

kalder den for ”den tidligere bloks hash”.   

Herefter verificerer, kontrollerer og udvælger mineren et vis antal transaktioner fra meme 

poolen, hvilket er stedet, hvor transaktioner, som endnu ikke er blevet tilføjet til 

blockchainen, befinder sig. Mineren overfører herefter de udvalgte transaktioner over på 

deres blocks blockheader. Her placeres transaktionerne i det, der hedder et Merkle Tree, hvor 

hver transaktion til at starte med vil blive hashed individuelt via SHA-256. Herefter bliver de 

hashede transaktioner lagt sammen to og to, hvorefter de igen hashes via SHA-256. Dette 

gentages, indtil der kun er en hash værdi tilbage. Denne hash værdi kaldes for ”the merkle 

root hash”, og det er det eneste ud af alle transaktionerne, som kommer til at stå tilbage i 

blockheaderen. For at forklare dette yderligere, vil der nedenfor tages udgangspunkt i et 

opdigtet eksempel, hvor en miner har overført otte transaktioner til sin blockheader.   

 

Figur 1. viser et Merkle Tree og en Merkle Root Hash værdi.  
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Mineren starter med at sætte transaktionerne op ved siden af hinanden, så de står fra et til 

otte. Herefter køres hver transaktion individuelt gennem SHA-256 og omdannes til en 

hashværdi på 256 bits. Hash værdierne sættes herefter sammen i par, som igen bliver hashed 

via SHA-256. Dette fortsætter, indtil der kun er en hashværdi tilbage. Det er ”The Merkle 

Root Hash”. Normalt vil der være langt flere transaktioner involverede end blot otte, men 

processen vil forblive det samme.  

    

Minerens opgave er herefter at tage hele blockheaderen, som på dette tidspunkt i mining 

processen indeholder versionen af Bitcoin der benyttes, et timestamp, den tidligere blocks 

blockheaders hash værdi, hashen af the merkle root, et tilfældigt nounce og et difficulty 

target, og køre det igennem SHA-256, for at få det hashed til et samlet output. Dette output 

vil bestå af 256 bits, hvilket er 64 tal og bogstaver. Målet for mineren er at få outputtet til at 

være under the difficulty target, som er et meget småt tal, der opdateres hver anden uge af 

Bitcoins protokol (Nadeem, S. 2018).    

For at ændre på outputtet ændrer mineren på nouncet, som ligeledes er i blockheaderen. 

Mineren starter med at bruge tallet et som nounce og hasher herefter hele blockheaderen via 

SHA-256. Hvis hash værdien er under the difficulty target, så har mineren vundet, og 

vedkommende får lov til at tilføje sin blok til Blockchainen. Hvis hash værdien af hele 

blockheaderen ikke er under the difficulty target, hvilket er mest sandsynligt, så må mineren 

prøve igen. En af de funktioner kryptografisk hashing har, er at når man ændrer på en lille 

ting i inputtet, så vil outputtet blive fuldstændig anderledes. Derfor ændrer mineren på 

nouncet, så der kommer til at stå tallet to i stedet for et. Så hashes blockheaderen igen via 

SHA-256, hvorefter et fuldstændig anderledes output end det første produceres. Outputtet 

kontrolleres igen for at finde ud af, om det er under the difficulty target. Hvis ikke så 

gentages processen ved at ændre nouncet til det næste tal. Mineren bliver ved med at ændre 

på nouncet, indtil hash værdien af hele blockheaderen bliver eller er under the difficulty 

target. Man kan kalde det et form for kryptografisk puslespil eller en meget besværlig 

gætteleg. Det kan tage mange millioner, milliarder eller endda billioner af forsøg, før mineren 

finder et nounce som ændrer blockheaderens samlede hash værdi til et output under the 

difficulty target (Nadeem, 2018).  

Hele denne proces med at finde en lav nok hash værdi kaldes for proof of work. Når en miner 

i systemet endelig har fundet en hash værdi af hele blockheaderen, som er under the difficulty 

target noteres den ned på vedkommendes blok, som et bevis på minerens arbejde. Herefter 
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sendes blokken hurtigst muligt ud til resten af Bitcoin netværket, som først og fremmest 

tjekker om hash værdien imødekommer the difficulty target. Hvis det er tilfældet, og resten af 

blokken ligeledes ikke indeholder falske transaktioner eller snyd i en anden form, vil den 

blive godkendt af netværket og tilføjet til blockchainen. Blokkens miner, som fandt den 

korrekte hash værdi, der er under the difficulty target, vil her modtage en belønning for sit 

arbejde i form af et hvis antal Bitcoin. 

 

Hele processen med proof of work, hvor mineren skal gætte sig frem til en vis hash værdi af 

blockheaderen for at mine blokken, er en utrolig vigtig indre mekanisme indenfor 

teknologien Bitcoin, fordi den påtvinger miners til at følge systemets regler og ikke forsøge at 

snyde ved at tilføje falske transaktioner. Det skyldes, at når miners skal finde frem til en hash 

værdi af blockheaderen i proof of work, så er de nødsaget til at investere både tid, energi og 

computerkraft, som kræver en masse elektricitet, hvilket ligeledes koster mange penge. Det 

kan ses som en form for finansiel investering fra minerenes side af, og det er en investering, 

de er nødt til at lave for at kunne mine en block. Minere er kun villige til at foretage denne 

pengeslugende investering, fordi der er en chance for at blive belønnet på den anden side i 

form af et antal Bitcoin. Minerne vil dog kun modtage denne belønning, hvis deres block ikke 

indeholder snyd eller fusk. Det kunne være, at mineren forsøgte at give sig selv en større 

belønning, eller vedkommende har tilføjet falke transaktioner til blokken. Uanset hvordan 

mineren forsøger at snyde, så vil det stort set altid blive opdaget af de tusindvis af andre 

miners i Bitcoin netværket, når de skal godkende blokken. Hvis der er snyd i blokken, så vil 

den ikke blive godkendt, og blokkens miner vil ligeledes ikke modtage sin belønning. Det 

betyder, at mineren har spildt tid, computerkraft, elektricitet og penge på ingenting. Proof of 

work sørger derfor for, at der ikke er noget incitament for miners til at snyde, da det stort set 

altid vil blive opdaget. På den anden side så eksisterer der et velfungerende 

belønningssystem, som giver dem der følger reglerne en mulighed for at blive belønnede.  

Hvis man forestiller sig en verden, hvor proof of work ikke var en del af Bitcoin, så ville 

miners ikke længere skulle bruge særlig meget computerkraft til at mine. Derved vil de 

ligeledes næsten ikke bruge noget elektricitet, hvilket igen nærmest ikke vil koste nogle 

penge. Hvad er der til at forhindre miners i at fuske og snyde nu? Ingenting. Før ville de 

miste en betydelig finansiel investering, som de var nødsaget til at lægge i minings processen,  

men uden proof of work er der ingen konsekvenser for dem ved at snyde. Minerne vil ikke 
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længere have noget at miste, og derved kan de blive ved med at forsøge og snyde om og om 

igen uden betydelige konsekvenser.   

Proof of work er derfor en utrolig vigtig mekanisme i Bitcoin, som sørger for, at miners har 

lyst til at følge reglerne i stedet for at snyde. 

 

Nodes i Bitcoin systemet    

Full nodes i Bitcoins system ser altid den længste chain som den rigtige og vil derfor blive 

ved med at arbejde på den for at forlænge den yderligere. Hvis to minerer sender en løsning 

ud på samme tid, kan der blive skabt 2 blockchains, da de andre full nodes får en af de to 

blocks. Når dette opstår, vil minerne vælge den ene block at arbejde på, men vil gemme den 

anden blok, hvis den skulle blive længere. Hvis det sker, og der bliver fundet et Proof of work 

til den anden chain, vil minerne kassere den første chain og gå over til den anden chain 

(Nakamoto, 2009). Det er dog ikke alle nodes, der får informationen om nye blocks på 

samme tid, men så længe informationen om dem rammer nogen nodes, vil resten af noderne 

komme ind i en blok på et tidspunkt. Udsendelsen af nye blokke kan nemlige godt klare at 

kommunikationen falder fra hinanden. Når dette sker, og en node ikke får en blok, vil den 

automatisk bede om blokken før, når den modtager den næste nye block. 

 

Peer-To-Peer Teknologi 

Denne teknologi er en form for decentraliseret service, hvor to personer kan komme i kontakt 

og interagere med hinanden. Der er altså ikke nogen tredjepart indblandet i kontakten mellem 

de to. Dermed er peer to peer en platform, der gøre en direkte kontakt muligt. Dermed kan 

man se blockchains som en peer to peer teknologi (Investopedia, Peer-to-Peer (P2P) service, 

2021).  

 

Private og public keys 

Private og public keys hænger sammen og opbevares i indehaverens digitale wallet, altså der 

hvor du ligeledes opbevarer dine Bitcoins. Både private og public keys bliver automatisk 

skabt, første gang du kreerer en digital wallet, men du kan også skabe dem selv via diverse 

hjemmesider, som eksempelvis på www.bitaddress.org.  
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Private key: 

En private key er en pinkode, som giver brugeren adgang til den digitale wallet, hvor man 

kan trække pengene ud. En private key kan opbevares offline i papirform eller usb-stik som 

cold wallet eller online i en digital hot wallet. 

Nøglen bliver skabt ud fra SHA-256 og består af 64 karakter som henholdsvis kan bestå af 

både store og små bogstaver samt tal. Et eksempel på en private key:  

1E99423A4ED27608A15A2616A2A0E9E52CED330AC530EDBC32C8FFC6A526AEAA 

Private key er tilfældigt skabt via SHA-256, og public key er skabt på baggrund af private 

key ved hjælp af elliptic curves multiplication (Antonopolus, 2017). 

 

 

Public key: 

Public key er en kryptografisk teknologi som blev opfundet i 1970erne og er et matematisk 

fundament, skabt til computerer og informationssikkerhed (Antonopolus, 2017).  

Public key bliver skabt ud fra private key ved hjælp af elliptic curve multiplication, og er en 

central del af den proces der skaber en Bitcoin address. Bitcoin address er den adresse din 

wallet får, som du kan dele med alle, som ønsker at sende dig penge (Antonopolus, 2017). 

 

Bitcoin address 

For at man kan skabe en Bitcoin address, så skal man igennem flere kryptografisk algoritme 

funktioner. Det er henholdsvis Elliptic curves multiplication (ECM), double hash og 

Base58Check Encode.  

Formålet med disse kryptografiske algoritme funktioner er at de er envejs matematiske 

funktioner, hvilket vil sige at det er stort set umuligt at finde tilbage til det oprindelige input 

(private key) ved hjælp af et output (Bitcoin address), fordi man benytter sig af flere 
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krypteringer (Bitcoin Wiki, Elliptic Curve Multiplication, 2021) (se figur 2.).

 

Figur 2. viser processen for hvordan en Bitcoin address genereres fra en private key (Coinmonks, 2018).  

Til at starte med sendes en private key igennem den kryptografiske algoritme ECM og ud fra 

den bliver en public key skabt.  

Når public key er skabt, så foretages der en double hash funktion, hvor man først kører public 

key igennem SHA-256. Den kode køres igennem RACE Integrity Primitives Evaluation 

Message Digest (RIPEMD160), som vist på figur 2. RIPEMD160 forkorter koden fra 256-bit 

til 160-bit (Bitcoin Wiki, RIPEMD-160, 2014). Både SHA256 og RIPEMD160 er 

kryptografiske algoritme funktioner. 

Da man nu har en public key hashværdi, så skal den blot omkodes via Base58Check Encode  

til en Bitcoin Address (Bitcoin Wiki, Base58check, 2017).   

Base58Check Encode er et omkode system, som bruges til at gøre Bitcoin address mere 

forståeligt, ved at omkode den fra en lang kode til en kortere kode på 30-34 karakterer. 

 

Så for at opsummere så benyttes disse kryptografiske algoritmer til at skabe en Bitcoin 

address ud fra brugerens private key. Metoden bruges, da man ønsker at skabe en så stor 

sikkerhed som muligt for at undgå, at folk kan spore sig tilbage til en persons private key 

(Antonopolus, 2017). 
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Trin 4: Teknologiske systemer 

Analyse af Bitcoin  

 Bitcoin kan analyseres mikroorienteret, hvor man kigger på teknologiens indre mekanismer 

og processer, men man kan ligeledes analyserer Bitcoin makroorienteret, hvor man 

udelukkende fokuserer på den store sammenhæng omkring teknologien. Her kigger man på 

Bitcoin som et større samlet teknologisk system, hvor alle de ud ad til forskellige aspekter 

som har en indflydelse eller tilknytning til Bitcoin involveres. Dette teknologiske system 

vokser langsomt større og større i forbindelse med, at Bitcoin bliver mere populært. Der er 

flere forskellige virksomheder og organisationer, som gradvist udviser en stigende interesse 

for Bitcoin, og flere har allerede besluttet at involvere sig. Det betyder, at Bitcoins 

teknologiske system i dag er større end nogensinde før, og en makroanalyse af alle de 

forskellige aktører indenfor systemet er derfor relevant. Nedenfor analyseres de mest 

essentielle aspekter indenfor Bitcoins teknologiske system, og deres indflydelse og effekt vil 

ligeledes forklares. 

   

Miner:       

Det første og muligvis det vigtigste aspekt indenfor Bitcoins teknologiske system er dets 

tilhørende miners. Miners holder i bund og grund hele Bitcoin systemet kørende. Det skyldes, 

at miners er en af de vigtigste aspekter indenfor Bitcoins mest essentielle teknologi kaldet 

blockchainen. Det er blockchain teknologien som muliggøre, at Bitcoin kan fungere uden 

kontrol fra en tredjepart som en bank. Det vil sige, at blockchain teknologien gør, at Bitcoin 

kan være absolut decentraliseret. Det fungerer ved, at miners erstatter den funktion, banken 

har i en almindelig fiat valuta. Det er derved dem, som tjekker, verificerer og holder øje med, 

at Bitcoin transaktionerne bliver fuldført korrekt uden snyd og bedrag i stedet for en bank.   

Uden miners vil blockchain teknologien simpelthen ikke længere fungere, hvilket vil 

resultere i, at hele kryptovalutaen Bitcoin ligeledes vil stoppe med at fungere. Derfor har 

miners en helt essentiel rolle i Bitcoins teknologiske system. 

Et andet system, som indgår i Bitcoins teknologiske system, er det man kalder mining pools. 

Mining pools består af en masse minere, der gennem et netværk, deler deres computerkraft og 

bliver belønnet alt efter, hvor meget kraft de byder ind med for at finde en ny block. Hvis det 

lykkedes for poolen af finde en ny block, modtager de en belønning, der ofte består af netop 
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den kryptovaluta, der mines. Denne belønning bliver så delt blandt de forskellige minere, der 

deltager i mining poolen. Dette mining pool system gør, at minere får mere ud af at mine og 

dermed også får større incitament for at stille deres computerkraft til rådighed (Frankenfield, 

2021).    

  

Traders, exchanges og digitale wallets:    

Traders har den rolle at købe Bitcoin med en traditionel fiat valuta eller med en anden 

kryptovaluta. Traders køber eller sælger Bitcoin på kort sigt med en forventning om, at prisen 

enten vil stige eller falde og ved at være på den rigtige side af denne prisvariation, kan de 

tjene penge. Via det faktum, at der konstant er traders, som enten køber eller sælger Bitcoin, 

bliver prisen konstant reguleret i forhold til de resterende fiat og kryptovalutaer.     

Traders køber eller sælger Bitcoin på exchanges, og derfor har de ligeledes en central rolle i 

Bitcoins teknologiske system. Det kan henholdsvis være en offentlig exchange som 

Københavns Fondsbørs eller the New York Stock Exchange. Disse offentlige børser spiller 

en vigtig rolle, idet de muliggøre, at folk kan købe eller sælge Bitcoin med traditionelle fiat 

valutaer. Ud over disse offentlige exchanges, so findes der ligeledes privatejede exchanges 

kaldet cryptocurrency exchanges, hvor folk også kan købe og sælge Bitcoin. Et par af de 

største privatejede crypto exchanges er henholdsvis Coinbase, Binance, Gate, Kraken og 

mange flere (CoinMarketCap). 

Private exchanges spiller derfor en vigtig rolle i Bitcoins teknologiske system, idet at en stor 

del af al handel af Bitcoin og andre kryptovalutaer foregår her. 

 

Digitale wallets er skabt af private virksomheder, og de giver folk et sted at opbevare deres 

kryptovaluta. Det kan enten være private exchanges, som ligeledes har en tilsvarende digital 

wallet, hvor du kan opbevare din kryptovaluta, eller det kan være en digital wallet fra firmaer, 

som udelukkende fokusere på at lave dem. Overordnet set er der to forskellige typer digitale 

wallets. Det er henholdsvis hot wallets og cold wallets. Hot wallets er digitale wallets, som er 

forbundet til internettet, hvilket gør dem sårbare overfor potentielle hackere, og i sidste ende 

kan det resultere i, at din kryptovaluta bliver stjålet. Fordelen ved en hot digital wallet er, at 

det er både hurtigt og let at handle eller overføre sine opbevarede kryptovalutaer i 

modsætning til en cold wallet. En cold digital wallet er det modsatte af en hot wallet i det, at 

den ikke er forbundet til internettet. Det kan henholdsvist være et USB-stik eller en anden 
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form for fysisk opbevaring til digitale filer, og da den ikke er forbundet til internettet, er den 

langt mere sikker overfor hacking end en hot wallet. Ulempen ved, at den ikke er forbundet 

til internettet er dog, at det er mere besværligt at overføre eller handle med ens kryptovalutaer 

(Cryptopedia Staff, 2021). 

      

Merchants (Købmænd): 

Dette punkt indebærer private virksomheder, der vælger at acceptere Bitcoin som en 

form for valuta, hvor de gør det muligt for folk at købe deres produkter med Bitcoins. 

Jo flere virksomheder, der vælger at acceptere Bitcoin som en betalingsform, jo mere 

legitimt og populært vil Bitcoin ligeledes blive. På langt sigt vil holdbarheden og 

populariteten af de største kryptovalutaer i verden, være meget afhængige af om 

private virksomheder vælger at acceptere dem som et betalingsmiddel  

(Connell, 2018).     

Et eksempel på en stor virksomhed, som pludselig beslutter at acceptere Bitcoin som officiel 

betalingsmiddel til deres produkter, er det elektriske bil mærke Tesla. De investerede i marts 

2021 1.5 milliarder dollars i Bitcoin og valgte samtidig at acceptere Bitcoin som 

betalingsmiddel til køb af deres biler. Dette medførte en øget interesse for Bitcoin, og prisen 

skød drastisk i vejret. Tesla besluttede dog efter kort tid at trække deres beslutning om at 

acceptere Bitcoin som betalingsmiddel tilbage igen. Dette medførte, at prisen på Bitcoin 

drastisk faldt tilbage igen (Nicholas, 2021). Dette eksempel illustrere, hvor vigtig en rolle 

private virksomheder kan have indenfor Bitcoins teknologiske system, og hvor meget de kan 

påvirke prisen. Dette punkt er derfor utrolig vigtig med henblik på en fremtid udspredelse og 

implementering af Bitcoin som en aktuel valuta.  

Bitcoin hoarders: 

Bitcoin hoarders er folk, som køber og holder Bitcoin i meget lang tid. Det skyldes, at de er 

af den overbevisning, at hver Bitcoin en eller anden dag ude i fremtiden vil være endnu mere 

værd. Siden antallet af Bitcoin er begrænset (der kan maksimalt mines 21 millioner), giver 

dette god mening. Det efterlader dog to spørgsmål, som henholdsvis er: Hvor lang tid vil de 

blive ved med at holde på deres Bitcoin, og hvor mange Bitcoin besidder hoarders generelt 

(Bessa, 2015)? 
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Ifølge Artiklen “60% of Bitcoin is Held Long Term as Digital Gold. What About the Rest?” 

så ligger omkring 60% af alle minede Bitcoins per 18 juni 2020 slumrende i blockchainen 

uden at rykke sig i mellem ejere (Chainalysis Team, 2020). Dette hentyder, at de formentligt 

er ejede af hoarders, som hverken sælger eller køber noget for disse Bitcoins. Disse hoarders 

kan være enkelte individer, eller det kan være store private virksomheder.  

Hoarders har tilsyneladende en åbenlys effekt på Bitcoin nu og her, idet at de holder over 

50% af alle minede Bitcoins. Derudover kan de ligeledes komme til at have en stor 

indflydelse på Bitcoin i fremtiden, hvis de lige pludselig sælger alle deres Bitcoin, hvilket vil 

påvirke prisen drastisk.   

Consumers:    

Consumers er ligeledes et vigtigt aspekt inden for Bitcoins teknologiske system. Consumers 

er individer som besidder og bruger Bitcoin på henholdsvis produkter eller servicer, som 

acceptere det som en betalingsmiddel. De kan enten have anskaffet deres Bitcoins via mining 

eller trading.    

 

Elektricitet:  

Bitcoins teknologiske system afhænger fuldstændig af et andet stort teknologisk system, 

hvilket er elektricitet. Elektricitet er altafgørende for, at Bitcoin kan fungere. Miners, som er 

en af de vigtigste komponenter i Bitcoins teknologiske system, skal konstant bruge 

elektricitet, for at opfylde deres rolle i systemet. Uden elektricitet vil miners ikke længere 

være i stand til at verificere, tjekke og kontrollere transaktioner, og derved vil Bitcoins 

blockchain teknologi ligeledes ikke længere virke. Derfor er elektricitet altafgørende. Det 

vigtigste aspekt vedrørende elektricitet i forbindelse med Bitcoin og dets tilhørende miners, 

er de svingende elektricitet priser. Når miners skal verificere, tjekke og kontrollere 

transaktioner, gør de det ved hjælp af computerkraft, hvilket kræver elektricitet. Jo mere 

computerkraft der bruges, jo mere elektricitet vil det ligeledes kræve. De helt store 

organisationer inden for mining så som mining pools bruger ufattelig meget elektricitet hver 

dag. For deres vedkommende så er priserne på den elektricitet de bruger meget vigtig. En lille 

ændring på prisen kan gøre en stor forskel, og derfor opholder store mining organisationer sig 

ofte i lande med billig elektricitet. 
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Figur 3. illustrere Bitcoins de forskellige aktører i Bitcoins teknologiske system.  

 

Analyse af fiat valuta i Danmark 

Fiat valuta er et stort og ekstremt kompliceret system, hvor der indgår mange forskellige 

komponenter, som alle sammen er afhængige af hinanden for at kunne fungere. 

For at forstå hvordan det hele hænger sammen, vil der nedenfor blive forklaret, hvordan de 

forskellige komponenter fungerer i sig selv, og hvilken funktion de har i det store billede. 

Vi har her valgt at afgrænse os således, at vi udelukkende fokuserer på de elementer, der er 

vigtige i forhold til en komparativ analyse af Bitcoin og fiat valuta systemet i Danmark.  

 

Den Danske Nationalbank: 

Den Danske Nationalbank er den overordnede producent af pengesedler. Det er her, hvor 

både vores fysiske og digitale penge kommer fra, og det er ligeledes dem, der styrer hvor 

mange penge, som florerer rundt i vores land. 
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Nationalbankens job er at sørge for, at der ikke går inflation i den danske krone. Det vil sige, 

at det er dem, der har til opgave at monitorere den danske krones værdi og sørge for, at den er 

stabil. Måden banken gør dette på er ved at opkøbe statsobligationer og/eller fastsættelse af 

renten, således at det bliver dyrere at låne penge for bankerne og staten, alt afhængigt om der 

er for mange penge i omløb, eller om der mangler nogle. De kan anses lidt som bankernes 

overordnet, da de overvåger bankerne for at sikre, at der ikke opstår konkurs, eller at der sker 

et bank run, hvor alle bankens kunder hæver hele deres likviditet på samme tid. Det kan 

resultere i mistro til systemet og skabe en dominoeffekt, der i sidste ende kan få en masse 

sunde banker til at gå konkurs. Selvom Danmark ikke benytter Euroen, kører man stadig 

fastkurspolitik overfor Euroen, og de er derfor også en del af Det Europæiske System af 

Centralbanker (ESCB), som er deres overordnede og som styrer unionens fælles 

pengepolitik.(Den Europæiske Centralbank. ECB, ESCB og Eurosystemet.) 

 

Kommercielle banker: 

De kommercielle banker er dem, der håndterer almenhedens penge og sørger for at forvalte 

disse. 

Det er her lønnen går ind, hvor man kan tage lån, man får hjælp til investeringer, får pension 

og forsikringer. Ydermere er bankens job ligeledes at være mellemled, når vi laver 

overførsler, da de skal verificere overførslerne. Deres job er altså, at varetage de penge 

Nationalbanken, og de selv har sat i omløb. 

Det er hos de kommercielle banker, hvor vi som almenhed sætter vores lid. Imens staten og 

bankerne stoler på, at Nationalbanken holder styr på inflationen, stoler vi på, at vores egne 

private banker har styr på vores penge for os, så vi ikke skal bekymre os om, at de pludselig 

er væk. 

Bankerne består af mange undersystemer, og der er rigtig mange It-supportere, som skal 

sørge for, at deres systemer kan klare alle de mange transaktioner, der går igennem på en dag. 

  

 



 

47 

Netbank: 

Netbank er en af de mest brugte systemer inden for de kommercielle banker. Der er her, vi 

laver penge transaktioner både til andre private personer, men også til kreditorer, når vi har 

regninger. Vi bruger Netbank til at monitorere vores egne penge, for eksempel når vi vil 

tjekke, om vores løn er gået ind, om udgifterne bliver trukket eller bare når vi gerne vil følge 

med i vores forbrug. Vi bruger ligeledes dette system til at kreere opsparinger.  

Vi har en form for kreditkort tilknyttet vores netbank, som vi bruger, når vi ønsker at betale 

for en varer enten i en fysisk eller online forretning. Kortet fungerer lidt som en forlænget 

arm til vores netbank, således at vi altid kan gøre brug af vores penge, uanset hvor vi er 

henne. Når vi logger på netbank, vil vi få vist et beløb, som svarer til den valuta, vi ville have, 

hvis vi hævede dem, men i realiteten så står de der ikke rigtig. Bankerne bruger de penge, 

som går ind på vores konto til at låne ud til anden side. Det gør de ved brug af reservebrøk 

metoden. Denne metode kan de bruge, fordi man ikke forventer, at alle bankens kunder 

kommer til at hæve sine penge på en gang. Det skyldes den mængde tillid, man har stablet op 

omkring bankerne. Hvis almenheden pludselig mister alt tilliden til dem, kan man risikere, at 

banken faktisk ikke sidder inde med nok kapital, til at alle pengene kan udbetales, og 

bankerne vil derfor gå konkurs. Ved en eventuel konkurs kan kunderne dog stadig dækkes 

med op til ca. 750.000 kr. igennem ”Garantiformuen” (Finansiel stabilitet. Om 

garantiformuen.), men ved sådanne en situation vil det gå gevaldigt ud over staten, da 

pengene kommer fra Finansiel Stabilitet, som er en statsejet virksomhed. Det er altså vigtigt, 

at vi har fuld tillid til vores bank for at systemet kan fungere. 

  

It-supporteren: 

Bankens systemer er digitale, og man er derfor afhængige af banken for at kunne betale for 

sine varer/ydelser, regninger og så videre. Det er essentielt, at der ikke opstår store nedbrud i 

systemet, så man ikke kan tilegne sig tilgang til sine midler, da dette ligeledes kan være med 

til at skabe mistillid til banken. 

Derfor er de IT uddannede ansatte, som sidder inde i bankerne en meget vigtig brik i 

systemet, da det er deres job at sørge for, at det hele kører, at fejlene bliver fiksede hurtigst 

muligt, og at kunderne med det samme kan få besked om potentielle fejl. 
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Bankrådgivere: 

For at man skal forblive loyale kunder, er det vigtigt med gode rådgivere, der fungerer som 

bankens ansigt ud af til. Hvis man oplever dårlig service eller rådgivning, vil man undersøge 

mulighederne for en ny bank, der kan imødekomme ens ønsker. Hvis alle pludselig flytter 

bank, vil banken i fokus ikke længere have en indtægt, da de ligeledes ikke vil få nogen 

indtægter ind i form af renter og gebyrer. 

  

Mobilepay: 

Danske Bank lancerede Mobilepay tilbage d. 07-05-13 (Mobilepay. History.) med det formål, 

at det skulle være nemmere for almenheden at overføre penge til hinanden, når man er på 

farten. Det udvidede sig senere til, at man ligeledes kunne bruge det som en smart måde at 

betale i forretninger på uden at skulle have sit fysiske kort frem. Mobilepay var hurtigt om at 

blive implementeret, da det egentlig blot har taget netbank og dankortets funktioner og 

fusioneret dem til en brugervenlig portal, som er noget der har manglet på markedet. 

Mobilepay gør det mere simpelt for os at lave penge overførsler, da det blot kræver et enkelt 

swipe. Vi skal ligeledes ikke have vores NemID frem, og samtidig er vores smartphone, 

noget vi næsten altid har på os. Derfor er mobilpay smart, når man spontant skal handle noget 

og har glemt sin pung. Senere hen er Apple pay og Google pay kommet til som et alternativ 

til mobilepay, når det kommer til online betaling i butikkerne. Her får du dit kreditkort 

direkte ind på telefonen og kan med ansigts godkendelse eller fingertouch hurtigt og nemt 

betale på dankortautomaterne.  

  

Forbrugerne: 

En af de vigtigste aktører, som fiat valuta er centreret omkring, er forbrugerne. Det er 

forbrugerne, som er med til at holde systemet kørende, da der køre på den tillid, de har til 

bankerne samt det statsstyrede system. Det er ligeledes forbrugeren, der sørger for, at der er 

brug for dette system, idet at de skaber et cash flow ved at modtage og forbruge penge. 
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Figur 4 illustrere fiat valuta systemets forskellige komponenter og hvordan de henholdsvist relatere til hinanden, 

i et større perspektiv. 

 

Delkonklusion for trin 1 og 4 

Ud fra makro analysen af de to valuta systemer, samt analysen af de indre mekanismer og 

processer i Bitcoin teknologien, er de største forskelle på de to pengesystemer, at det ene 

system er baseret på tillid til mennesker, mens det andet er baseret på tillid til en teknologi. I 

fiat valuta systemerne er der både mennesker inde i den kommercielle bank og Nationalbank, 

som har til opgave at sidde og overvåge den trafik, der sker, og opdage og afhjælpe, hvis der 

er svindel involveret. I kryptovalutaen Bitcoin er det derimod minernes opgave gennem 

blockchain teknologien, SHA-256 kryptografisk hashing og proof of work at kontrollere for 

snyd. I fiat valuta systemet kan der ligeledes forekomme menneskelige fejl, når der skal 

verificeres og kontrolleres transaktioner, da mennesker er tilbøjelige til at lave fejl en gang 

imellem. Dette sker dog ikke i Bitcoin systemet, da der ikke er nogen mennesker involveret i 
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at godkende og verificere pengetransaktionerne. Ved brug af fiat valuta systemet snakker vi 

ligeledes om tillid i den forstand, at vi stoler på at banken kan forvalte vores penge, og at 

Nationalbanken og de kommercielle banker sørger for, at vores penge fortsat er noget værd i 

fremtiden, hvor Bitcoin fungerer ligesom guld, da der kun eksisterer en vis mængde. Udover 

tilliden er der ligeledes en væsentlig forskel på de to valuta systemer, idet at man har valgt at 

fjerne mellemledet ved overførsler hos Bitcoin. Overførslerne går her direkte fra person a til 

person b, via den såkaldte peer-to-peer teknologi. I et fiat valuta system skal pengene dog 

både gennem person a's betalingsformidler og person b’s bank som mellemled ved 

overførslen. Se figur 5.  

 

Figur 5. viser henholdsvis hvordan en traditionel betaling med fiat valuta fungerer og hvordan det fungere i 

kryptovalutaen Bitcoin.   

 

Det man ser til venstre, er den proces, som foregår ved en overførsel i fiat valuta systemet, 

imens det man ser til højre er en overførsel af Bitcoin. Ved at man helt fjerner mellemledet, 

fjerner man ligeledes den støtte, der er at finde i en bank, hvis man har brug for hjælp. Man 
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fjerner dog samtidig den magt mellemledet besidder, i det at de kan acceptere eller afvise 

betalingerne.   

Dog er der ligeledes visse ligheder mellem de to systemer, da de begge er absolut afhængige 

af, at almenheden stoler på dem og ønsker at gøre brug af dem. Uden denne tillid kan 

systemerne reelt ikke fungere, og valutaerne vil ikke have nogen værdi.  

 

Trin 3: Utilsigtede effekter 

Bitcoin 

En af de utilsigtede effekter man har fundet ved Bitcoins indre mekanismer og processer, er 

den store mængde strøm, det kræver for eksempel at mine. Mining kræver, at en masse 

computere holdes kørende hele døgnet rundt for at opretholde Bitcoins blockchain samt 

tilføje nye blokke med transaktioner cirka hvert tiende minut. Derudover kræver det en stærk 

computerkraft hos de computere som minerne bruger, for at kunne gennemføre de store 

regnestykker i form af algoritmer i en blockchain. Dermed bruger Bitcoin enorme mængder 

af strøm, hvilket resulterer i, at Bitcoins udleder store mængder CO2 . Det er blevet regnet ud, 

at Bitcoins indre systemer og mekanismer udleder mellem 22 og 22,9 millioner ton CO2  om 

året. Til sammenligning udleder hele Danmark 35 millioner ton CO2  om året.  

(Haslund, 2019) 

Det høje forbrug af strøm og dermed den store udledning af CO2 skyldes ligeledes den måde, 

mining er organiseret på. Ved proof of work er det tilfældigt, hvem der får lov til at lave en 

ny block i en blockchain. Hvis vi laver et eksempel, hvor 100 mennesker miner samtidig, er 

det kun en, der får lov til at lave en ny block. Dermed er der 99 computere, der ender med at 

stå og spilde strøm. Dette er netop med til at udlede en masse unødvendig CO2 .   

(Sonne, 2019) 

 

 

En anden utilsigtet effekt er, at der er en chance for, at systemet kunne hackes.   

Ved Bitcoin som det er nu, er der en lille risiko for, at for eksempel blockchainen bliver 

hacket.  

Hvad angår hacking, så er det de wallets, som Bitcoins ofte bliver opbevaret i online, der har 
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den største chance for at blive hacket. Et eksempel på dette er et af de første og på det 

tidspunkt største Bitcoin exchanges og administratorer  af hot wallets. Firmaet mistede 

850.000 Bitcoins ved et hackerangreb, hvor Bitcoin langsomt blev trukket ud af folks digitale 

hot wallets. Derudover havde firmaet flere fejl, hvor man ikke definitivt kunne se, om Bitcoin 

var blevet overført til en anden wallet eller ej.  

Da hot wallets kun eksisterer på internettet, er de afhængige af et godt sikkerhedssystem, så 

de ikke kan hackes. Når firmaer bag hot wallets ikke har en ordentlig sikkerhed, kan der opstå 

situationer, hvor almindelige mennesker mister deres kryptovaluta, og det kan være tæt på 

umuligt at få dem tilbage, da hacking kan være svært at spore. Derudover kan du ikke gå til 

myndighederne så som politiet, da Bitcoin er decentraliseret og derved ikke tilknyttet en 

specifik stat. (Investopedia, Mr. Gox, 2021) 

 

En anden risici er forankret i, hvordan systemet omkring Bitcoin er tilrettelagt. Da der 

udelukkende vil komme til at eksistere 21 millioner Bitcoin, er dette ligeledes det maksimale 

antal, der nogensinde kan mines. Selvom problemet ligger i en fjern fremtid, kan man frygte, 

at når hele proof of work teknologien bygger på, at miners kan tjene Bitcoin på at mine, at det 

ikke kan betale sig at mine, når der ikke er flere Bitcoin tilbage.  

Uden miners er der ikke nogen, der kan holde blocks og blockchainen kørenede. Dermed er 

der en chance for, at hele Bitcoin systemet går ned, hvis miners ikke har nok incitament til at 

ville mine. (Investopedia, What Happens to Bitcoin After All 21 Million Are Mined?, 2021) 

 

Hvad angår vedvarende effekter, kan man argumentere for, at det store CO2  udslip og høje 

strømforbrug, er noget som er vedvarende. Da Bitcoin er decentraliseret, er der ingen stat, 

som kan gå ind og beslutte at CO2  udslippet skal stoppe eller mindskes. Dermed skal et helt 

mining samfund blive enige om at ændre i en software, hvilket kan være svært, når så mange 

skal være enige om en ændring. (Sonne, 2019) 

 

Designmæssigt har Bitcoin det, man kalder “The scalability problem”, som består af hvor 

mange blocks, der kan indgå i en blockchain i et bestemt tidsrum. Som systemet er designet 

nu, har en blok en maksimum lagringskapacitet på 1 byte, hvilket tager cirka 10 minutter at 

oprette. Det svarer til mellem 3,3 til 7 transaktioner pr. sekund. Jo større efterspørgsel og 

dermed flere transaktioner der bliver behov for, jo langsommere vil Bitcoin dermed komme 
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frem til modtageren. Dette kan ses som en designfejl, der i sidste ende kan skabe ventetid og 

gener, hvis man skal have overført Bitcoin hurtigt.     

(Wikipedia, Bitcoin Scalability Problem, 2021)  

 

 

Fiat valuta   

En risici ved fiat valuta er, at dens værdi afhænger af staten, som til hver en tid kan beslutte at 

printe flere penge, hvilket kan forårsage inflation.   

Derudover er der også en risici for forfalskning af pengesedler med hensyn til fiat valuta. Det 

er ikke alle penge, der bliver valideret, når de bliver modtaget, og dermed kan for eksempel 

butikker blive snydt ved at bytte reelle varer med falske penge.  

 

Hvad angår fiat valutas indre mekanismer og processer, er penge systemet opbygget sådan, at 

borgere er nødsaget til, at sætte deres lid til andre vedrørende deres penge. De er fuldt 

afhængige af landets banker, som skal opbevare deres penge sikkert uden problemer. Med 

andre ord har borgerne i lande med fiat valuta systemet i virkeligheden ikke meget at sige 

vedrørende deres egne penge. De har ikke selv nogen videre indflydelse.    

En anden utilsigtet effekt vedrørende fiat valutaers indre mekanisme er, at det i modsætning 

til andre "commodity" valuta systemer som guld, sølv og endda kryptovalutaer som Bitcoin, 

ikke er bygget op på en begrænset mængde af noget af værdi. I guld og sølv systemet er 

værdien bygget op på de begrænsede fysiske ædelmetaller, og i Bitcoin er systemet bygget op 

på begrænsede digitale coins, som man kan mine. Fiat valutaernes fundamentale værdier er i 

virkeligheden ingenting. Fiat valutaer fungerer udelukkende, fordi befolkningen tror på dem. 

Det er det eneste, som giver det en reel værdi. Det kunne dog i sidste ende ligeledes blive dets 

undergang, især nu hvor nye attraktive alternativer som kryptovaluta bliver mere og mere 

udbredte og populære blandt den almene befolkning  (Founders Guide, 2021).  

 

En anden utilsigtet effekt i form af indre mekanismer ved fiat valuta systemet er, at det tager 

lang tid at overføre penge, specielt hvis man skal overføre penge til udlandet. Her vil man 

blive pålagt ekstra gebyrer, idet at ens fiat valuta skal konverteres til en anden fiat valuta, 

hvilket er problematisk. Desuden er pengeoverførsler inden for fiat valutaer afhængige af 
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bankernes åbningstider, da det kræver fysisk arbejdskraft fra bankmedarbejdere at udføre 

overførslerne. Det betyder, at ens pengeoverførsel kun kan blive udført indenfor tidsrummet, 

hvor der er medarbejdere på arbejde i modsætning til kryptovaluta, hvor man kan overføre og 

veksle hele døgnet rundt. Dette kan man se som en designfejl i systemet (Founders Guide. 

(2021).     

 

En anden designfejl og vedvarende effekt hvad angår økonomiske utilsigtede effekter i lande 

med fiat valutaer er, at det på flere forskellige områder i samfundet er blevet muligt at snyde 

skattesystemet. Det fungerer ved at købmænd, frisører, håndværkerer og mange flere kan 

undgå at betale en stor del af deres skat, ved at acceptere kontanter som betalingsform. 

Herefter kan de bevidst undlade at informere staten om, hvor mange fysiske penge 

transaktioner, der i virkeligheden er fundet sted. Hvis staten ikke kender til transaktionerne, 

kan de ligeledes ikke beskatte dem.   

  

 

Trin 6: Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier      

 

Analyse af fiat-valuta  

 

Frem til år 1300 bestod handelssystemet i hele verden af guld og sølv og var derfor afhængigt 

af, at man kunne finde disse ædle metaller. I perioder førte det til det, vi kender som både 

deflation eller inflation, fordi vi simpelthen i nogle tilfælde manglede guld og sølv, og i andre 

tilfælde pludselig fandt en god mine med en masse af det. 

Men i omkring 1300-tallet besluttede Kinas Monark at begynde at trykke pengesedler og 

forbyde alt handel med guld og sølv. På denne måde kunne monarkiet styre penge flowet og 

havde ligeledes monopol på pengene, da de var de eneste, som havde mulighed for at trykke 

dem og derfor udbyde dem. 

Det oprindelige behov opstod altså fordi monarken ønskede at kunne styre dette, og derfor 

opsøgte en ny måde at lave et handelssystem på. Systemet i Kina blev implementeret med 

tvang, da kineserne ikke havde andre mulighed for at handle end at bruge disse nytrykte 

pengesedler. 



 

55 

På denne måde har kineserne altså været first-movers for fiat-valutaen og lagt stien for resten 

af verden. 

I resten af verden blev fiat-valuta systemet interessant, fordi handlen med guld og sølv gjorde 

det svært at få en voksende økonomi og på samme tid, var økonomien ustabil, da der nemt 

kunne gå deflation og inflation i den. Behovet for at lave om i systemet opstod primært hos 

staten, da der var brug for ændringer for at kunne få en god økonomi, og man kunne forestille 

sig, at det er her man er begyndt på informationssøgning, for at anskaffe sig viden omkring 

innovationens fordele og ulemper. En del af denne viden har været muligt at kunne tilegne sig 

ved at se på fremgangsmåden, og de konsekvenser implementeringen havde haft for Kina 

(Hertz & Wulff, 2018). 

Dette er første stadie af diffusion of innovation, som er videns stadiet. . 

 

Når man er blevet udsat for en innovation og har søgt viden om denne, går man videre til det, 

der hedder overtalelse stadiet. Det er i denne fase, at man danner sig en positiv eller negativ 

holdning til innovationen, og man kigger på hvilke fordele og ulemper, den kan have. Her har 

det været fordelagtigt for resten af verden at kunne få inspiration fra Kina, selvom der er 

forskel på landene, intentionerne for implementeringen og måden man gør det på. Alligevel 

er det i alle scenarier rart at kunne se, om det har været positivt eller negativt at implementere 

det i andre lande, og så kan man holde det op imod, hvad man selv kan få af fordele og 

ulemper ved brugen af det. En af de store fordele var blandt andet, at man kunne få bedre 

kontrol over deflationen og inflationen, og det var muligt at skabe en voksende økonomi.   

 

Resultatet af overtalelse stadiet finder vi i det næste stadie inden for "Diffusion of 

Innovation", hvilket er beslutningsstadiet.  

Fiat valuta pengesystemet blev gennem årene bredt ud til resten af verden. Forskellige lande 

begyndte at se positivt på det, og man valgte med tiden at implementere den. I dette stadie 

kunne man forestille sig, at der har været et behov for at tilegne sig en del How-to viden, da 

det nu blev til en realitet, at man også skulle have det i Danmark, og det derfor ikke kun var 

nok at vide hvilke fordele og ulemper systemet gav, men også hvordan det rent faktisk virker, 

og hvordan teknologien bag systemet skal inddrages i det fiat valuta system, man ønskede at 

skabe i Danmark. Til at starte med brugte man det, der hed guldstandarden, som betyder at de 

trykte penge reelt havde en bagvedliggende værdi i form af guld, som man til hver en tid 

kunne veksle frem og tilbage imellem. På denne måde stablede man langsomt tillid op 
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omkring det nye system, fordi folk var trygge, i og med at de stadig kunne gå ned og få 

pengene udbetalt i guld, hvis de ønskede. Man kan se denne periode lidt som en testfase, for 

her havde man altså mulighed for at se det nye pengesystem an, og beslutte sig for, om man 

skulle foretage en fuld implementering af det. Helt frem til år 1928 havde man stående på 

pengesedlerne i USA ”Redeemable in gold on demand at the United States Treasury, or in 

gold or lawful money at any Federal Reserve Bank” (Hertz & Wulff, 2018, s. 73), det skulle 

sørge for, at almenheden ikke var utrygge ved brugen af papir penge. 

 

Når man har gennemgået beslutning stadiet, når man videre til selve implementeringsstadiet. 

Her har man besluttet sig for at implementere innovationen, og nu tages den i fuld brug.  

I forhold til fiat-valuta systemet skete det i takt med, at man så sig nødsaget til at gøre det på 

grund af 1. og 2. verdenskrigene, da omkostningerne gjorde,, at der pludselig ikke var nok 

guld til at understøtte værdien af de papirpenge, man trykkede. Man gik derfor langsom væk 

fra den bagvedliggende guldstandard, og over til det fiat-valuta system, som vi kender i dag, 

hvor værdien er baseret på vores tillid til staten og bankerne. Vores pengesedler har altså ikke 

længere nogen reel bagvedliggende værdi. Den måde, det er blevet gjort på, kan kaldes en re-

invention, da man har modificeret på den første innovation og tilpasset den det behov, der 

var. 

 

Til slut gennemgår man bekræftelses stadiet, og normalt er det her, man vurderer på om man 

fortsat ønsker at have innovationen i brug efter, at den er accepteret og implementeret. I 

tilfældet med fiat valutaen, nåede man dog til et point of no return, da man gik væk fra den 

bagvedliggende guldstandard. Herefter var det ikke længere muligt at skifte tilbage, da der 

simpelthen var en alt for begrænset mængde guld, i forhold til de penge man havde trykket. 

Fiat-valuta systemet blev derfor fuldstændig implementeret. 

 

 

Delkonklusion trin 3 og 6      

 

Hvad angår fiat valuta, blev trykte pengesedler produceret af staten og på den måde 

påtvunget borgerne. Da den bagvedliggende guldstandard frafaldt på grund af krig, kan man 

argumentere for, at statens drivkraft for en fuld implementering af fiat valuta var et behov for 
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at trykke flere penge, da krig var dyrt. Drivkraften bag en implementering af Bitcoin som reel 

valuta i Danmark, kunne blandt andet være de negative renter i de fleste banker. Når det 

koster penge, blot at have sine penge stående i banken, kan det være en drivkraft til at finde et 

alternativ, hvor ens penge ikke mister værdi. 

 

Noget der historisk set har været en barriere ved implementering af fiat valuta systemet, som 

ligeledes kan gå hen og blive en barrier ved Bitcoin, er at valutaen ikke reelt set har nogen 

værdi, og det kræver derfor en hvis mængde tillid til systemet for at kunne fungere. Ved fiat 

valuta systemet kunne man langsom opbygge tilliden ved at have en bagvedliggende 

guldstandard, der understøttede systemet og med tiden kom tilliden. For at indføre Bitcoin 

som reel valuta, kunne man ligeledes lave en tilsvarende overgang, der fungerede på samme 

måde. Her ville fysiske pengesedler stadig eksistere i en periode som en bagvedliggende 

værdi, og når man havde vænnet sig til det nye system, og det ikke længere var en 

fremmedgjort teknologi, kunne man fjerne de fysiske pengesedler fra systemet. 

En barriere for implementering af Bitcoin, når det angår tillid, er at vi idag har mulighed for 

at kontakte vores bank, hvis der opstår fejl i form af fejloverførsler eller internetsvindel, og vi 

har muligheden for at få dem til at tilbageføre vores penge i form af indsigelser. Dette giver 

os en tryghed, da vi ved, vi kan hente hjælp i fiat valuta systemet. Da Bitcoin udelukkende er 

et teknologisk system uden nogen central magt, har vi ikke nogen, vi kan kontakte for hjælp, 

og det kan skaber utryghed hos befolkningen, hvilket kan skade den tillid, der er nødvendig. 

Bitcoin er en kryptovaluta, som de fleste stater ikke officielt anerkender som en reel valuta, 

men da grupper i befolkningen alligevel har taget Bitcoin til sig, er det langsomt begyndt at 

blive mere anerkendt hos de almene borgere. Dermed kan man se Bitcoin som en teknologi, 

der stadig befinder sig i videns stadiet og er på vej hen til overtalelse stadiet. Bitcoin kan også 

anses som en teknologien, vi i sidste ende ender med at implementere som en forebyggende 

innovation, for at sikre os imod de utilsigtede effekter, der er ved fiat valuta systemet.  

Når man kigger på utilsigtede effekter af fiat valutaer, kan man se, at Bitcoin som system på 

nogle punkter går ind og løser de negative effekter fiat valuta har.  

Inflation er blandt andet en af de utilsigtede effekter, som Bitcoin løser ved, at der kun er et 

begrænset antal Bitcoin, der kan mines. Hvis vi skal tage fat i eksemplet med krig, kan man 

sige, at det er en ulempe, at man ikke kan få flere Bitcoins til yderligere finansiering, hvis der 

skulle være behov for det. I teorien kan man ændre i algoritmen således, at der kan mines 
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flere, men det vil gå imod formålet med Bitcoin. Der eksisterer udelukkende et vis begrænset 

antal, således at markedet ikke knækker, og man ender ud i et økonomisk kollaps.  

 

Analyse af spørgeskema ud fra podcast  

Det første spørgsmål i spørgeskemaet til vores podcasten er "Hvornår blev Bitcoin skabt?". 

Det er et kvantitativt spørgsmål, hvor deltagerne havde tre svarmuligheder, hvilket vil give 

dem en tredjedel chance for at svare rigtigt, selv hvis de bare gætter tilfældigt. Her var det 

udelukkende 50% som svarede rigtigt, hvilket ikke er særlig mange. Deltagerne havde 

ligeledes hørt en kort podcast forinden, som giver dem svaret på spørgsmålet, men alligevel 

er det kun 50%, som svarede rigtigt. Det samme gælder for det andet spørgsmål i vores 

spørgeskema. Spørgsmålet er ligeledes kvantitativt, og det lyder "Hvem skabte angiveligt 

Bitcoin?" Her havde deltagerne igen tre svarmuligheder hvor 58% svarede Satoshi 

Nakamoto, hvilket var det rigtige svar. Igen er dette statistisk set ikke særlig mange i forhold 

til, at deltagerne havde en tredjedel chance for at svare rigtigt, og at de lige havde hørt en 

podcast forinden, som gav dem svarende. Dette kunne tyde på, at nogle af vores spørgeskema 

deltagere muligvis har sprunget podcasten over og udelukkende besvaret vores spørgeskema. 

Det kan forklare hvorfor, der ikke er flere, som har svaret rigtigt på de to spørgsmål. 

Spørgsmål tre omkring kryptografisk hashing, hvilket ligeledes var kvantitativt med tre 

svarmuligheder, går dog imod dette argument i det at 74% svarede rigtigt, hvilket er et 

udmærket antal. Det er sådan et antal, vi havde regnet med at få i de andre kvantitative 

spørgsmål. Hvis en del af vores spørgeskema deltagere undlod at høre vores podcast 

forinden, er det underligt, at der er så mange, som har svaret rigtigt på netop dette spørgsmål.      

Det sidste kvantitative spørgsmål i vores spørgeskema vedrørende privat og public keys var 

der kun 26%, som svarede korrekt i. Det er virkelig ikke mange. Dette tyder igen på, at der er 

nogle spørgeskema deltagere, som muligvis har sprunget vores podcast over forinden. På den 

anden side så er det et svært spørgsmål, og vores podcast kommer ligeledes kun kort ind på 

privat og public keys, hvilket ligeledes kan være årsagen til, hvorfor der er så få, som har 

svaret rigtigt.   

 

Det første kvalitative spørgsmål i dette spørgeskema er Hvad forstår du ved Bitcoin? 

Spørgsmålet gav en række forskellige svar, hvilket er som forventet, da Bitcoin selv for folk 
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med teknisk baggrund kan være meget komplekst. Nogle af svarene var “forsøg med ny 

valuta”, “en alternativ form for valuta”, “en internet handelsvare som kan bruges på tværs 

af landegrænser, men det er kun få steder man faktisk kan bruge dem, såsom Tesla. Det er 

også en investeringsmetode”. Svarene giver ikke så meget en uddybende teknisk forklaring, 

men mere overordnet. Vi antager, at folk har lyttet til podcasten, og deres svar er på baggrund 

af dette. Samtidig kan vi dog ikke kontrollere, om folk reelt har lyttet til podcasten.  

Det næste kvalitative spørgsmål lød "Hvad forstår du ved Blockchain?" Her var det meget 

tydeligt ud fra svarene, at folk ikke havde forstået, hvad det var. I podcasten er blockchainen 

beskrevet som “Bitcoins fætter”, hvortil at en person har svaret “det er ham fætteren”. Det 

fortæller os ikke, at vedkommende har en forståelse af blockchain teknologien, men at de har 

lyttet til podcasten. De resterende spørgeskema deltagere ved ikke hvad blockchain er. Det 

tyder på, at vores podcast ikke har formået at formidle blockchain på en tilstrækkelig måde, 

så den almene dansker kunne forstå det. På den anden side kan det ligeledes være, at der er 

nogle, som har undladt at høre vores podcast, før de har svaret på spørgeskemaet. Det kan 

ligeledes forklare, hvorfor der ikke er nogen, som ved hvad blockchain er.   

Det tredje kvalitative spørgsmål lød "Hvad er minerens opgave?"  Et par stykker svarede at 

minerens opgave er “at mine” “at holde blockchainen kørende” “at farme Bitcoin online”, 

men resterende svarede, at de ikke kunne huske det, eller at de ikke vidste det. Igen er det 

uvist, om vores podcast ikke formår at formidle, hvad miners opgave i Bitcoin er, eller om 

der er flere af spørgeskema deltagerne, som har sprunget vores podcast over og gået direkte 

til spørgeskemaet.  

Vores sidste spørgsmål lød på, om folk efter at have fået en teknisk forklaring af Bitcoin med 

podcasten, ville være mere tilbøjelige til at investere i Bitcoin? Der var ikke nogen, der 

svarede ja til dette men forklaringerne på, hvorfor de fortsat ikke ville var blandt andet at “det 

var spild af penge”, “Jeg ved fortsat ikke hvor de kan købes?”, “Nej, jeg syntes ikke det giver 

nogen mening. Så vidt jeg ved kan man heller ikke bruge dem til noget”  

Så folk er ikke blevet mere trygge ved Bitcoin som investering efter at have hørt vores 

podcast.  

Vi anvendte Thirdroom som platform for vores podcast. Dette fortrød vi, da man på 

Thirdroom ikke kan se antal lyttere. Derfor kunne vi ikke sammenligne antal lyttere med 
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antal besvarelser af spørgeskemaet. På den måde var det svært for os at gennemskue, om folk 

rent faktisk havde lyttet til vores podcast, inden de besvarede vores spørgeskema, hvilket vi 

anser som en fejlkilde. Denne fejl kunne være forhindret, hvis vi havde lagt podcasten op på 

henholdsvis Youtube eller Spotify, hvor man let kan se antallet af lyttere. 

Til sidst bad vi ligeledes deltagerne om feedback til vores podcast og spørgeskema. Flere 

synes, at det var en god måde at formidle teknisk tungt stof som Bitcoin og blockchainen på. 

Vi kan derved vurdere, at vores metode godt kunne være en mulig løsning på at give folk en 

større gennemsigtighed af et ellers meget tekniske tungt stof. Udførelsen skal dog forbedres, 

hvilket man kunne gøre i en eventuel anden iteration.    

 

Diskussion  

Behøver man at forstå en teknologi for at kunne bruge den?  

Det centrale i vores rapport er at skabe en gennemsigtighed i en kompleks teknologi, men 

spørgsmålet er ligeledes, om man reelt set behøver at forstå en teknologi for at bruge den? 

På den ene side så oplever vi gennem vores spørgeskema undersøgelser, at mange ikke tør at 

kaste sig ud i Bitcoin markedet, fordi de ikke forstår, hvad det går ud på, og hvordan det 

fungerer. Man kan derfor argumentere for, at hvis gennemsigtigheden blev større omkring, 

hvad Bitcoin er, så ville det muligvis lempe noget af usikkerheden. Hvis folk virkelig forstod 

de komplekse kryptografiske algoritmer og teknologiske systemer, som Bitcoin opererer med, 

og vidste hvor svært det er at snyde eller manipulere systemet, så ville dette måske give en 

større følelse af sikkerhed hos brugerne. En større tillid til systemet er ligeledes forbundet 

med en større stabilitet i Bitcoin værdiens kurve.  

På den anden side erfarer vi særdeles ud fra egen viden, at mange ikke ved, hvordan en 

teknologi virker, men alligevel bruger den ubetinget. De accepterer henholdsvis cookies, der 

anmoder om at samle deres data uden at blinke med øjnene. Mange mennesker benytter sig 

ligeledes af diverse online betalings apps som Mobilepay og Paypal uden at vide, hvilke 

tilladelser de reelt set giver ejeren af appen. I mange tilfælde giver man tilladelse til, at 

virksomheden der har placeret cookien (koden) i din computer, kan følge dig rundt på andre 
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hjemmesider, så de kan skræddersy reklamekampagner til dig på sociale medier 

(Digitaldannelse, Hvad er en cookie?).  

Man kan derfor argumentere for, at der i mange tilfælde er situationer, hvor vi mennesker 

ukritisk bruger en teknologi uden at forstå, hvad den gør, eller hvordan den virker. Der er 

sågar situationer, hvor vi bevidst giver teknologien tilladelse til at indsamle vores personlige 

data, men vi accepterer og benytter den alligevel i vores hverdag.  

Det kan diskuteres, hvorfor folk så nemt accepterer disse betingelser. På den ene side kan det 

være fordi, de ikke tilstrækkeligt forstår, hvordan teknologien i virkeligheden virker. Det kan 

medføre en form for falsk tillid hos borgerne, hvor de stoler blindt på det, de siger, og at de 

ikke snyder dem. På den anden side kan det diskuteres, om hvorvidt det i virkeligheden ville 

gøre en forskel, hvis borgerne satte sig ind i den teknologi, de bruger. De bliver stadig nødt til 

at bruge teknologien på den samme måde som før. I tilfældet med cookies og Mobilpay kan 

borgerne enten acceptere brugerbetingelserne eller lade vær med at bruge teknologien. Uanset 

om de forstår den eller ej. 

Årsagen til at mange med udgangspunkt i vores første spørgeskema fortsat ikke tør at begive 

sig ud i Bitcoin, er at dens værdi er enormt omskiftelig. Derudover er den ligeledes ikke 

blevet officielt accepteret og implementeret som en reel valuta i Danmark endnu. Desuden 

bliver den for mange danskerer fortsat betragtet som en ny teknologi, selvom den har 

eksisteret siden 2009, og mange er stadig usikre på, om det er fordelagtigt at tage til den til os 

eller ej.  

 

Decentralisering 

Det kan diskuteres, om et decentraliseret pengesystem er bedre og mere fordelagtigt at bruge 

end et centraliseret system som fiat valuta.     

 

På den ene side kan et decentraliseret system være en attraktivt mulighed for at omgå de 

mellemmænd, der kontrollerer og tjener penge på almindelige menneskers pengeoverførsler. 

På den måde vil man altså undgå høje gebyrer ved pengeoverførsler i det decentraliserede 

system.  

En anden ting ved det centraliserede pengesystem er det moralske aspekt. Man kan diskutere, 
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hvorfor der skal være en central magt, der opkræver penge fra helt almindelige mennesker og 

have kontrol over deres lønninger og overførsler. Det kan virke som en magt, der ikke er 

blevet givet af folket.  

 

På den anden side kan man sige, at et decentraliseret system kan være usikkert, da der ikke 

sidder en decideret magt eller organisation bag systemet.  

Når man snakker om kryptovalutaer, kan man ikke undgå at kigge på sikkerheden i deres 

systemer. Da Bitcoin er decentraliseret, er der netop ikke nogen organisation bag systemet, og 

hvis der er brud på sikkerhed, hvad angår Bitcoin, er der ikke noget sted, man kan ringe hen 

for få vejledning. På den måde får man med et decentraliseret system en form for frihed, men 

det er på bekostning af noget organisering. Hvis man blandt andet glemmer eller mister sin 

privat key til sin digitale wallet, får man aldrig adgang til den igen.  

Dog kan man diskutere, om den organisering i fiat valutaer er nødvendig i et samfund, for det 

er ikke alle, der kan finde ud, hvordan systemet ville fungere, og hvor de ville skulle finde 

den information. Hvis ens penge forsvinder, er der en mulighed i det nuværende system for at 

få dem tilbage ved hjælp fra den bagvedliggende organisering.  

 

Er et fremtidige finansielle knæk en mulighed for at Bitcoin bliver 

større?    

I dag anses Bitcoin mere som et værdipapir end en reel valuta, idet at man kun meget få 

steder kan anvende det som betalingsmiddel. Folk køber Bitcoin i håb om, at prisen vil stige, 

så de kan sælge det for en højere pris og derved tjene penge. Præcis ligesom på 

aktiemarkedet. 

På den ene side så er meningen med Bitcoin, at det skal kunne erstatte vores nuværende fiat 

valuta system, men da Bitcoin er ekstrem volatil, vil man kunne diskutere, om det 

overhovedet kan bruges som en valuta i Danmark. Borgere har faste udgifter og leve 

omkostninger, der uanset kursen på Bitcoin vil være det samme. Det kan dermed diskuteres, 

om det ville blive svært at få til at gå op i en højere enhed, da man så kan stå i en situation, 

hvor man pludselig ikke har råd til at betale for sine varer.  
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På den anden side så er den danske valuta generelt meget stabil, og derfor kan man som regel 

regne med, at ens opsparing i banken ikke daler eller stiger drastisk uden varsel (Danmarks 

Nationalbank, 2018). De danske borgere har dermed en økonomisk tryghed ved at bruge den 

danske valuta.  

Det kan derfor diskuteres, om der overhoved er et belæg for at erstatte vores fiat valuta 

system i Danmark.    

Man er nødt til at kigge på at sikre værdien af en valuta, så den ikke fra det ene tidspunkt til 

det andet stiger eller falder drastisk, da det ville medføre, at vi konstant ville gå rundt med en 

frygt for ikke at kunne betale vores regninger eller dagligvarer nede i Netto. Virksomheder 

ville heller ikke kunne regne med deres indtjening, og dermed ville der også komme store 

udsving i moms og skat. I sidste ende ville det kunne resultere i, at landets økonomi ville 

blive ekstrem ustabil.  

 

Ofte når man foretager ændringer på noget så stort og essentielt som et valutasystem, er det 

fordi, der opstår en stor krise, som driver os til at søge nye alternativer.   

 

I Venezuela var tilliden til landets fiat valuta for eksempel allerede forsvundet helt, og kursen 

svinger så meget at trods de store udsving i Bitcoins kurs, er den stadig langt mere lukrativ. 

Derfor giver giver derfor god mening, at man som befolkning har valgt at tage Bitcoin til sig.  

(Dane, Det Digitale Guld) 

Man kunne forestille sig, at der ligeledes skulle noget i den kategori til for, at danskerne ville 

begynde at adoptere Bitcoin som en valuta. I dag er de problemer, vi ser i vores system 

hovedsageligt, at bankerne har negative renter, og derfor skal borgere betale for at have deres 

penge stående hos dem, hvis man har en formue over et vis beløb. Man kan diskutere, om 

dette er et stort nok problem til at ændre på et helt valuta system, som vi har haft i mange 

årtier og har en stor mængde tillid til. I 2008 opstod der en finanskrise, der medførte 

bankkrak, massiv arbejdsløshed og konkurser i en stor del af verden (Faktalink, 2018). Her 

kunne det tænkes, at flere begyndte at tvivle på det finans system man havde, og om det var 

sikkert at have sine penge stående i banken. Ifølge statistikker kan man argumentere for, at 

der sandsynligvis vil komme en krise mere inden for den nærmeste fremtid (Informationen, 

2017). Da man i dag har et alternativ til fiat valuta systemet i kryptovaluta, ville en 

finanskrise muligvis resultere i, at man ville overveje at begynde og bruge Bitcoin som en 

reel valuta. Vi ville muligvis have et større behov for et decentrentraliseret system og trods 
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den svingende kurs, kunne den stadig godt blive mere lukrativ for os. Man kunne ihvertfald 

forestille sig, at en finansiel krise kunne få nogle til at åbne øjnene mere op for brugen af 

Bitcoin og andre kryptovalutaer.  

 

Proof of Stake  

Det kan diskuteres, om hvorvidt proof of work metoden i Bitcoin er den bedste løsning, eller 

om man bør skifte det ud, med det der kaldes proof of stake i stedet. Proof of work medfører 

nemlig, at kryptovalutaen Bitcoin har et enormt el-forbrug grundet den store mængde 

computerkraft, som miners er nødsaget til at bruge for, at verificere transaktioner i netværket. 

Dette høje elektricitets forbrug medfører ligeledes, at Bitcoin er med til at udlede store 

mængder af CO2 til atmosfæren, og det kan ende med at blive en stopklods for, at få det 

implementeret i forskellige dele af verden.  

I dag er det blevet vigtigt for mange lande rundt om i verden, herunder Danmark, at have 

stort fokus på at udlede så lidt CO2 som muligt for at fremstå som et godt eksempel blandt de 

andre lande i den globale klimakamp. Ud fra dette kan det diskuteres, om sådanne lande på 

nogen måde vil tage imod og acceptere Bitcoin som en valuta, nu hvor det udleder så meget 

CO2, som det gør. Det vil give eventuel dårlig omtale til de lande, som vælger at gøre det, og 

det vil formentlig ligeledes gå i mod landets egen klimapolitik. Derfor er det yderst 

usandsynligt, at Bitcoin, som det eksisterer i dag, med fundament i proof of work metoden vil 

blive godkendt og accepteret blandt sådanne lande.   

For at Bitcoin på nogen måde skal have en chance for at blive implementeret som en valuta, 

skal private virksomheder ligeledes begynde at acceptere det som en gyldig betalingsmiddel. 

I det at mange virksomheder både store og små også er begyndt at tillægge mere og mere 

værdi i at være CO2 neutrale og klimavenlige, er det ligeledes usandsynligt, at de vil 

acceptere Bitcoin som betalingsmiddel.  

For at Bitcoin skal blive accepteret af både lande og virksomheder som en reel valuta, kan der 

derfor argumenteres for, at der må ske en ændring i forhold til proof of work metoden. En af 

de ting man kan gøre er at foretage en ændring på Bitcoin protokollen, hvor man skifter proof 

of work ud med proof of stake metoden. Proof of stake fungerer ved, at der bliver trukket lod 

mellem de miners som deltager, ved midlertidigt at investere et antal Bitcoin, og blandt dem 

bliver en udvalgt tilfældigt til at være den, der får lov til at lave og tilføje en ny block til 
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blockchainen. Jo flere Bitcoin en miner investerer, jo større vil chancen være for, at 

vedkommende bliver valgt. Her vil man gå væk fra den konkurrence, som der er i proof of 

work, hvor det handler om at være den første som løser en kryptografisk algoritme. Ved at 

fjerne denne konkurrence, vil det kræve langt færre computere til at mine. Som et direkte 

resultat heraf vil elektricitets forbruget ligeledes falde drastisk. Dette ville være en stor fordel 

for Bitcoin fremadrettet, i det at det ville blive langt mere klimavenligt. Det kan dog 

diskuteres, om proof of stake i virkeligheden er bedre end proof of work, og der er mange 

delte meninger omkring dette.  

Proof of stake vil dog helt bestemt gøre Bitcoin mere klimavenligt, og derved øge dets chance 

for at blive implementeret i lande og virksomheder, som fokuserer meget på at være CO2  

neutrale. 

  

Podcast 

Når man kigger på vores podcast og sammenligner med vores efterfølgende spørgeskema, 

kan man diskutere, om vores podcast er blevet for simplificeret, i et forsøg på at gøre den 

gennemskuelig. Vi havde flere personer, der svarede på vores spørgeskema, at de ikke vidste, 

hvad blandt andet miners eller blockchain var, på trods af at vi havde forklaret det i 

podcasten, som de hørte forinden. Da vi tilrettelagde manuskriptet til podcasten, opdagede vi 

at jo mere emnet blev simplificeret, jo mere overordnet blev det også. Dermed var der en 

risiko for at det ikke sagde noget specifikt om emnet, som man kunne forstå. Dermed er der 

en balance man skal opretholde, hvor emner ikke bliver for simplificerede, da de risikerer i 

sidste ende ikke at væres fyldestgørende nok. På den anden side kan man også sige, at vi 

muligvis ikke har været klare nok i vores formidling, hvilket kan skyldes den måde, vi 

snakker om blockchain og miners på. Vi fik kritik for at være for oplæsende og det kan også 

have indflydelse på, hvor godt lytterne forstod podcasten. Dog fik vi ligeledes feedback, der 

indikerede at selve formen omkring podcasten gjorde emnet lettere at lytte til. Det komiske 

aspekt i at podcasten var tilrettelagt som et datingprogram, gjorde at lytterne følte, at emnet 

blev gjort lettere at lytte til.  

 

Vi har igennem hele opgaven fokuseret på en eventuel fremtidig implementering af Bitcoin i 

Danmark, og vi spørger dermed vores deltagere til slut, om de vil være tilbøjelige til at 

investere i Bitcoin, efter de har hørt vores tekniske forklaring.  
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Først kan man diskutere om investering dækker tilstrækkeligt over en eventuel 

implementering, da der er kæmpe forskel på at se Bitcoins som et værdipapir og blot et 

middel til at tjene penge. Så her dækker spørgsmålet måske ikke tilstrækkeligt til det 

egentlige spørgsmål, vi ønskede at besvare.   

Derudover kommer vi i vores podcast på intet tidspunkt ind på emnet omkring, hvor man kan 

anskaffe sig Bitcoin. Det ser vi som en væsentlig fejl, hvad angår implementerings 

spørgsmålet. Ved en eventuel implementering af Bitcoin er man nødsaget til at have viden 

omkring selve teknologien, men ligeledes er man nødsaget til at have viden om hvor man kan 

anskaffe sig Bitcoin. 

Uden den viden er det svært at få en teknologi implementeret. Her kan vi som afsendere 

udnytte podcast genren og lave vores podcast om til en serie, hvor vi kan følge op på Bitcoins 

datingliv og lave endnu et afsnit. Dette nye afsnit ville så være en iteration af den første 

podcast, og her får vi chancen for at udbedre vores fejl.  

 

Konklusion 

Vi ønskede at gøre Bitcoin teknologien mere gennemskuelig for den almene dansker, og 

derfor udarbejdede vi en talepodcast. Vi kan konkludere, at udformningen af vores 

talepodcast som et datingprogram fungerede godt for flere af vores deltagere, da det gjorde et 

kompliceret emne mere overskueligt. Vi kan dog ud fra vores andet spørgeskema konkludere, 

at eksekveringen af konceptet og manuskriptet ikke var optimalt, da der var mangler på 

tilstrækkelig information. Dermed kan vi konkludere, at vores podcast på nogle punkter ikke 

formåede at formidle Bitcoin tilstrækkeligt til den almene dansker.   

På baggrund af vores første spørgeskemaer kan vi konkludere, at deltagerne ikke havde 

meget kendskab til, hvordan kryptovalutaen Bitcoin fungerer teknologisk og i praksis. 

Dermed bekræftede det første spørgeskema vores antagelse om et behov for at formidle 

Bitcoin på en letforståelig måde til den almene dansker.   

Vi kan konkludere ud fra vores arbejde, at der ikke er et behov for en eventuel 

implementering af Bitcoin som en reel valuta i Danmark med vores nuværende solide 

finanssystem.  

Vi er kommet frem til, at de eneste årsager for at indføre Bitcoin som valuta i Danmark kunne 

være for at undgå de negative renter i bankerne eller på grund af en stor finanskrise. 
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